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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Karayolu Taşıma Yönet
meliği uygulaması nedeniyle mağdur olan nakliye kooperatiflerinin sorun
larına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

2. - Adana Milletvekili Vahit Kirişci'nin, tavuk etinde hormonal kalın
tılar ve tavuklarda antibiyotiklerin yanlış kullanımının olumsuz etkileriyle, 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

3. - Bartın Milletvekili Mehmet Asım Kulak'ın, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen kazaya, yeraltı zenginlik
lerinin değerlendirilmesine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 233:238 

1. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 milletvekilinin, Türkiye-
AB ilişkileri ile AB Komisyonu İlerleme Raporunun geleceğe etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 233:234 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 milletvekilinin, Ege Bölgesin
deki tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 234:236 

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 milletvekilinin, TRT 
yönetimi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) 236:238 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 238:239 
1. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/700) 238:239 
2. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'ya yaptığı resmî 

ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/701) 239 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 239 
1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, bakanlığı 

sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle il
gili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini 
kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci mad
deleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (9/8) (S. Sayısı: 670) 239:282,285 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz 
sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının 
bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek 
devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) (S. Sayısı: 672) 282:285,285:299 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 300 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 300:420 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Kızılay ile il

gili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3422) 300:302 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, TOKİ'nin 
konut projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3428) 302:307 

3. - Tunceli Milletvekilli Sinan YERLİKAYA'nm, Türkiye Futbol 
Federasyonu hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3472) 308:314 
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4. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Bartın-İnkumu 
girişinde araçlardan bir spor kulübüne para toplanmasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3498) 315:316 

5. - Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, İranlı bir rejim 
muhalifinin Ankara'da öldürüldüğü iddiası ile Türkiye'de öldürülen İranlılara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3505) 316:317 

6. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır-Ergani 
İlçesinin tam teşekküllü hastane ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam 
Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3538) 317:319 

7. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, TMSF'nin el koyduğu 
mallar üzerindeki tasarrufa ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3594) 320:322 

8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir gruba ait araçların 
TMSF tarafından satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3597) 322'324 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, yoksulluğun ve işsizliğin 
azaltılması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/3600) T.id-^f, 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Emniyetteki vazife 
malulü personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3653) 336:337 

11. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, polis 
memurluğundan komiser yardımcılığına terfi sınavlarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3662) 337:339 

12. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, emekli maaş fark
larının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3705) 339343 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, hastanelerdeki sağlık 
personelinin süt iznine ve kreş gereksinimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3714) 343:345 

14. - Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, işçi emeklilerinin aylık
larının artırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3716) 345347 

15. - Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin sonısu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Murat BAŞESGİOGLU'nun cevabı (7/3718) 348:350 

16. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, esnaf kredilerinin 
faizlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı (7/3792) 351:353 

17. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Vakıfbank'ın Millî 
Eğitim Bakanlığının kullanımına verdiği otomobillere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/3809) 354:355 

18. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa İlindeki 
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği irtibat bürosunun kapatılma neden
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3811) 356:359 
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19. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nin logo ve kanal kimlik
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3816) 359:372 

20. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, çiftçilerin satın al
ma gücüne, 

- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Ege Bölgesindeki zeytin ağaç
larını tehdit eden verticillum hastalığına, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, zeytin üreticilerinin 
sorunlarına, 

Bursa'da "damızlık sığır yetiştiriciliği" projesinin ne zaman uy
gulamaya konulacağına, 

- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, çiftçilere destekleme primi 
ödemelerinin kolaylaştırılması çalışmalarına, 

- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, çiftçilerin kalkın
dırılmasına yönelik projelere, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakam Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/3825, 3826, 3827, 3830, 3828, 3829) 373:387 

21. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'tm, yatırım teşviki uy
gulamasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un 
cevabı(7/3837) 388 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme ve 
Karaburun'daki balık çiftliklerine, 

Orkinos balığı besi çiftliklerinin kota miktarına ve yem ithaline, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KONDOGAN'ın, "göletlerin balıkçılığa 

açılması" projesine, 
Tarım sektöründeki gerilemeye ve çiftçilerin doğal afetlerden kaynak

lanan mağduriyetine, 
Hububatta sertifikalı tohumluk kullanım projesine, 
- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Manavgat Suyu ile Konya ve 

Karaman Ovalarının sulanması projesine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 

(7/3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869) 389:404 
23. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Yozgat Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğünde yolsuzluk yaptığı belirlenen kamu görevlilerinin görevlerine 
iade edildiği iddiasına, 

- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kamu ve özel sektörde kadın ve 
erkeklerin istihdam oramna, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3886, 3887) 4 Q 4 . 4 , 4 

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, işsizliğin önlenmesi için ne 
gibi çalışmalar yapılacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3896) 415:419 

25.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, tarım kredi kooperatif
lerince verilen kredilerin geri ödemesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyiş
leri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3898) 419:420 
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I. - CEÇENTUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Hatay Milletvekili Züheyir Amber, Organ Nakli Haftası münasebetiyle, organ ve doku teminin

de karşılaşılan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 
İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, (F) tipi cezaevlerinin durumu ile buradaki hükümlülerin 

ve tutukluların sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 
Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntılar ile 

alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 
Cevap verdi. 
Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un (3/283) (S. Sayısı: 530), 
Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın (3/284) 

(S. Sayısı: 531), 
Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın (3/285) (S. Sayısı: 532), 
Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün (3/286, 3/288) (S. Sayıları: 533, 535) 
Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun (3/287) (S. Sayısı: 534), 
Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baş

topçu'nun (3/289) (S. Sayısı: 536), 
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in (3/299) (S. Sayısı: 537), 
Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in (3/305) (S. Sayısı: 538), 
Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in, (3/306) (S. Sayısı: 540), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

4.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 675 sıra sayılı kanun tasarısının, 48 saat geç
meden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci 
sırasına, gündemin 33 üncü sırasında yer alan 668 sıra sayılı 17.7.2004 tarihli Kanun ile Anayasanın 
89 ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme 
tezkeresinin 3 üncü sırasına, 4.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 677 sıra sayılı kanun tek
lifinin, 48 saat geçmeden 4 üncü sırasına, aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 678 sıra sayılı 
kanun tasarının 48 saat geçmeden 5 inci sırasına, gündemin 2 nci sırasında yer alan 661 sıra sayılı 
kanun tasarısının 6 ncı sırasına, 35 inci sırasında yer alan 671 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci 
sırasına alınması, diğer tasarı ve tekliflerin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesine; 4.11.2004 
Perşembe günkü birleşimde gündemin 5 inci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin 
tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

30.10.2004 tarihinde dağıtılan ve 1.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 
670 sıra sayılı raporunun gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmının 1 inci sırasına, 
4.11.2004 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 672 sıra 
sayılı raporunun 2 nci sırasına alınmasına, her iki raporun görüşmelerinin Genel Kurulun 9.11.2004 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına; Genel Kurulun 9.11.2004 Salı günü 14.00'te başlayıp, her iki 
raporun oylamalarının bitimine kadar çalışmasına; 9.11.2004 Salı, 10.11.2004 Çarşamba günleri 
sözlü somların görüşülmemesine; 

Genel Kurulun 10.11.2004 Çarşamba günü 13.00-23.00, 11.11.2004 Perşembe günü 13.00-
16.30 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu, İslam Konferansı Örgütü Parlamento 
Birliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere siyasî parti grup 
başkanlıklarınca aday gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, ertelendi; 

2 nci sırasına alınan, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/592) (S. Sayısı: 675), 

3 üncü sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 
17.7.2004 Tarihli ve 5231 Sayılı Dernekler Kanununun (1/873) (S. Sayısı: 668), 

4 üncü sırasına alınan, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/324, 2/299) (S. Sayısı : 677), 

Görüşmelerini müteakiben, kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 
Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın konuşmasın

da, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu. 
9 Kasım 2004 Salı günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 

20.32'de son verildi. 
Ali Dinçer 

Başkanvekili 
Bayram Özç.elik Mehmet Danış 

Burdur Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 19 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

5 Kasım 2004 Cuma 
Tasanlar 

1. - Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/917) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004) 

2. - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredil
mesine Dair Kanun Tasarısı (1/918) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004) 

Tezkereler 

1. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/694) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

2. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/695) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

3. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/696) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/697) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kunılu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

5. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığı nın Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/698) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

Rapor 

1. - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayın
dırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonları Raporları (1/895) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 5.11.2004) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya içme suyundaki klor mik

tarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Korkuteli İlçesinde elma 
üreticisinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 
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3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

4. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.2004) 

5. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soaı önergesi (6/1325) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, TRT'de yayınlanan bir programdaki bazı 
ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004) 

2. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkındaki iddiaya ve bir 
memurun görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.10.2004) 

3. - Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, yabancılara satılan arazilere ve Hatay'la ilgili bazı id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

4. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, özel iletişim vergisinin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

5. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İnsan Hakları Danışma Kumlunun bir raporuna iliş
kin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

6. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, çiftçilerin taksitlendirilen kredi borç
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

7. - Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ'nin, Kırıkkale Valisi hakkındaki iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

8. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve 
yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

9. - Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, Ziraat Bankasında kullanılan yazılım programının 
verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

10. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Fransa Maliye Bakanı ile yapılan görüşme ile 
ilgili iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

11. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nin mali durumuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

12. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, yabancıların arazi alımlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı som önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

13. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, kamu bankalarının batık kredilerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

14. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, araç muayene hizmetlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı som önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 
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15. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, adalet sistemiyle ilgili bazı beyanlarına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

16. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, basında yer alan bir beyanına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

17. - İstanbul Milletvekili Lokman AYVA'nın, seçimlerde uygulanacak elektronik sistemde 
görme özürlülerin dikkate alınıp alınmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Hükümet Binası İnşaatına ayrılan 
ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.10.2004) 

19. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa çevre yolu çalışmalarına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

20. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa çevre yolu kapsamında kamulaştırılması 
gereken alanlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.2004) 

2 1 . - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB ülkelerinin Katma Protokol gereği Türk vatan
daşlarına vize uygulayamayacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

22. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Lozan Antlaşmasının 39 uncu maddesinin uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3949) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

23. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Lozan Antlaşmasının eki olan bir protokolün Sevr 
Antlaşmasının bazı maddelerini feshedip etmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

24. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Çukurova Grubunun TMSF'ye olan borçlarına kay
nak sağlayacak kreditöre ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) 
yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

25. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF Başkanının bir beyanına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.10.2004) 

26. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'ye devredilen bankaların gayrimenkullerinin 
satışına aracılık eden firmaya ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

27. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Alternatif Ürün Projesi için Dünya Ban
kasından sağlanan krediye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

28. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, devlet iç borçlanma senedi faiz oranına ilişkin Dev
let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

29. - Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN'in, İmarbank mudilerine yapılan ödemelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

30. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, işine son verilen TRT sanatçılarına ve son verme 
nedenlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.10.2004) 
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31. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'de kurum personeli olmayan sunuculara ve 
kurum dışında yaptırılan işlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi 
(7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

32. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, 3 Kasım seçimlerinden bugüne kaçak elektrik kul
lanan sanayicilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3959) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.10.2004) 

33. - Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'ın, Mardin İli ve çevresindeki içme suyu 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.10.2004) 

34. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Yenişehir İlçesinde yapımı devam eden 
Boğazköy Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

35. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un. TPAO'da ikramiye verilen personele ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

36. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Sedat Peker operasyonunda gündeme gelen silahların 
ruhsatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.10.2004) 

37. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı gazetelerde yer alan asayiş gönüllüsü uy
gulaması başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.10.2004) 

38. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri 
bünyelerindeki iştirak şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi (7/3965) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

39. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, 17 Ağustos depremini yaşayan illerimizdeki adli 
suç oranına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.10.2004) 

40. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

41. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Kumluca Belediyesinin ilçedeki birahanelerde 
bayanların çalıştırılmasını yasakladığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

42. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Antalya'da bayram kutlamalarının yerinin değiş
tirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

43. - İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, Altındağ Belediyesine bağlı bazı personelin başka 
kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı som önergesi 
(7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

44. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Antalya-Kumluca Belediyesinin, deniz obaları 
karşılığında vatandaşlardan topladığı paranın yasal dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 
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45. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Uluslararası Kesme Çiçek Mezatı için 
arsa tahsisinin yapılamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

46. - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa Belediyesince İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
emrinde görevlendirilen memur ve işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3973) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

47. - Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından baş
latılan Asayiş Gönüllüleri Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3974) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

48. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, hükümlülük durumu devam eden eski DEP millet
vekillerinin yararlandıkları haklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3975) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

49. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bakanlığın gayrimenkullerinin dökümüne ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

50. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, devletin tasarrufu altındaki tarıma elverişli arazilere 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

51. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

52. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Hatay İlindeki okullarda yapılan bir uy
gulamaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.10.2004) 

53. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına 
verilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004) 

54. - İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN'ın, tekstil ve konfeksiyon sektörünü canlandırmaya 
yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.2004) 

55. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, süper ve hipermarketler karşısında küçük esnafın 
yaşadığı mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

56. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerince esnafa 
verilen kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.2004) 

57. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Dünya Bankasının Türkiye'nin tarım sektörü 
konusunda hazırladığı bir rapor olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan yazılı soru 
önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004) 

58. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, tarımla uğraşan nüfusa ve sulanamayan toprak
lara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.10.2004) 

59. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü toplantısın
da alınan kararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.2004) 
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60. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, çiftçilerin tarımsal kredi borçlarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

61.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, genetik yapısı değiştirilen gıda ürün
lerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.10.2004) 

62. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Personel Genel Müdürlüğü makam odasının 
yeniletme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.10.2004) 

63. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Manavgat İlçesinin kapalı spor 
salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı 
soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

64. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir Acemi Er Eğitim Birliğinin Ardahan İline kay
dırılıp kaydırılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

65. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Şehirhatları İşletmesi Müdürlüğü gemilerinde 
kullanılan can yeleklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/3992) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.2004) 

66. - İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, son zamanlardaki müze soygunları ile personel, 
yönetim ve güvenlik sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakamndan yazılı soru önergesi (7/3993) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kamu bankalarından verilen kredilerle ilgili bir araş

tırma komisyonu raporunda yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3382) 
2. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, el konulan basın yayın organlarına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/3383) 
3. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, MTA Genel Müdürlüğüne bağlı Doğa 

Tarihi Müzesinin açılışının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3384) 
4. - Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, kamu kurumlarının eczanelere olan borçlarına 

ve ödemedeki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3386) 
5. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGİT'in, sınavsız olarak istisnai memurluklara 

atananlara ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3389) 
6. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Anayasa Mahkemesinin bir kararının Resmî Gazetede 

yayımlanmasının gecikmesine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3393) 
7. - Antalya Milletvekili Nail KAMACl'nın, Başbakanın yurtdışı gezilerine katılan gazeteci ve 

iş adamlarından alındığı iddia edilen paralara ve gezilerin maliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/3395) 

8. - Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, Irak'taki terör örgütlerinin elinde bulunan Türk 
vatandaşları ile Türkiye-Irak ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3396) 

9. - Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOGLU'nun, Irak'a giden Türk vatandaşlarının can 
güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı som önergesi (7/3397) 

10. - Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, artan trafik kazalarına ve önlemlere ilişkin 
Başbakandan yazılı som önergesi (7/3400) 
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11. - Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Ergene Havzasındaki kirlenme sorununa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3402) 

12. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, kaçak yapılara ve bir iddiaya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3404) 

13. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kredi kartı borçlularına ve bazı sorunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3405) 

14. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, aşırı yağışın İstanbul'da sebep olduğu zarara ve 
bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3406) 

15. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, yoksulluk ve işsizliği önlemek için yapılan çalış
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3407) 

16. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, İstanbul-Alibeyköy'de yaşanan sel felaketinden 
doğan zararlara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3412) 

17. - Denizli Milletvekili Haşim ORAL'ın, ruhban okulunun açılması yönündeki iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3413) 

18. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme'deki Orkinos Balığı Besi Çiftliğinin 
çevreye verdiği zarara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3415) 

19. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Van'da meydana gelen olayın çözüme kavuş-
turulamamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3416) 

20. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, şoför esnafının karşılaştığı sorunlara ve sosyal 
güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3417) 

21. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamu ve özel bankalar hakkındaki bazı verilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3418) 

22. - İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, turizm gelirlerine ve bu gelirin hesaplanma yön
temlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3425) 

23. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, Roche firmasına ait neoreccormon 2000 ıu 
isimli ilacın fahiş fiyatlarla SSK'ya satılmasıyla ortaya çıkan zarara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439) 

24. - Denizli Milletvekili Haşim ORAL'ın, Irak'taki Türk rehinelere ve kurtarma girişimlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3454) 

25. - Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Irak'ta öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3455) 

26. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Hatay Antlaşmalarının gizli maddeleriyle ilgili yerel 
bir gazetede çıkan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/3457) 

27. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 4916 sayılı Kanun çerçevesinde yabancıların 
taşınmaz alımının doğuracağı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/3459) 

28. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, yap-işlet-devret santrallerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485) 

29. - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Güllük Dinlenme Tesislerinin kiraya veril
mesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486) 
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30. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Orhaneli Termik Santralı bacagazı kükürt arıtma 
tesisine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3490) 

31. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Vatan Gazetesindeki bir röportajın içerdiği bazı id
dialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495) 

32. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının 
uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan yazılı soru önergesi (7/3499) 

33. - iğdir Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, köy ve mahalle muhtarlarının aldıkları ödeneğin yeter
sizliğine ve prim borçlarını ödeyememelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500) 

34. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Kızılay Kayyum Heyeti hakkındaki iddialar ve Af
yon maden sodası fabrikasının kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503) 

35. - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Seydişehir Eti 
Alüminyum A.Ş. yetkilileri ile Kızılören Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddiaların somşturulup 
soruşturulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504) 

36. - Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, Türkiye'ye göç eden Bulgar Türklerinin isim
lerinin Bulgarca olarak değiştirilerek Bulgaristan Nüfus Kayıtlarına kaydedildiği iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506) 

37. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Erzurum-Aşkale İlçesi polis karakolunda 
yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508) 

38. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Muğla-Datça-Kargı Koyundaki Rum kilisesini res
tore eden işadamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3509) 

39. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, sağlık ve sosyal güvenlik konularındaki bazı uy
gulamalara ve SSK'nın bazı ilaçları pahalıya satın aldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3519) 

40. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bankalarda 1 trilyon TL.'sının üzerinde mevduatı 
bulunan kişilerin ödedikleri stopaj ile vergilerin tadadi dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3520) 

41. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, yurtdışına çıkan T.C. vatandaşlarından alınan Konut 
Fonundan sağlanan gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soaı önergesi (7/3521) 

42. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, elmas ve mücevheratta KDV uygulamasına son 
verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3526) 

43. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, okullarda kullanılan bilgisayar sayısı ve 
kalitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3531) 

44. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir-Konak'ta görevli bir öğretmene verilen 
disiplin cezası ve bir mahkeme kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soaı önergesi (7/3533) 

45. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, yurtdışı görevine atama ile ilgili iddialara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3534) 

46. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, öğrenci kayıtları sırasında velilerden herhangi 
bir para alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3535) 

47. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, ilaç fiyatlarının saptanmasına ve 
jenerik biyotek ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3543) 
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48. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, demiryolları için ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570) 

49. - Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Tavşancıldaki tren kazasında ölenlerin cenaze 
törenine ve Afyon-Kızılören'deki yük treni kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/3573) 

50. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Eskişehir Demiryolu Meslek Okulunun kapatıl
masına ve tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574) 

51. - Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, İskenderun Limanı'nda batan gemi ile ilgili id
dialara ve sorumlulara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575) 

52. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İskenderun Körfezinde batan gemi hakkındaki 
iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3577) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Millî Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasındaki 
protokole göre yapılan okul inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3593) 

54. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına 
yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3595) 

55. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Millî Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasındaki 
protokole göre yapılacak okul inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3601) 

56. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, bir demecinin finans sektöründeki et
kilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3603) 

57. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Millî gelirdeki artışa ve kamu çalışanlarına 2005 
yılı için öngörülen zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3604) 

58. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Denizli Belediyesinde iki sendika arasın
daki ihtilafa müdahil olan bakanlığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3605) 

59. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, zina tartışmalarının ekonomiye verdiği zarara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3607) 

60. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, zina tartışmalarının ekonomiye verdiği zarara ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3608) 

61. - İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, ABD'nin askeri amaçlı olarak bazı liman ve 
havaalanlarımızı kullanabilmesini öngören bir tebliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3610) 

62. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, 4876 sayılı Kanun kapsamında tarım üreticilerinin 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3611) 

63. - Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, Irak'ta Türklere yönelik saldırılara ve alınan tedbirlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3612) 

64. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 
iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3615) 

65. - Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, yurtdışına çıkan kamyon şoförlerinin tümünün sos
yal güvenceye kavuşturulup kavuşturulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3616) 

66. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Irak'ta Türk vatandaşlarının can güvenliğinin sağ
lanması için öngörülen tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/3630) 
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67. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, bir terör örgütü tarafından Kuzey Irak'a kaçırılan 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3631) 

68. - İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Irak'taki Türkmen soydaşlarımızın korunması için 
hükümetin girişimlerine ve sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/3632) 

69. - Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, son büyükelçiler kararnamesine ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3633) 

70. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankasının değişen bilgisayar sistemine iliş
kin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3642) 

71. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF tarafından yürütülen döviz kredisi alacak
larına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı som önergesi (7/3643) 

72. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması için 
verilen Hazine desteğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3644) 

73. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ziraat Bankasındaki kamuya ait hesaplara ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3645) 

74. - Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ'in, Isparta-Konya Doğalgaz Hattının Tuzluk-
çu İlçesindeki bölümünde kamulaştırma işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3648) 

75. - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, halk ekmek fabrikası ekmek kuponlarının 
sahtelerinin basıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3655) 

76. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, muhtarların kayıt yenileme işlem
lerine ve ücret alınıp alınmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3659) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Emniyet teşkilatından bazı personelin idareyle 
mahkemelik olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3660) 

78. - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Samsun Büyükşehir Belediyesinin baş
lattığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661) 

79. - İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, mülkiyeti Emekli Sandığına ait bazı otellere iliş
kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3665) 

80. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders ücret
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3668) 

81. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Osmangazi Üniversitesinde verilen 
bir akademik unvanla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3669) 

82. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki öğretmen açığı ve bazı sorunlara iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3670) 

83. - Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, ilköğretim okulları ihaleleri ile ilgili bazı id
dialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3671) 

84. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, eğitim çalışanlarına sağlanan sosyal yardımlar 
ve bazı sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3672) 

85. - İstanbul Milletvekili Algan HACALOGLU'nun, İMKB ile imzalanan protokole göre 
açılan okul binaları inşaatı ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676) 
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86. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki Zübeyde 
Hanım Kız Öğrenci Yurdunun Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilmek üzere kapatılmasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3678) 

87. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, teknik öğretmen atamalarına ve teknik öğretmen 
yetiştiren okullarda sınırlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/3679) 

88. - İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, hemzemin geçitlerdeki bariyer ve sinyalizasyon 
eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695) 

89. - Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, İzmir Limanındaki altyapı ve organizasyon 
eksikliği nedeniyle ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3696) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGİT'in, Kayseri-Sivas ve Erzincan-Erzurum 
demiryolları güzergâhındaki kavak ve söğüt ağaçlarının kesim ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3697) 

No. : 20 

8 Kasım 2004 Pazartesi 

Raporlar 
1. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/307) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

2. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/308) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

3. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/309) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

4. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/310) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

5. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/311) (S. Sayısı: 545) (Dağıtma 
tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/312) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

7. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/313) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 
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8. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/328) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

9. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/334) (S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

10. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/335) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

11.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/337) (S. Sayısı: 551) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

12. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/338) (S. Sayısı: 552) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

13. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/339) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

14. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/340) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

15. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/341) (S. Sayısı: 555) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

16. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/342) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

17. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/343) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 
8.11.2004) (GÜNDEME) 

18. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/344) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

19. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/345) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 

20. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/346) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 8.11.2004) (GÜNDEME) 
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No. : 21 

9 Kasım 2004 Sah 

Tasanlar 

1. - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/919) (Adalet ve Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004) 

2. - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları Kanunu 
ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/920) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.11.2004) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı 
Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/921) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.11.2004) 

4. - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/922) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004) 

5. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/923) (Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004) 

6. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/924) 
(Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004) 

7.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/925) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004) 

8, - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım Bakan
lığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/926) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004) 

9. - Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/927) (Plan 
ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004) 

Teklifler 

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/331) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynak
lar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004) 

2. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; Nevşehir İline Bağlı Hacıbektaş İlçesinin Kırşehir İline 
Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/332) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004) 
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3. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda ve 
Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/333) (Sanayi, Ticaret, Ener
ji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004) 

4. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul 
Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkın
daki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/334) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.10.2004) 

5. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 8.6.1949 Tarihli ve 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/335) (Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004) 

6. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/336) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.11.2004) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004) 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004) 

3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri 
sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004) 

- 2 2 2 -



T.B.M.M. B : 15 9 . 11 . 2004 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 
9 Kasım 2004 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekilimize gündemdışı söz 

vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz isteği, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde mağdur olan nakliye 

kooperatiflerinin sorunları konusunda Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün'e aittir. 
Buyurun Sayın Tüzün. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uygulaması nedeniyle 

mağdur olan nakliye kooperatiflerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem
dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karayolu Taşıma Yönet
meliğiyle mağdur edilen kooperatiflerin ve kamyoncuların sorunlarını dile getirmek üzere, gündem
dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere, ülkemizde yük taşımasının yüzde 88'i, yolcu taşımasının 
ise yüzde 96'sı karayoluyla yapılmaktadır. Yıllardır bu sektörde çalışan nakliyecilerimiz mağdur ol
muş, sorunlarını zaman zaman dile getirmişlerdir. Buna istinaden, 59 uncu hükümet, bu konudaki 
4925 sayılı Kanunu 10.7.2003 tarihinde Meclisten çıkarmıştır. Ülkemizin geleceğinde taşıma sek
törünün kurumsallaşması, bireysellikten kurtulması, mesleğe girişin kontrol edilmesi, taşıma yapan 
kurumların eğitim, sermaye ve araç yönüyle güçlendirilmesi, taşımanın belgeye bağlanması ve 
disiplin altına alınması, nakliyecileri umutlandırmış ve heveslendirmiştir. Görüyoruz ki, bu yönet
melik, nakliyecilerin umutlarını söndürmüş, heveslerini de kursaklarında bırakmıştır, Bu yönet
melik, yük taşımacılığı yapan, Türkiye genelinde 495 adet, Bilecik İlimizde 8 adet kamyoncular 
kooperatifini kapatma noktasına getirmiştir; Bilecik İlinde 735 kamyoncu üyemizi, Türkiye 
genelinde ise yüzbinlerle telaffuz edilen kamyoncu esnafımızı perişan etmiştir. Nakliyecilerin yıl
lardan beri süregelen sorunlarını çözmek için 4925 sayılı Kanunu çıkarıyoruz, 1163 sayılı 
Kooperatifler Yasasını yok sayıyoruz, Türk Ticaret Yasasını ve Anayasayı ihlal ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu çıkarılan yönetmelikle de görüldüğü gibi, bakanlıklar arasında eş
güdümün olmadığı, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ulaştırma Bakanlığının çıkarmış olduğu Karayolu 
Taşıma Yönetmeliğinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunuyla örtüşmeyerek, bazı maddelerinin aykırı olduğu da görülmüştür. Bu yönetmeliğin 
"Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde geçen "özmal" tanımı, 1163 sayılı Kooperatifler Yasasına 
aykırıdır. Yönetmelikte "yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik bel
gelerinde kayıtlı taşıtlar" tanımı yapılmaktadır; oysa, kooperatifler bir emek birliğidir; kooperatif 
adına tescilli kamyon yoktur, olmamalıdır. Bu yönetmeliğe göre, kooperatif üyeleri, sahip oldukları 
araçları kooperatif adına tescil ettirmeye, yani, ortaklar, kamyonlarını kooperatifin özmalı yapmaya 
mecbur edilmektedir. Bu durum, 1163 sayılı Yasaya aykırıdır; aynı zamanda, Anayasanın örgütlen
me, çalışma ve sözleşme yapma haklarına da aykırıdır. 

Değerli arkadaşlar, yine, aynı yönetmeliğin 17 nci maddesinde araçlara yaş haddi getirilmiştir. 
"19 yaşından büyük araçlar nakliyecilikte kullanılamayacak" denilmektedir. Aynı zamanda, 1985 
model araç ile 2004 model araç aynı statüde tutulacaktır; yani, her iki kamyon aynı tonajı taşıyacak
tır. Bu, doğru bir yaklaşım, doğru bir yönetmelik değildir. 
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Yine aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesi, yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları 
kısmında, Kİ belgesi alınabilmesi için, gerçek kişilerin kendi adlarına kayıtlı 25 ton istiap haddin
de araç, kooperatiflerin ise 75 ton istiap haddinde eşya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) -... taşımaya mahsus özmal ticarî taşıt filosu olması mecburiyetini 

getirmiştir. 
Değerli arkadaşlar, 25 ton istiap haddinde bir kamyon, ne uluslararası trafikte ne de Türkiye'de 

mevcuttur. 25 tonluk kamyon dayatması, tek bir kamyonla taşıma yapma imkânını nak
liyecilerimizin elinden almıştır. "Birden fazla aracın olacak, ondan sonra taşımacılık yapacaksın" 
denilmektedir. Elindeki kamyonun borcunu zar zor ödeyen, ekmek kavgasının peşinde koşan, yarı 
aç yarı tok yaşayan, yaşam mücadelesi veren namuslu, dürüst insanlara "bir kamyon daha al, borca 
gir, sonra da bat, iflas et" denilmektedir. Bu bireysel kamyonculara yapılan haksızlık kooperatiflere 
de yapılmaktadır. Kooperatiflere de "75 tonluk araçlara sahip filonuz olacak" denilmektedir. Bu 
dayatma, kooperatifçiliğin yapısına ve yasasına aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kooperatifler bir emek birliğidir, hakları ve menfaatları koruma çatışıdır. 
Türkiye'de kooperatifçiliğin işlev kazandığı alanlardan birisi ve en önemli olanı da taşıma 
kooperatifleridir; çünkü, bu bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Şimdi ise, bu kooperatiflere darbe 
vuruluyor, kapatılma konumuna getiriliyor. Bu, çok büyük haksızlık ve insafsızlıktır. 

Türkiye'de fazla kapasite mevcut iken, kooperatiflere "75 tonluk özmalınız olacak" diyoruz. 
Diğer bir tabirle l'i 5 yapıyoruz; yani 1 kamyonu olan bir esnafımıza "5 kamyon al" diyoruz 1 kam
yonun borcunu zor ödeyen bir kooperatifin, 5 kamyon alıp da borcunu ödemesi imkânsızdır. Bu bor
cu neyle ve nasıl ödeyeceğini sormuyoruz; hiç, işin ekonomik ve sosyal maliyetini düşünmüyoruz. 

Ayrıca, kooperatifler, şu anda ihalesini aldığı ve sözleşmesini yaptığı işlerin nakliyesini, bu 
yönetmeliğe göre, yapamayacaktır. Bu durum, hukukî imkânsızlıklar doğuracak, bunun sonucu 
oluşan zararın giderilmesi de hukuken mümkün gözükmemektedir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bu yönetmelik, kamyoncuları çok sarsmıştır; zaten çok 
zor durumda olan nakliyecileri bitirme noktasına getirmiştir. 

Yetki belgesi vereceğiz diye, nakliyecilerden, 24 Kasım tarihine kadar müracaatları halinde 1 
milyar, 24 Kasımdan sonraki müracaatlarda ise 1 500 000 000 lira yetki belgesi harcı istenilmek
tedir. 1 lazineye para toplayacağız diye, açığı kapatacağız düşüncesiyle, bir sonum ekmeğin peşinde 
koşan, eski araçlarla zar zor yaşam mücadelesi veren, borç içinde yüzen, senedini çıkaracağım diye 
canını dişine takan kamyonculara bu yapılan reva mıdır değerli arkadaşlar?! Zaten iş yok. Akaryakıt 
fiyatları, sadece bu dönemde, yani AKP İktidarı döneminde yüzde 30 artmış, arabalar takozda... Siz. 
düşünüyorsunuz ve dönüyorsunuz, nakliyeci esnafından 1 milyar veya 1 500 000 000 lira dalıa para 
istiyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani, kamyonculara... 

BAŞKAN - Sayın Tüzün, toparlar mısınız lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (De\ amla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
..."kazandığını bize getir, kamyonunu devlete teslim et, çoluk çocuğun ne olursa olsun" 

diyorsunuz. 
Buradan, kamyoncular ve kooperatifler adına, Sayın Bakanımızdan ve AKP Hükümetinden, 59 

uncu hükümetten, 25.2.2004 tarihinde çıkarmış olduğunuz yönetmeliğin, 1163 sayılı Kooperatifler 
Yasasına aykırı olan bölümlerinin yeniden düzenlenmesini, yasalara uygun hale getirmesini; yetki 
belgesi için alınacak 1 milyar Türk Lirasının, halen faaliyet gösteren nakliyecilerden alınmamasını, 
ille de alınacaksa, yeni üyelerden alınmasını talep ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yönetmeliğin değişmesi gerektiği konusunda, S.S. Tüm Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Bakanla görüş
müş, Ulaştırma Bakanımızdan, yerel seçimler somasında yönetmeliğin görüşüleceği, yeni bir 
düzenleme yapılarak sıkıntının ortadan kaldırılacağı sözü alınmış olmasına rağmen, maalesef, 
aradan geçen altı aylık süre içerisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. 
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59 uncu hükümet yetkililerinden ve Ulaştırma Bakanımızdan, kamyoncu esnafının sorunlarının 
derhal çözülmesi için, bu yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyorum. 

Kadir Gecenizi kutluyorum. 
Yaklaşmakta olan ramazan bayramınızı kutluyor, Sayın Başkanımıza bana göstermiş olduğu 

müsamahadan dolayı teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tuzun. 
Hükümetin söz isteği?.. Yok. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkanım, hükümet buna cevap vermeli! 
Kamyoncu esnafı ağlıyor Sayın Bakanım, cevap verin lütfen! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemdışı ikinci söz, tavukçuluk ve hormon kullanımıyla 

ilgili söz isteyen, Adana Milletvekili Sayın Vahit Kirişci'ye aittir. 
Buyurun Sayın Kirişçi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

2. - Adana Milletvekili Vahit Kirişçi'nin, tavuk etinde hormonal kalıntılar ve tavuklarda an
tibiyotiklerin yanlış kullanımının olumsuz etkileriyle, alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; son günlerde 
medyada tartışma konusu olan tavuk etinde hormon ve yanlış antibiyotik kullanımıyla ilgili görüş
lerimi açıklamak üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, ülkeleri, gelişmişlik açısından, değişik ölçülere göre bir tas
nife tabi tutmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi ve en temel olanı, daha pahalı olması nedeniyle, 
yılda kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarıdır. Ülkemizde yılda kişi başına tüketilen hay
vansal protein miktarı içerisinde özellikle kanatlı eti miktarını incelediğimizde, sadece 12 kilogram
dır; bunun 468 gramım hindi eti, geri kalanını ise tavuk eti oluşturmaktadır. 

Peki, dünyada durum nasıldır; 2000 yılı verileri itibariyle, örnek vermek gerekirse, Amerika 
Birleşik Devletlerinde 47,6 kilogram, Fransa'da 26,5 kilogram, komşumuz Yunanistan'da 17,5 
kilogram iken, aynı yıl Türkiye'de sadece 9,9 kilogramdır. 

Görüldüğü gibi, kanatlı eti, diğer beyaz ve kırmızı etlere göre kolay elde edilebilmesi ve daha 
ekonomik olması nedeniyle, ülkemizdeki hayvansal protein açığının kapatılmasında vazgeçilmez 
bir seçenektir. 

Değerli arkadaşlarım, sebze üretiminde hormon kullanımı konusuyla başlayan tartışmalar, bal, 
süt ve kaşar peynirinden sonra, tavukçulukta hormon kullanımı konusuyla doruğa ulaşmış ve buna 
bir de yanlış antibiyotik kullanımı eklenmiştir. Üzülerek ifade etmem gerekirse, tartışma, çoğu zaman 
olduğu gibi, eksik ve yetersiz bilgiden kaynaklanan, uzmanlarının ve ilgililerinin yer almadığı bir 
zeminde devam etmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü'nün yetkili makam olarak 
7 Kasım 2004 Pazar günü yapmış olduğu açıklama, tartışmaya son noktayı koymuştur. 

Benim burada sizlere arz etmek istediğim husus, olayın teknik yönüyle alakalı olacaktır; mak
sadım ise, 2 000 000'u aşan insanımızın geçiminin sağlandığı, 2 500 000 000 dolarlık cirosu, gayri 
safî millî hâsıla içerisindeki yüzde 1,7'lik payı, 25 000 ton karşılığı olarak 16 500 000 dolarlık ih
racat rakamıyla ülkemizde hayvancılığın gözbebeği olan tavukçuluk sektörümüze bir nebze olsun 
destek verebilmektir. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, ülkemizde tavukçulukta kullanılan hibrit civcivler kesinlik
le genetiği değiştirilmiş hayvanlar değildir. Bunlar, dünyada kabul görmüş ve yıllardan beri uy-
gulanagelen ıslah çalışmalarıyla büyüme hızı artırılmış, ancak, tüm özellikleriyle doğal, dışarıdan 
bir müdahaleyle gen dizileri değiştirilmemiş özel hayvanlardır. Islah çalışmaları ve yem kalitesin
deki iyileşmeler neticesinde, yirmi yıl önce 50-55 gün olan büyüme süreci 35-40 güne, aynı dönem
de 1,8 ilâ 2 kilogram olan canlı ağırlık ise 2-2,5 kilograma çıkarılabilmiştir. 
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Doğrudur; yemde katkı maddeleri ve antibiyotik kökenli büyüme uyarıcıları kullanılmaktadır; 
ancak, kesinlikle hormon kullanılmamaktadır. Ayrıca, kullanılan yem katkı maddeleri ve büyüme 
uyarıcılarına ilişkin yönetmelik Avrupa Birliği normlarına uygundur ve asla insan sağlığına zararlı 
değildir. Günümüzde, büyüme uyarıcı olarak, Avrupa Birliği normlarına uygun sadece iki an
tibiyotiğin bulunduğu ve bunların da insan sağlığına zararlı olmadığı herkesin malumudur. Diğer an
tibiyotiklerin kullanımı ise reçeteye bağlı, sınırlı sürelerde kullanıma ancak izin verilmiştir. Ayrıca, 
bilinmelidir ki, etlik piliç üretiminde kesim öncesi bir hafta süreyle ilaçsız yemin kullanılması zaten 
yasal bir zorunluluktur. Kaldı ki, ülkemizde, sofradan kümese kadar her aşamada her türlü sağlık ve 
ürün hijyeni konusunda kayıt tutma ve veteriner hekim istihdamı da zorunlu hale getirilmiştir. 

Şu da bilinmelidir ki, ülkemizde etlik piliç üretiminin yaklaşık yüzde 71,2'sini, kendini kanıtlamış 
ve âdeta birer dünya markası olmuş 10 firmamız oluşturmaktadır. Bu firmalarımız, Avrupa Birliğine 
tavuk eti ihracatı yapabilecek kalite düzeyine de, şükürler olsun ki, ulaşmışlardır. Ülkemiz tavuk
çuluğu açısından tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken, ülkemizde üretilen piliç etlerinin tamamının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
VAHİT KİRİŞÇİ (Devamla) - ...antibiyotiklerle bulaşık ve hormonlu diye takdimi kimin veya 

kimlerin işine yarayacaktır, henüz anlaşılabilmiş değildir. Kabul edilmelidir ki, her sektörde olduğu 
gibi, tavuk eti sektöründe de "merdivenaltı" diye tabir edilebilecek firmalar, sözde firmalar olabilir. 
Sayıları çok sınırlı olan bu tür yerleri öne sürerek, fakir fukara, garip gureba için ucuz protein kay
nağı olma özelliğini haiz tavukçuluk sektörümüzün tamamını zan altında bırakmak, haksızlıktır. 
Diğer taraftan, hormon ve yanlış antibiyotik kullanıldığını iddia edenlerin bunu kanıtlama mec
buriyetleri de ortadadır. Doğaldır ki, tüketicilerimiz tüm bu spekülasyonlardan olumsuz yönde et
kilenmektedir. Zira, tartışmalar öncesinde 19 000 tonu aşan haftalık piliç eti satışları 13 000 tona 
düşmüş, satış fiyatlarında da yüzde 15'lik bir gerileme gerçekleşmiştir. Bu noktada, biz tüketicilere 
de görev düşmektedir. Piliç eti satın alırken ambalajlı ve markalı ürünleri tercih etmek, ambalaj 
üzerindeki bilgileri kontrol etmek gibi bir duyarlılığımız da her zaman için mevcuttur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüldüğü gibi, her yönüyle AB direktiflerine 
uygun olarak hazırlanmış mevzuatla tamamen devletimizin kontrolüne tabi ender sektörlerimizden 
olan tavukçuluk sektörümüzle ilgili tartışmaların kazananı yoktur; kaybedenleri ise, bu ülkenin tüm 
vatandaşlarıdır. Bu noktada, bilgiye ve belgeye dayanan bir bilgelikle yapılacak her tartışmanın 
yararlı sonuçlar doğuracağını vurgulamak istiyorum. 

Sözlerime son verirken, bu akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Yarın 10 
Kasım; bu vesileyle, cumhuriyetimizi kurarak bizlere emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, tüm büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Yine, yaklaşan ramazan 
bayramınızı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kirişçi. 
Hükümet adına söz isteği var. 
Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Adana Milletvekilimiz Sayın Vahit Kirişci'nin gündemdışı yaptığı konuşmaya ben de 
kısaca cevap vermek istiyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Kirişci'nin de belirttiği gibi, son günlerde, beyaz et sektöründe hormon ve yanlış an
tibiyotik kullanımı konusunda toplumumuzu rahatsız eden gelişmelere şahit oluyoruz. Bununla 
ilgili olarak yaptığımız açıklamalar ve konunun içerisinde yer alan uzman nitelikte üniversite 
mensubu hocalarımızın ilave açıklamaları hadiseyi epey aydınlattı; ancak, yine de spekülasyon
lar devam ediyor. Sayın Kirişci'ye, bugün gündemdışı konuşmasıyla bu hususu Meclisimize getir
mesi ve aydınlatması, benim de bu vesileyle sizlere bilgiler sunmama fırsat vermesinden dolayı 
ayrıca teşekkür ediyorum. 
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Ben, ilkönce, bu sektör hakkında kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Beyaz et diye ifade 
ettiğimiz kanatlı sektörümüz, Türkiye'de bugün ulaştığı seviye itibariyle tarıma dayalı gıda sanayileri 
içerisinde en gelişmiş olanıdır. Öyle ki, ulaştığı kapasite, teknolojik seviye, hijyen şartları ve akabin
de Avrupa Birliğiyle uyum çalışmaları içerisinde tabi olduğu mevzuat ve ihracat yapabilecek bir stan
darda ulaşmış olması, hepimiz açısından çok önemlidir. Bugün, bu sektör, Türkiye'de, Avrupa Bir
liğiyle rekabet edebilecek bir güce ulaşmış ve geçen yıl, Avrupa Birliği Tarım Komisyonu adına 
gelen heyet, 2003 yılı temmuz ayı içerisinde gerekli incelemeleri yapmış; bizim bu mevcut işlet
melerimizin Avrupa Birliğine ihracat yapabilecek firmalar arasında yer alması ve Türkiye'nin bu lis
teye dahil edilmesi konusunda uygun kanaatini komisyona bildirmiş ve aynı zamanda Bakanlığımıza 
da iletmiştir. Şu anda, komisyonun "Türkiye'den beyaz et ithal edilebilir" diye bir kararım bek
lediğimiz bir dönemde bu olay gelişmiştir. Komisyonun, 2005 yılının ocak ayı içerisinde, 24-28 Ocak 
günleri içerisinde, yine, Tarım Komisyonunun Ulusal Kalıntı İzleme Programını izlemek için 
geleceğini biliyoruz. En son, bu komisyonun, bu heyetin, bu Ulusal Kalıntı İzleme Programımızı in
celedikten sonra vereceği kararın da olumlu olacağını düşünüyoruz; çünkü, 23 Temmuzda gelen 
heyetin vermiş olduğu raporda, işletmelerimizle ilgili kıymet ifade eder ve bu işletmelerimizin Av
rupa Birliğine ihraç yapması önünde kayda değer hiçbir engelden bahsetmemişlerdir. 

Birçoğumuz, bu sektörümüzü belki yakından tanıma imkânı bulmuştur; ama, bulamayanlar 
için söyleyeyim, özellikle büyük ölçekli işletmelerimiz, entegre işletmelerimiz, bunların içerisinde 
-biraz önce Sayın Kirişçi ifade etti- yüzde 70'ine tekabül eden ilk 10, ama, biraz daha geniş anlam
da yüzde 85'ine hitap eden, toplam arzın yüzde 85'ini kontrol eden 37 işletme hakkında 
konuşuyorum. 37 işletmenin ulaştığı seviye ve tabi olduğu denetim mekanizması, Türkiye'de hiçbir 
gıda sektöründe mevcut değildir; çünkü, Avrupa Birliği, bu firmalardan ürün ithal etmek için getir
diği şartlardan bir tanesinde de, bir kamu otoritesinin sürekli bu işletmelerde denetim elemanı 
olarak görev yapmasını şart koşmaktadır ve dolayısıyla, şu anda, Bakanlığımıza bağlı, yani kadrolu 
elemanlarımız olduğu halde, çalışma ofisleri bu işletmelerde olan 37 veteriner hekimimiz vardır ve 
dolayısıyla, sürekli bir denetime tabidir. 

Bu neticeden hareketle, Türkiye'de en iyi denetlenen, ulaştığı teknolojik seviyesi itibariyle 
rekabet gücü kazanmış, hijyen şartları itibariyle arzu edilen noktaya gelmiş bir sektörle ilgili 
konuşuyoruz. Dolayısıyla, bugün, bu sektörün bünyesinde meydana gelen olumsuz gelişmeler, bu 
sebeple üzücüdür; ama, sektörümüzün mensuplarının da, burada, kamuoyunu bilgilendirme 
konusunda, vaktinde, yeterli bir hazırlık yapmadıkları ortadadır; yani, insanların kafasında böyle bir 
tereddüt doğmayacak kadar gelişmiş bir sektöre, bu tip ithamların çok zarar vermemesi gerekirdi; 
ama, maalesef, bugün, bir etkiye maruz kaldıklarını görüyoruz; ancak, bu olaydan sonra bilgilendir
me çalışmalarına başladılar; fakat, bu, çok daha önce yapılması gereken bir husustu. 

Ben, hadisenin teknik kısımlarıyla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Evvela, hormon 
kullanılması konusunda çok net ifade kullanacağım. Ülkemizde besleme amaçlı hormon kul
lanımına hiçbir zaman izin verilmemiştir ve kullanılmamaktadır. Bununla ilgili olarak 2001 yılın
dan itibaren yapılan tüm analizlerde buna ait bir iz de çıkmamıştır; çünkü, bunun çıkmamasının iki 
önemli sebebi vardır; birincisi teknik sebeptir, ikincisi ekonomiktir. Teknik sebep, bitkilerde olduğu 
gibi, hormon kullanımı, hayvanlarda kolay bir teknik değildir; ikincisi, ekonomik değildir. 
Dolayısıyla, bu canlılara hormon verilerek bunların büyümesini yönlendirmesi ve hızlandırması ih
tiyacı yoktur ve dolayısıyla, ekonomik ve teknik olarak zor olan ve pahalı olan bir işlemin iktisadî 
hayatta da yeri yoktur ve dolayısıyla, kullanılmamaktadır. 

Peki, o zaman, bu hayvanların hızla büyütülmesiyle ilgili gelişmenin esası nedir; bununla ilgili 
cümleyi şuradan aktarmak istiyorum: "Ülkemizde tavuk yetiştiriciliğinde hormon kullanılmamak
tadır. Özellikle et tavukçuluğunda kasaplık piliçler 39-42 günde kesim yaşına ulaşabilmektedir. Piliç
lerin erken denilebilecek bir sürede büyümesinin nedeni, hormon kullanımı değil, ileri ülkelerde yıl
larca süren ıslah çalışmaları sonucu melez ırkla en üst verime ulaşan ve hızlı büyüyen damızlık 
tavukların elde edilmesidir. Söz konusu gelişmeyi sağlayan faktör, hormon kullanımı değil, tavuk
ların genetik yapılarının bir özelliği ve melezleme yönteminin verim gücünü artırma başarısıdır. 
Yani, klasik konvansiyonel bir yöntemle geliştirmenin sonucunda elde edilen bir husustur." 
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Bunun dışında, antibiyotikler konusuna gelmek istiyorum. Kanatlı hayvanların beslenmesinde, 
yem katkı maddeleri içerisinde, büyütme faktörü olarak sınıflandırılan bazı antibiyotiklerin kul
lanılmasına, tüm Avrupa Birliği ve dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de, kurallara uygun 
olması şartıyla izin verilmektedir. Bu ürünlerin sayısı çok sınırlıdır. Bu ürünler, hastalık tedavisin
den ziyade, daha çok, sindirim sistemi düzenleyicisi olarak kullanılmaktadır, 

Bu antibiyotik kökenli, sindirim sistemini düzenleyici olarak kullanılan ilaçlarla ilgili kalıntı 
izleme programı yürütülmektedir ve program çerçevesinde, kanatlı hayvan etlerinde bu tip kalıntılar 
izlenmektedir. 

2001-2004 yılları arasında yapılan bu analizler içerisinde, 2001 yılında sadece 4 numunede, 
2002 yılında 100'ün üzerindeki numunede standardın üzerinde antibiyotik kalıntısına rastlanmıştır. 
2004 yılında yapılan analizlerde ise böyle bir sonuçla karşılaşmadık. Ancak, kamuoyunda son 
zamanlarda ortaya çıkan tereddütleri de gidermek için, bu son dönem içerisinde, Türkiye'nin bütün 
çiftliklerinde ve satış noktalarından alacağımız numunelerden hareketle, çok sayıda ve kamuoyunu 
ikna edecek miktarda bir numune üzerinde antibiyotik kalıntılarının olup olmadığını analiz edeceğiz 
ve kamuoyuna bu hususta bilgi sunacağız. 

Kanatlı sektörümüzün sahip olduğu kapasite ve ihracat potansiyelini değerlendirmek için, Av
rupa Birliğine ihracat yapacak ülkeler, firmalar listesine girmesi istenildiği bir dönemde, bu olay 
üzüntü vericidir. Bu sektörde kuluçkadan kesimhaneye kadar her aşama denetim ve kontrol altında 
olup, tam izlenebilirlik sağlanan yegâne sektördür. 

Biraz önce söylediğim gibi, bu işletmelerde, tam mesaili resmî veterinerlerimiz görev yapmak
tadır. Türkiye'nin en denetlenebilen, en gelişmiş ve en izlenebilir sektörü bu sektördür. Dolayısıyla, 
bu alanda halkımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir uyguluma söz konusu değildir. 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Sayın Bakan, dün akşam Uğur Dündar'ın programını izlediniz mi?! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Bu tür mesnetsiz iddialar hal

kımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, hepimizi ilgilendiren husus, gıda gibi hassas 
konularda açıklamalarda bulunurken, başta basınımız olmak üzere, tüm fertlerimiz, Meclisimizin 
saygıdeğer mensupları dahil herkes, sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmelidir. Şayet bir olum
suzluk söz konusu ise, Bakanlık olarak bunun dile getirilmesinden de rahatsızlık duymayız. Burada 
bizi üzen husus, konunun uzmanı olmayan insanların asılsız iddialarının kamuoyunu yersiz en
dişeye sevk etmesidir. 

Konuşmama son verirken, tavuk üretiminde hormon kullanılmadığını, izin verilmiş antibiyotik 
kullanımında ise insan sağlığına zarar verici bir kalıntıya rastlanmadığını tekrar ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz isteği, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi yeraltı işletmesinde 

meydana gelen kaza ve yeraltı zenginliklerimizin değerlendirilmesi hakkında söz isteğinde bulunan, 
Bartın Milletvekili Sayın Mehmet Asım Kulak'a aittir. 

Buyurun Sayın Kulak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
3. - Bartın Milletvekili Mehmet Asım Kulak'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Mües

sesesinde meydana gelen kazaya, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Cnşkun'un cevabı 

MEHMET ASIM KULAK (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 Kasım 2004 
tarihinde, Bartın İlimizin Amasra İlçesinde bulunan ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Mües
sesesi yeraltı işletmelerinde meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili olarak Genel Kurulumuza 
hitap etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1 Kasım 2004 tarihinde, Amasra Müessesesi -185 kotunda, saat 19.00'da, kömür üretimi 
sırasında meydana gelen göçük sonucunda, 6 işçimiz mahsur kalmış olup, yapılan kurtarma çalış
maları neticesinde, 4 işçimiz yaralı olarak, 2 işçimiz de, maalesef, ölü olarak yeraltından çıkarılmış
lardır. Bu vesileyle, kazada hayatlarını kaybeden Hüseyin Onur ve Yılmaz Mert isimli genç kardeş
lerime Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarıma da acil şifalar diliyorum. 
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Müessese çalışanlarının ve sağlık ekiplerinin, kazanın olduğu saatten itibaren kurtarma çalış
malarının bittiği saate kadar, gösterdiği olağanüstü çalışmaları takdirle karşılıyor, hepsine teşek
kür ediyorum. 

Ayrıca, olayın vuku bulduğu saatten 3 saat kadar kısa bir süre sonra olay yerine gelerek çalış
maları yakından takip eden, hastanelerde yaralı işçilerimizi ziyaret eden, maden şehitleri için işlet
mede ve köylerinde yapılan cenaze törenlerine de iştirak ederek acılarımızı paylaşan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Hilmi Güler'e, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı, tüm Bartın halkı 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

1829 yılında kömürün bulunmasından bugüne kadar, ülkemizin kalkınması, gelişmesi çabasın
da yerini alan Zonguldak ve Bartın İlleri, Türkiye madenciliğinin okul görevini yapmışlardır. 

Ülkeler için, yeraltı kaynaklarının önemi tartışılmaz bir gerçektir. Yaşadığımız yüzyılda, ener
ji kaynaklarının kullanımı hususunda savaşlar yaşanmakta, sınırlar değişebilmektedir. İnsanlık için 
bu kadar önemli olan enerji kaynaklarının varlığı, yeraltı zenginliklerimiz, Allah'ın bir lütfü olarak, 
ülkemizde fazlasıyla bulunmaktadır. 

Kalkınmanın temeli olan enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılabilmesi, özkaynak-
larımızın kullanılabilmesi, millî enerji politikalarının üretilebilmesi ve hayata geçirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk ve Amasra Müesseseleri ol
mak üzere, 5 müessesede yılda yaklaşık 2 500 000 ton yıkanmış taşkömürü üretmektedir. Bu üretimin 
yüzde 65'ini bölgenin elektrik ihtiyacım karşılayan Çatalağzı Kömür Santralına, yüzde 20'sini demir 
ve çelik fabrikalarına, yüzde 10'unu çimento, çay, şeker ve tuğla fabrikalarına satmaktadır; yaklaşık 
yüzde 5'lik kısmı da yakındık olarak bölge halkına sunulmaktadır. Kısacası, elektrikten demir-çeliğe, 
çimentosundan çayına, yaşamımızın bir parçası olan her şeyde taşkömürünün izi bulunmaktadır. Bu 
açıdan, taşkömürü üretimi önemlidir ve gelecekte önemli olmaya devam edecektir. 

Söz konusu üretimi gerçekleştirebilmek için yılda yaklaşık -6 kilometresi taşta, 10 kilometresi 
kömürde olmak üzere- 16 kilometre yeraltında galeri ve tabanlar açılmaktadır. Halen açık tutulan 
galeri ve taban uzunluğu ise yaklaşık 280 kilometre civarındadır. Bu noktaya bir kez daha dik
katinizi çekmek istiyorum. Yerin metrelerce altında 280 kilometre açık yol ve her yıl buna eklenen 
16 kilometre yeni açık alan ve bu alanda yapılan üretim çalışmaları. 

Yeraltı madenciliğinin kolay olmadığı, dünyanın en zor işlerinden biri olduğu tartışılmaz bir 
gerçektir. Bütün bu zorluklara rağmen işini severek yapan, ölümü, hastalığı hiçe sayarak çalışan 
maden emekçileri, nadiren de olsa iş kazalarına maruz kalabilmekte, hayatlarını kaybedebilmek
tedirler. Yeraltı madenciliğinde doğayla mücadele edildiğinden, ölümlü iş kazalarını tamamıyla ön
lemek mümkün değildir, iş kazalarım azaltmak mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, sözlerinizi toparlayın lütfen. 
MEHMET ASIM KULAK (Devamla) - Nitekim, Türkiye Taşkömürü Kurumunun yaptığı 

başarılı çalışmalar ve aldığı önlemlerle, son on yılda, ölümlü kaza oranlarında önemli azalmalar ol
muştur. 1993 yılında 14 ölümlü kaza meydana gelirken, bu sayı sürekli azalarak, 2003 yılında 3 
ölümlü kaza meydana gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuyu Meclis gündemine taşımamın sebebi, zengin 
yeraltı kaynaklarımıza, bunların üretiminde karşılaşılan zorluklara bir kez daha dikkatinizi çekmek
tir. TTK, termik santrallar ile demir-çelik fabrikalarına, sanayi tesislerine kömür verdiği gibi, 
valiliklerce, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca da dağıtımı yapılan yakımlık kömürü de 
sağlamaktadır. Kalkınmanın öncüsü sanayi tesislerinin üretiminde payı olan TTK. yakımlık kömür 
üreterek sosyal yaşamın da bir parçası olabilmektedir. Resmî Gazetenin 31 Ekim 2004 tarihli 
mükerrer sayısında yayımlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 2005 yılı programının ener
ji bölümünde yer alan verilere göre, ekonomimizde yaşanan canlanmaya paralel olarak, bir önceki 
yıla göre, birincil enerji tüketiminde, 2004 yılında yüzde 8 oranında artış beklenmektedir. 2003 yılı 
yatırımlarında madencilik sektörünün payı yüzde 1,8'dir. Bu, çok düşük bir rakamdır. Sektörde 
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devam eden küçülme, enerji hammaddelerinin, özellikle de kömür üretiminin azalmasından kay
naklanmaktadır. Bu gidişin durdurulabilmesi için, hükümetimiz tarafından, mevzuat birliğinin sağ
lanabilmesi, yatırım ortamının iyileştirilebilmesi amacıyla, nizamname ve kanunlarda değişiklik 
yapılmış olup, sektörün önünün açılması amaçlanmıştır. 

Yeraltı kaynaklarının yüksek katmadeğer sağlayabilecek şekilde ekonomiye kazandırılması, 
sanayiin ve enerji sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi madencilik sektörünün temel 
amacı olmalıdır. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarının 
ekonomik ve sosyal yaşamımıza yaptıkları katkılar kadar, bölgesel ve sektörel anlamdaki rolleri de 
mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emek/yoğun işlerin başında gelen taşkömürü üretiminin 
sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, teknolojiyle donatılmış bilgi ve birikim sahibi teknik 
elemanlara, nezaretçilere ve işçilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sektörde insan kolay yetişmemek
tedir; tecrübe süreklilik arz etmektedir. 

Taşkömürü üretiminin ve madencilik sektörünün yaşadığı sorunları dile getirmek için yaptığım 
konuşmama son verirken, kazada yitirdiğimiz işçilerimize, bir kez daha, Allah'tan rahmet, yakın
larına sabırlar, yaralı işçilerimize da acil şifalar diliyorum. 

Ayrıca, şahsınızda, tüm vatandaşlarımızın, bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesini ve yaklaş
makta olan ramazan bayramlarım tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kulak. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ali Coşkun; 

buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Değerli Milletvekilimiz Asım Kulak'ın, maden şehitlerimiz hakkında göster
diği hassasiyete teşekkür ediyorum ve ölenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah, bu tür 
kazalardan ülkemizi, milletimizi korusun. 

İzin verirseniz, birinci sırada gündemdışı konuşan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği hakkında yaptığı konuşmayla ilgili bilgi sunmak istiyorum. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 25.2.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde motorlu taşıyıcılar kooperatif
lerine yönelik olarak bazı düzenlemeler getirilmiş; ancak, bu düzenlemelerin motorlu taşıyıcılar 
kooperatiflerinin faaliyetlerini engelleyici niteliklerinin ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır. 
Kooperatifler, yalnızca gerçek kişilerin değil, aynı zamanda kamu ve özel hukuk tüzelkişilerinin 
de ortak olabildiği, sermaye gücü ve yapısından daha çok, ortaklar arasındaki dayanışma ve işbir
liğinin önplana çıktığı ortaklıklardır. Bu nedenle, kooperatifler, sermaye ortaklıkları arasında 
değerlendiri lememektedir. 

Ayrıca, motorlu taşıyıcılar kooperatifi örnek anasözleşmesinin 6 ncı maddesinde, kooperatifin 
amacının, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarım kar
şılamak olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, esas itibariyle, tüzel
kişiliğe ait araçlar yerine, kendi araçlarıyla ya da kiraladıkları araçlarla taşımacılık yapan kooperatif 
ortaklıkları vasıtasıyla hizmet üretiminde bulunmakta, taahhütlerini yerine getirmekte ve ortaklık
larının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmasıyla çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu anlamda, 
kooperatif tüzelkişiliği çatısı altında toplanan ortaklar, taşıyıcılık mesleğini kendilerine ait araçlar
la yapmakta, kooperatif ise, ortaklarının yardımlaşma ve dayanışmasıyla, taşıma işlerinin pazarlan-
ması ve organizasyonunu sağlayarak, özellikle taşıma sektöründe, bir firma olarak ortaklarının tek 
başlarına yapamayacakları taşıma taahhüt işlerini gerçekleştirmektedir. 

Bu itibarla, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin muhtelif maddelerinde ele alındığı şekliyle bir 
tüzelkişi, tacir olarak, motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edil
miş özmal ticarî taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanmaları zorunluluğu getirilmesi, or
taklar adına kayıtlı araçların kooperatif adına tescili ve buna bağlı olarak, kooperatif araçlarının 
mülkiyetinin devri mümkün olmadığından işlerlik kazanamayacaktır. Çünkü, kooperatife ser
maye olarak konulabilecek en fazla ortaklık payı adedi 5 000 adet ile, bir ortaklık payının değeri 
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1 000 000 Türk Lirası gözönüne alınarak, bir ortağın kooperatife en fazla 5 000 000 lira değerinde 
bir sermayeyle ortak olabileceği hususunun yanı sıra, 25 ton istiap haddindeki bir kamyonun fiyatı 
kıyaslanacak olursa, böyle bir mülkiyet devrinin de mümkün olmayacağı; dolayısıyla, ortaklara ait 
araçların, bu araçlarla yapılan taşıma işinin organizatörü durumundaki kooperatife devredilmesinin 
çözüm olmayacağı açıktır. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince, yönetmelik kapsamında faaliyet 
gösterecek gerçek ve tüzelkişilerin 11 inci maddede sıralanan yetki belgesi türlerinden edinebilmesi 
için, yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel 
şartlara sahip olmalarının şart koşulduğu görülmektedir. 

Sözü edilen yetki belgesi türleri, kooperatiflerin faaliyet alanları dikkate alınarak incelendiğin
de, sektörde Al, C2, C3, D2, Hl, H2, Kİ, Ll, Rl, R2 ve Tl, T2 türü yetki belgeleriyle ortaklarının 
taşımacılıkla ilgili hizmetlerini pazarlayan kooperatiflerin bulunduğu bilinmektedir. 

Kooperatiflerin, söz konusu yetki belgeleriyle taşıma yapma imkân ve kabiliyetlerine bakıldığın-
daysa, sıralanan bütün yetki belgeleri için, özellikle de kooperatifler tarafından en yaygın olarak kul
lanılacağı düşünülen H, K, L ve R türü yetki belgeleriyle taşıyıcılık yapacak kooperatiflere çok ağır 
malî yüklerin getirildiği görülmektedir. Örneğin, Hl türü yetki belgesiyle yurtiçi eşya taşımacılığı 
konusunda komisyonculuk yapacak kooperatifler için 80 milyar Türk Lirası tutarında kesin ve süresiz 
banka teminat mektubu ile, 20 milyar Türk Lirası tutarında işletme sermayesi zorunluluğunun getiril
diği görülmektedir. Bilineceği üzere, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlayan bir tüzelkişi, tacir 
olarak, motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin gelirleri, taşıma işi başına kendi ticarî aracıyla bu işi yapan 
ortaklarından alacağı komisyonlardan ve aidatlardan oluşmaktadır; ancak, Karayolu Taşıma 
Kanununun taşıma yasağıyla ilgili 10 uncu maddesine göre, taşıma komisyoncularının kendi adlarına 
taşıma yapmaları ve yaptırmaları yasaklandığından, Hl yetki belgesi alan motorlu taşıyıcılar 
kooperatiflerinin, örneğin, taşıma ihalelerine girerek sözleşme yapma imkânı olmayacaktır. Dolayısıy
la, Hl türü yetki belgesi için getirilen şartlara bakıldığında, kooperatifler açısından problemin, hem 
Karayolu Taşıma Kanunu hem de Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinden kaynaklan
dığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, sorunun kooperatifler açısından çözümü amacıyla en doğru yak
laşımın, kooperatiflerin, Karayolu Taşıma Kanununun 10 uncu maddesiyle getirilen yasak kapsamına 
giren acente ya da taşıma işleri komisyonculuğu kapsamında değerlendirilmediğinin yönetmelikte 
açıkça belirtilerek, ayrıca H türü yetki belgelerine H3 olarak bir yenisinin eklenmesi, böylece, bu tür 
kooperatiflere uygun yeni şartların belirlenmesi olacağı düşünülmektedir. 

Yine, kooperatifler açısından önemli bir diğer yetki belgesi olan Kİ türü yetki belgesiyle eşya 
taşımacılığı yapacak kooperatifler için en az 75 ton istiap haddine özmal ticarî taşıt filosuyla 10 mil
yar lira tutarında işletme sermayesine sahip olma zorunluluğunun getirildiği görülmektedir. 

Ancak, yukarıda, C2 yetki belgesiyle ilgili açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, ülkemizde, 
kooperatif ortağı olarak taşımacılık yapan esnafın sahip olduğu ticarî araç envanterine bakıldığın
da, büyük bir çoğunluğunun 15 ton istiap haddinde ticarî araçlardan oluştuğu ve kooperatiflerin de 
taşıma hizmetini bu standarttaki araçlarla yerine getirdikleri bilinmektedir. 

Bu itibarla, taşıma kooperatifleri ve ortakları açısından en fazla yetki belgesi talebinde 
bulunulacağı düşünülen Kİ yetki belgesi için getirilen şartların mutlaka yeniden ele alınması ve bu 
şartlardan kooperatiflerin özmal ticarî taşıt filosuna sahip olma şartının kaldırılmasının ve gerçek 
kişi taşıyıcıların sahip olması gereken ticarî araçların istiap haddinin 25 tondan 15 tona indiril
mesinin, ülke ekonomisinin gereklerini dikkate alan bir tutum olacağı düşünülmektedir. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Bakan, 25 tonluk kamyon nerede?! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Efendim, değerli arkadaşımın 

sorduğu sual o kadar teknik ki, bu cevabı vermediğimiz zaman... 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Ben sordum Sayın Bakanım. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Evet, sizin sorduğunuz sual. 

Meclise hitap ediyorum size hitap etmiyorum. 
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Sual, o kadar geniş ki, bunları vermediğim takdirde, bu kere de cevap vermemiş oluruz; onun 
için, sabrınızı rica ediyorum. 

Yüce Meclisin zamanını işgal etmemek için, Bakanlığa yazıyla sorsaydınız, bunu, biz, size, 
seve seve, saygıyla takdim ederdik. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Yüce Meclisin haberi olmadan kimin haberi olacak efendim?! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Mecburum bitirmeye. 
Buradan hareketle, taşıma hizmetlerini esas olarak ortaklarının yaptığı kooperatiflerin ise, bu 

hizmetlere yalnızca aracılık ettiği bir sistemde, kooperatifleri diğer sermaye şirketleriyle aynı 
statüde değerlendirerek, yukarıda belirtilen ağır malî yükümlülükleri yerine getirmelerini istemek; 
hatta, bazı tür taşıma işlerini yalnızca sermaye şirketlerinin yapabilecekleri şartının getirilerek, ser
maye şirketleri lehine ayrıcalık sağlandığı ve üstelik, Karayolu Taşıma Kanununun karayolu 
taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek şeklinde ifade edilen çıkarılma 
amacına da aykırı şekilde, kooperatiflerin özellikle bazı taşımacılık hizmetlerini yapabilmelerinin 
imkânsızlaştırıldığı düşünülmektedir. 

Öte yandan, karayolu taşıma mevzuatı düzenlenirken, gözönünde bulundurulduğu belirtilen 
eşitlik ilkesinin, kooperatifler dahil tüm gerçek ve tüzelkişiler eşit kabul edilerek ve herhangi bir 
ayırımcılık yapılmayarak mutlak eşitlik olarak algılandığı ve uygulanmak istendiği anlaşılmaktadır. 
Oysa, diğer tüzelkişilerle karşılaştırıldığında, birer tüzelkişi olmalarından başka aralarında ortak 
yönleri bulunmayan kooperatiflerin sermaye şirketleriyle aynı statüde değerlendirilmesinin adil bir 
değerlendirme olmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki, sermaye şirketleriyle aynı statüde değerlendiril
dikleri takdirde, Rl, R2, Tl, T2 gibi yetki belgeleri zorunluluğu getirilen taşımacılık hizmetlerinin 
yürütüldüğü alanlarda, bugün itibariyle, kooperatiflerin de faaliyet gösterdiği düşünülecek olursa, 
sözü edilen tür yetki belgelerini alabilmek için sermaye şirketi olma zorunluluğunun getirilmesi, 
böylece, bu alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflerin dışlanmasının mutlak eşitlik ilkesiyle bile 
açıklanması imkân dahilinde değildir. 

Anayasamızın 171 nci maddesi, anılan yasa ve yönetmeliğin çıkarılmasındaki gerekçeye 
paralel bir yaklaşımla, devletimize, millî ekonominin yararlarım dikkate alarak, öncelikle üretimin 
artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbir
leri alma görevini vermiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Anayasamız, kooperatiflere ve 
kooperatifçiliğimizin geliştirilmesine özel bir önem atfetmiş; deyim yerindeyse, kooperatifçilik 
açısından pozitif bir ayırımcılığı haklı gösterecek bir gerekçeyi vurgulamıştır. 

Bu itibarla, kısaca, hem 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda hem de Karayolu Taşıma 
Yönetmeliğinde "karayolu taşımalarım ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek" şeklin
de ifade edilen genel amaç ile motorlu taşıyıcılar kooperatiflerini ilgilendiren yönü bakımından söz 
konusu yönetmeliğin özellikle 13 üncü maddesinde getirilen düzenlemelerin uyumlu olmadığı söy
lenebilecektir. Dolayısıyla, söz konusu yönetmeliğin, ülke ekonomisinin önemli bir aktörü olan 
motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin gerçek durumlarını gözeterek yukarıda açıklanmaya çalışılan 
noktalarda yeniden ele alınarak, gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması, bu düzenleme çalış
maları sırasında, motorlu taşıyıcılar kooperatifleri ve üst kuruluşlarının da görüşlerine başvurulması 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakana. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları var. 
3 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutacağım; ancak, okutmadan önce, Kâtip 

Üyemizin sunuşları oturduğu yerden yapması hususunu Genel Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1 - İstanbul Millet\>ekili Birgen Keleş ve 25 milletvekilinin, Türkiye-AB ilişkileri ile AB Komis
yonu İlerleme Raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin başlaması için AB Komisyonu tarafından 

hazırlanan Rapor, 6 Ekim tarihinde açıklanmıştır. Ne var ki, söz konusu rapor "müzakerelere baş
lansın" önerisi nedeniyle AB organlarında ve kamuoyunda yoğun bir tartışmaya yol açmıştır. Aynı 
rapor, müzakerelere getirdiği koşullar nedeniyle ve tam üyelik müzakerelerinin anlamını, içeriğini, 
yöntemini tümüyle değiştirdiği için de Türkiye'de yoğun tartışmalara neden olmaktadır. 

Müzakerelerle ilgili olarak Türk Hükümetinin her aşamada alacağı kararlar TBMM'yi yakından 
ilgilendirmektedir; çünkü, raporla getirilen değerlendirmeler, öneriler ve koşullar çok ayrıntılıdır ve 
Türkiye için çok önemli konulan içermektedir. Ayrıca, mevcut yapıyı ve politikaları değiştirecek, 
Türkiye'nin geleceğini etkileyecek boyutlardadır. Eleştirilerin, iddiaların, önerilerin, konulan iyi 
bilen bürokratlarla, sivil toplum örgütü üyeleriyle, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle tartışıl
ması, doğru değerlendirmeler yapılması için çok önemlidir. Bunu da en kapsamlı şekilde ve gerekli 
düzeyde yapabilecek olan organ TBMM'dir. O nedenle, Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve hazır
lanan raporların geleceğe etkileri konusunda Anayasamızın 98 inci maddesi ve İçtüzüğümüzün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

1 - Birgen Keleş 
2- Mustafa Özyürek 
3- Ahmet Küçük 
4- Şükrü Mustafa Elekdağ 
5- N. Gaye Erbatur 
6- Onur Öymen 
7- Haluk Koç 
8- Binlim Tamaylıgil 
9- Algan Hacaloğlu 
10- Harun Akın 
11- Erol Tınastepe 
12- Kemal Demirel 
13-Halil Akyüz 
14- Orhan Ziya Diren 
15- İzzet Çetin 
16- Mehmet Ali Arıkan 
17- Nuri Çilingir 
18- Erdal Karademir 
19-Halil Ünlütepe 
20- Haşim Oral 
21- Orhan Eraslan 
22- Mustafa Yılmaz 
23- Ahmet Yılmazkaya 
24- Orhan Sür 
25- Sedat Pekel 
26- Ali Arslan 

(İstanbul) 
(Mersin) 
(Çanakkale) 
(İstanbul) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(Samsun) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Zonguldak) 
(Erzincan) 
(Bursa) 
(İstanbul) 
(Tokat) 
(Kocaeli) 
(Eskişehir) 
(Manisa) 
(İzmir) 
(Afyon) 
(Denizli) 
(Niğde) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(Muğla) 
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Gerekçe: 
AB Komisyonunun 6 Ekim 2004 raporu, uzun süre AB'de ve Türkiye'de tartışılacak bir rapor

dur. Raporun ayrıntılı hükümler içermesi, aynı konuda farklı mesajlar vermesi, net bir ifadeyle 
kaleme alınmamış olması, raporu daha da tartışılır hale getirmektedir. Bu yönüyle, rapor, Türkiye'ye 
karşı önyargılı olanlara, raporun içeriğini çarpıtma, esnetme ve çeşitli yönlere çekme olanağı sağ
layacaktır. Bu durum, Türkiye açısından çeşitli sorunlara yol açabilir. Öngörülen müzakere sistemi 
de, karmaşık, olumlu sonuç alınmasını güçleştirici, istismara açık ve her anlaşmazlıkta tekrar başa 
dönülmesine yol açabilecek bir düzenlemedir. O nedenle, Türkiye'deki her toplum kesiminin, 
raporu çok iyi incelemesi, değerlendirilmesine katkıda bulunması gerekir. Böyle bir çalışmanın, 
herhangi bir kurumda, bakanlıkta, hatta, Başbakanlıkta kurulacak çalışma gruplarında veya birim
lerinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. İlk aşamada, bir Meclis araştırması komisyonu kurul
ması büyük önem taşımaktadır. 

Bazı önerilerin Türkiye tarafından kabul edilmesi, tarihî, siyasî veya ekonomik nedenlerle 
mümkün değildir. Örneğin, Türkiye ile müzakerenin ucunun açık olması, tam üyelik garantisi veril
memesi önerisi kabul edilmesi mümkün olmayan bir öneridir; çünkü, Türkiye'nin kazanılmış hak
larının geri alınmasına olanak sağlayabilecektir. Ayrıca, uluslararası anlaşmalara, Helsinki Zirve 
Kararına ve tam üyelik müzakerelerindeki alışılmış uygulamalara da aykırıdır. 

Yine, azınlık statüsünden çok daha üstün bir konumda olan vatandaşlarımızı, etnik köken veya 
mezheplerine göre ayırımcılığa teşvik etmek, Türkiye'nin kabul edebileceği bir yaklaşım değildir. Bu 
yaklaşımın, insanları, kendilerini başkalarından farklı görmeye, birbirlerine yabancılaşmaya iteceğin
den ve böl-yönet politikası güdenlere sonsuz olanak sağlayacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Benzer şekilde, sözde Ermeni iddiaları konusunda önerilenler, tarihî gerçekleri gözardı eden 
haksız önerilerdir. Tam üyelikten farklı bir statü önerisi ise, Türkiye'nin kırk yıllık çabalarını, tam 
üyelik uğruna katlandığı fedakârlıkları boşa çıkaran bir yaklaşımdır. Türkiye'nin tam üyeliği için 
önerilen referandum da benzeri bir sonuç yaratacaktır. O nedenle, kabul edilmemesi gereken 
öneriler arasındadır. 

Raporun ekonomiyle ilgili bölümlerinde AB ülkeleriyle kıyaslamalar yapıldığından, tam bir 
değerlendirme yapmak ve Türkiye'nin haklarını savunmak için hem bu konuları hem de bu konular
daki AB mevzuatını ve uygulamaları iyi bilen uzman kişilere, akademisyenlere ihtiyaç vardır. Ben
zer bir ihtiyaç, insan hakları, demokratikleşme gibi konular için de geçerlidir. 

Bütün bu nedenlerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, en kısa sürede, Türkiye - AB ilişkileri 
konusunda bir Meclis araştırması komisyonu kurulmalı ve hem raporun değerlendirilmesinde hem 
de müzakere aşamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yardımcı olmalıdır. 

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

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum: 
2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım üreticilerinin 

sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/224) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı, dünyanın en verimli ve bereketli toprakları arasında yer alan 

Ege Bölgemiz, yılda 3 ürün alabilecek kadar verimli topraklara sahiptir. 
Ege Bölgemiz, başta üzüm, zeytin, tütün ve pamuk olmak üzere diğer tarım ürünleriyle dünya 

kalitesinde ürünler üreten bir bölgemizdir. Ne yazık ki, bu bölgemiz yıllardır uygulanmakta olan 
plansız ve programsız tarım politikalarının sonucunda, tarım sektöründe çok ciddî yaralar almış ve 
yöre halkımız da mağdur edilmiştir. Sonuçta, bereketli topraklarını kaybetmeye, kalanları da 
koruyamayacak hale gelmiştir. 

Geçen yılın primlerini hâlâ alamadıklarını öne süren pamuk üreticisi isyan etmekte, eylem yap
maya hazırlanmaktadır. Üzüm üreticileri perişan olmuş, ürününü maliyetinin de altında satmak 
zorunda kalmıştır. Bu durum karşısında üreticiler bağlarını sökmeye başlamışlardır. Zeytin 
üreticisinin durumu da içler acısıdır. Bu üzücü durum, yıllardır tarımı yok sayan politikaların 
kaçınılmaz sonucudur. 
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Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Türk üreticisi, Avrupa'da tarımda söz sahibi olan Yunanis
tan, Fransa, İspanya gibi ülkelerin üreticileriyle rekabet etme şansını kaybedecek, hatta, tedbir alın
maması durumunda tamamen yok olması kaçınılmaz olacaktır. 

Bölgemizde bir başka sorun da, verimli topraklarımız üzerinde kurulan sanayi tesisleridir. Bir
çok kişiye iş ve aş imkânı yaratan sanayileşmeye karşı değiliz; ama, sanayi bölgeleri oluşturulurken 
verimli tarım alanlarının dikkate alınması şarttır. Denetlenemeyen ya da denetlenmeyen sanayi 
tesislerinin atıkları sonucu, bölgemizin yeraltı ve yerüstü su kaynakları kullanılamaz hale gelmiştir. 
Ege Bölgemizi kimse gözden çıkaramaz. Bu bölgede bir düzen yaratılmalı, sanayi ve tarımın bir
birlerine zarar vermeden devam etmesi sağlanmalıdır. 

Ege Bölgemizin yeniden tarım ambarı olması, AB sürecinde üreticinin rekabet edebilmesi, böl
ge insanımızın, dolayısıyla, ülkemizin mağdur olmaması için, bölgemizde tarımın içinde bulunduğu 
zor durum ile bu zor durumdan çıkış yollarının ve alınması gereken tedbirlerin belirlenebilmesi ile 
bölgemiz insanının mağduriyetinin giderilebilmesi amacıyla, Anayasamızın 98 inci, İç
tüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırmasının açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1-Hakkı Ülkü 
2- Abdurrezzak Erten 
3- Gürol Ergin 
4- Erdal Karademir 
5- Kemal Demirel 
6- Mehmet Parlakyiğit 
7- Orhan Ziya Diren 
8- Ahmet Yılmazkaya 
9- Erol Tınastepe 
10- Uğur Aksöz 
11- Orhan Eraslan 
12- Mehmet Mesut Özakcan 
13- Ali Cumhur Yaka 
14- Kemal Sağ 
15- Ramazan Kerim Özkan 
16- Muharrem Kılıç 
17- Feridun Ayvazoğlu 
18- Yüksel Çorbacıoğlu 
19- Mehmet Küçükaşık 
20- Osman Kaptan 
21- Engin Al tay 
22- Feridun Fikret Baloğlu 
23- Mustafa Yılmaz 
24- Türkân Miçooğulları 
25- Halil Ünlütepe 
26- Mehmet Boztaş 
27- Sedat Pekel 
28- Mustafa Özyurt 
29- Hüseyin Ekmekcioğlu 

(İzmir) 
(İzmir) 
(Muğla) 
(İzmir) 
(Bursa) 
(Kahramanmaraş) 
(Tokat) 
(Gaziantep) 
(Erzincan) 
(Adana) 
(Niğde) 
(Aydın) 
(Muğla) 
(Adana) 
(Burdur) 
(Malatya) 
(Çorum) 
(Artvin) 
(Bursa) 
(Antalya) 
(Sinop) 
(Antalya) 
(Gaziantep) 
(İzmir) 
(Afyon) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Bursa) 
(Antalya) 
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30- Muharrem Toprak (İzmir) 
31- Ersoy Bulut (Mersin) 
32- Hüseyin Özcan (Mersin) 
33-Mehmet Tomanbay (Ankara) 
34- Osman Özcan (Antalya) 
35-Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
36- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
37- Vahit Çekmez (Mersin) 
38-Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
39- Tuncay Ercenk (Antalya) 
40- Canan Arıtman (İzmir) 
41- N. Gaye Erbatur (Adana) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Şimdi üçüncü önergeyi okutuyorum: 
3. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri 

sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Günümüzün bilgi toplumuna geçiş sürecinin temel belirleyici özelliği, kitle iletişimin öneminin 

her yönüyle büyümesidir. Bu olgu, hemen tüm ülkelerde, kitle iletişim araçlarının kullanımında 
kamu yararı konusunda duyarlı olunmasını zorunlu kılmaktadır. 

TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) ilgili yasalarda vurgulandığı gibi bir kamu 
kuruluşudur. Kamu kuruluşu özelliğiyle TRT, bir taraftan toplumun haber almasının kamusal aracı 
olmak, diğer taraftan da kültür ve sanatın güçlenmesine katkı yapmak durumundadır. 

Ancak, son aylarda, TRT yönetiminin uygulamaları kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bu 
çerçevede: 

1- TRT'nin yıllarca beğeniyle izlenen çok sayıda kültür ve sanat programının yayından kaldırıl
masının gerçek nedenleriyle incelenmesi; 

2- "Alaturka" adlı beste yarışması ihalesi hakkındaki iddiaların doğruluk derecesinin saptanması; 
3- Yıllarını TRT'ye adamış , her biri onlarca, giderek yüzlerce eser vermiş, aralarında alanının 

ustası olanların da bulunduğu 500'den fazla müzik sanatçısının işten çıkarılmasının tüm boyutlarıy
la incelenmesi ve 

4- TRT çalışanlarının, izin alarak kurum dışında yapacağı işlerin denetimi konusunda getirilen 
sınırlamaların ve benzeri uygulamaların irdelenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Saygılarımızla. 
1. Yakup Kepenek (Ankara) 
2. Abdurrezzak Erten (İzmir) 
3. Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
4. Tuncay Ercenk (Antalya) 
5. Kemal Demirel (Bursa) 
6. Erdal Karademir (İzmir) 
7. Muharrem Kılıç (Malatya) 
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8. Feridun Ay vazo ğlu (Çorum) 
9. Erol Tınastepe (Erzincan) 
10. Uğur Aksöz (Adana) 
11. Orhan Eraslan (Niğde) 
12. Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
13. Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
14. Kemal Sağ (Adana) 
15. Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
16. Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin) 
17. Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
18. Osman Kaptan (Antalya) 
19. Engin Altay (Sinop) 
20. Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
21. Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
22. Türkân Miçooğulları (İzmir) 
23. Halil Ünlütepe (Afyon) 
24. Mehmet Boztaş (Aydın) 
25. Sedat Pekel (Balıkesir) 
26. Mustafa Özyurt (Bursa) 
27. Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
28. Muharrem Toprak (İzmir) 
29- Ersoy Bulut (Mersin) 
30- Canan Arıtman (İzmir) 
31- Hüseyin Özcan (Mersin) 
32- Osman Çoşkunoğlu (Uşak) 
33- Mehmet Tomanbay (Ankara) 
34- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
35- Osman Özcan (Antalya) 
36- Vahit Çekmez (Mersin) 
37- N.Gaye Erbatur (Adana) 
Gerekçe: 
TRT yönetimi, son aylarda çok ilginç uygulamalara gitmektedir. Halkın yıllarca beğeniyle iz

lediği pek çok kültür ve sanat programı yayından kaldırılmış bulunuyor. TRT, bu programları hangi 
gerekçeyle kaldırdığı konusunda kamuoyuna bilgi vermemiş, bilgi verme gereği bile duymamıştır. 

Yine, TRT yönetimi bir alaturka beste yarışması açmış ve bu yarışmaya, 1 200 000 dolar gibi 
büyük bir kaynağı ayırma gereği duymuştur. 

TRT yönetimi, son olarak, aralarında Recep Birgit, Ayla Büyükataman, Selahattin Erköse, 
Turan Engin, Kasım İnaltekin, Fahrettin Çimenli, Feridun Darbaz, Ali Ekber Çiçek'in de bulunduğu 
500'ün üzerinde müzik sanatçısını, daha doğrusu ustasını işten çıkarmıştır. Çıkarılanlar arasında 
kendi alanında büyük gelecek vaat eden çok sayıda genç sanatçı da bulunmaktadır. 

TRT yönetimi bu sanatçıları "tasarruf sağlayacağı ve özellikle programların müzikalitesi 
açısından faydası olacağı" gerekçesiyle işten çıkarmıştır. Bu gerekçenin ne ölçüde geçerli olduğu 
ayrıntılı olarak incelenmelidir. Şöyle ki: 
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1- Çoğu konservatuarı bitirmiş olan sanatçıların, sanat yönünden değerlendirilmesi, kimler 
tarafından, nasıl yapılmıştır? 

2- Yıllarca sözleşmeli çalışan ve sözleşmeleri yenilenen sanatçılara karşı toptancı bir yaklaşım 
sergilenmesinin sanatın gelişmesine nasıl bir olumlu katkı yapması beklenmektedir? 

3- Çok az aylık aldıkları bilinen sanatçıların işten çıkarılmasıyla sağlanacak olan parasal tasar
ruf ne kadardır? Bu miktarın 2005 yılı bütçesine konulması yoluna gidilemez mi? 

4- Ayrıca, kurumun müzik dairesi başkanlığının "TRT personelinin izin alarak kurum dışında 
yapacağı işlerin master kayıtlarının bundan böyle müzik dairesi başkanlığına gönderilmesi ve onay 
verilirse yayınlanabilecekleri" yazısı, özel müzik yayınlarının da TRT tarafından denetlenmesi, 
giderek sansür edilmesi anlamına gelir. Bu uygulamanın tüm boyutlarıyla araştırılması gerekir. 

5- TRT yönetimi, yaptığı içyönetmelik değişiklikleriyle, kurumiçi atanıa've yükselmelerde, uy
gulanmakta olan önemli koşulları değiştirmiş bulunuyor. Örneğin, teknik dairelerin başına 
atanacaklarda aranan, mühendis veya yüksek mühendis olma koşulu kaldırılmış; bunun gibi, daire 
başkan ve başkan yardımcılıklarına atanmak için gereken, kurumda en az on yıl, müdür ve müdür 
yardımcılıklarına atanmak için gereken, en az yedi yıl kurumda çalışmış olma koşulu kaldırılmıştır. 
Bu yönetmelik değişikliklerinin TRT'nin kurumsal yapısını ve hizmetlerinin niteliğini nasıl et
kileyeceği açıklık kazanmalıdır. 

6- TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının üyeleriyle yapacağı değerlendirme toplantısına 
TRT'de çalışan elektrik mühendislerinin katılmasına TRT yönetimince izin verilmemesi de incelen
mesi gereken bir iştir. 

Bu nedenlerle TRT konusunda Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı 

okutup oylarınıza sunacağım. 
Birinci tezkereyi okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak millet

vekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/700) 
1.11.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 2-3 Ekim 2004 tarihlerinde Almanya'ya yap

tığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve 
bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 

Ömer Çelik 
Akif Gülle 
Yaşar Yakış 
Hasan Murat Mercan 
Egemen Bağış 
Gülseren Topuz 
Zekeriya Akçam 
Nükhet Hotar Göksel 
Vahit Erdem 
Şaban Dişli 

Adana 
Amasya 
Düzce 
Eskişehir 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kırıkkale 
Sakarya 
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BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci tezkereyi okutuyorum: 
2. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/701) 
3.11.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Parlamentosu Başkanlar Konferansına katılmak üzere, 22-23 Eylül 2004 tarihlerinde 

bir heyetle birlikte Belçika'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de 
iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderil
miştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste 

Ömer Çelik Adana 
Egemen Bağış İstanbul 
Nimet Çubukçu İstanbul 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, 

bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk id
dialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aym zamanda mal var
lığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 in
ci maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 
13,14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi ve (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, bakanlığı sırasında yapılan ihaleler
de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yap
tırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet ver
diği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakam Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S.Sayısı: 670) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 670 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski bakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve hakkında 

soruşturma açılması istenen eski bakana söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 

dakikadır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen eski bakana ait olup, süresi sınırsızdır. 

(x) 670 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, rapor üzerinde şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini geliş sırasına 
göre okuyorum: İsparta Milletvekili Recep Özel, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Edirne Millet
vekili Rasim Çakır, Sinop Milletvekili Engin Altay, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Çorum 
Milletvekili Feridun Ayvazoğlu. 

Komisyon adına da, Komisyon Başkanı Sayın Mustafa Elitaş söz istemişlerdir; kendilerine, 
sırayla söz vereceğim. 

İlk söz, İsparta Milletvekili Sayın Recep Özel'e aittir. 
Sayın Özel?.. Yok. 
Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ?.. Yok. 
Edirne Milletvekili Sayın Rasim Çakır; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle Yüce 

Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, 21 inci Dönem hükümetlerinde Bayındırlık ve İskân Bakanı 

olan Sayın Koray Aydın hakkında vermiş olduğu önerge doğrultusunda oluşturulan komisyonda 
görev aldım. Bu komisyonda yapmış olduğumuz çalışmaları ve kişisel olarak kanaatlerimi ifade et
mek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, komisyonda görev alan bütün milletvekili arkadaşlarıma ve 
bize destek veren bütün bürokrat arkadaşlara, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, 
çok yoğun, yıpratıcı ve uzun bir çalışma sonucunda, sizin önünüze, bu konuyla ilgili, olabildiğin
ce açık, olabildiğince şeffaf bir belge sunmaya gayret ettik; yalnız, bu çalışmalar esnasında tes
pit ettiğim hususları, konunun uzun dönemli çözümü açısından katkısı olur düşüncesiyle sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Komisyon çalışmasına başladığımızda öncelikle bizlere yardımcı olacak bürokratları tespit et
tik ve daha sonra konuyla ilgili bilgi ve belgelere ulaşmak üzere çalışmalar yaptık; fakat önümüze 
odalar dolusu dosyalar yığıldı; yani, bir milletvekili olarak veya bir bürokrat olarak bu dosyaların 
içinden aradığımızı bulmanın, doğruya ulaşmanın ne kadar mümkün olduğunu takdirlerinize 
sunuyorum. Bunu da, bugün Türkiye'de devletin şeffaf olması, e-devlete bir an önce geçilebil-
mesinin gerekliliğini ifade etmek için söylüyorum. 

Ondan sonra, komisyona konuyla ilgili tarafları davet ettik. Gelenler, komisyon üyelerinin mil
let adına sordukları soruya cevap verip vermemekte özgür; gelenler bize hiçbir şey söylemediler; 
biz sorduk, onlar sustu, Sayın eski Bakan dahil. Onların bu suskunluğundan neler elde ettiysek, o 
bilgileri yoğurup raporumuza koyduk, onlar susma hakkını kullandılar, biz mahkeme olmadığımız 
için hiçbir şey yapamadık. Bu konuyla ilgili bir mahkeme süreci de devam ettiği için mahkeme 
sürecinden elde edilen bilgi ve belgeleri toparladık, bunları sistematik bir şekilde inceleyerek, siz
lere, karar vermenize yardımcı olmak açısından bir rapor sunduk; ama, gördüğüm o ki, değerli ar
kadaşlarım, eğer bu ülkede yolsuzlukların üzerine gidilecekse, eğer bu ülkede yolsuzluk yapmaya 
niyetlenen insanların, niyetinden hemen sonra, bu niyetine engel olunmak isteniyorsa, o zaman, ön
celikle yapılması gereken iş, demokrasiden korkmamak lazım, demokrasiye inanmak lazım, 
demokrasiye güvenmek lazım, devletin şeffaf olması lazım ve devletin, bir an önce, bütün kurum
larıyla ve kurallarıyla e-devlete geçip, isteyen kişinin istediği bilgiyi, istediği anda alabilme ve 
denetleyebilme haklarına kavuşabilmesi lazım. Bunların hepsinden de önemlisi, bu ülkede, bir an 
önce milletvekilli dokunulmazlığının sınırlandırılması lazım. 

Bugün yargılananlar, bu hakları kendileri adına kullanmak noktasında bu kuralları değiştir
mediler; ama, şimdi onlar burada oturmuyorlar, onların yerine bizler oturuyoruz. Eğer biz de, yarın 
bu kurallar bize faydalı olacak, yardımcı olacak diye düşünerek bunların üzerine gitmez, dokunul
mazlıklarla ilgili bir şey yapmazsak, eminim ki, bu iddiayı daha doğru ve daha yüksek sesle söy
leyenler yarın burada oturacaktır. 

Bütün bunlar olurken, hükümet bunun neresinde, bu işin neresinde; yani, seçim meydanların
da "yolsuzluğun üzerine gideceğim, yolsuzluğu ortadan kaldıracağım, hesap soracağım" diyenler, 
iki yıllık süreç içerisinde neler yaptılar?! Sadece komisyonların kurulmuş olması, komisyonların 
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çalışmış olması, onların bu Meclise raporlarının sunuluyor olması yeterli mi veya yetecek mi?! Ben 
umut ediyorum ki yetmeyecek. Çünkü, bugüne kadar, e-devlete geçişle ilgili, şeffaflaşmayla ilgili, 
demokratikleşmeyle ilgili ciddî, önemli hiçbir adım atılmamıştır. 

Bir taraftan milletvekili lojmanlarım kaldıracağız derken, diğer taraftan lojman sayısının 8 000 
artmasına göz yummak; bir taraftan devleti küçülteceğiz derken, diğer taraftan 200 000 kişinin dev
lete alınmasının önünün açılması; bu konuda hükümetin vermek istediği görüntü ile yaptığının bir
biriyle ne kadar çeliştiğini, açık açık gözler önüne sermektedir. 

Bu komisyonun çalışması, bundan sonra, sivrisinekleri yakalayıp öldürmeye değil, bataklığı kurut
maya yönelik, Türkiye'de köklü çözümler üreten bir mekanizmayı harekete geçirebilir diye umuyorum. 

Sayın Koray Aydınla ilgili yapmış olduğumuz tespitlere gelince: Bizim ulaşabildiğimiz bilgi ve 
belgeler doğrultusunda, Sayın Bakanın döneminde, deprem nedeniyle, gerekçesiyle de olsa, yapılmış 
olan ihalelerin tamamının teklif alma suretiyle yapılmış olması; bazı işlerin -sağlık ocağı gibi, jandar
ma binası gibi, aslında hiçbir özelliği olmayan bazı işlerin- özelliği olan işler kapsamına alınmış ol
ması; o dönemde yapılan ihalelerde, daha öncekilerle mukayese ettiğimizde, kırımların çok az olması; 
bunun yanında, Sayın Bakanın babasına ait olan işyerinin, bakan olmadan önce yıllık cirosu 250 mil
yar lira iken, bakan olduktan sonra 5 trilyona, 6 trilyona ulaşıyor olması ve Sayın Bakanın, mal var
lığıyla ilgili, ciddî bir şekilde şüphe götüren, tereddüt ifade eden açıklanamaz durumların olması. 

Bu nedenlerle, ben, Edirne Milletvekili Rasim Çakır olarak, elimi vicdanıma koyarak, Sayın 
Bakanın Yüce Divanda yargılanması yönünde Komisyonda vermiş olduğum kararın burada da 
geçerli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bunu söylerken, bunun bir sonuç değil, daha ileri noktaya bir sebep teşkil etmesini canı gönül
den diliyorum. Hep beraber, elbirliğiyle, buradan dersler çıkararak, bundan sonra, sivrisineklerin 
oluşmayacağı, bataklıkların kuruyacağı bir Türkiye; herkesin birbirini görebildiği, her şeyi görebil
diği, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, kişisel hak ve özgürlüklerin en yüksek 
düzeyde olduğu ve artık, bazı şeylerin devlet sırrı olmaktan çıkarıldığı, özgür bir Türkiye'nin 
yaratılabilmesi için bir sebep teşkil etmesini diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, oyumun, Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesi doğrultusunda ol
duğunu ifade ederek, Yüce Kurulunuzu saygı ve sevgiyle selamlıyor, ramazanınızın ve bay
ramınızın kutlu olmasını diliyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakır. 
Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
BEKİR BOZDAG (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân eski 

Bakanlarından Sayın Koray Aydın hakkında, Meclisimizce 1.4.2004 tarihinde kurulan (9/8) esas 
numaralı Soruşturma Komisyonu raporu hakkında şahsî görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, komisyonumuz, Türk Milleti adına, önüne gelen iddiaları tam bir 
tarafsızlıkla, kimsenin onurunu ve şahsiyetini incitmeden, kimseyi itham etmeden, ulaştığı bilgi ve 
belgeleri büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde inceleyerek, elde ettiği hususları bir rapor halinde 
Meclisimizin takdirlerine sunmuştur. Sayın Bakan hakkında, 2001 yılında da bu meyanda bir 
komisyon kurulmuş ve bu komisyonun raporu Mecliste oylandıktan sonra, Sayın Bakanın Yüce 
Divana sevkına gerek olmadığına dair bir karar çıkmış; ancak, halk, Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki çoğunluğun koalisyon ortaklarına ait olduğu ve bu ortakların iktidarın devamını temin 
bakımından böyle bir karar verip Sayın Bakanı siyaseten akladığına inanmış, kahvelerin, siyasetin 
ve ev sohbetlerinin konusu bu husus olmuştur. 

3 Kasım 2002 seçimlerine gelirken Türkiye'nin gündemi yolsuzluklar idi. Siyasal iktidara talip 
olan bütün partiler hırsızlığın, yolsuzluğun, hortumculuğun önünü kesmek için milletimize birtakım 
vaatlerde bulundular ve milletimiz de, bu doğrultuda, pek çok sebebin yanında bu hususu da 
gözeterek oyunu kullandı, 22 nci Dönem Yasama Meclisini oluşturdu. Yasama Meclisimizin göreve 
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başlamasından kısa bir süre sonra, yolsuzlukların sebeplerinin araştırılarak gerekli çarelerin alın
ması konusunda oluşturulan komisyon, çalışmalarını büyük bir özveriyle tamamlamış ve Sayın 
Meclisimizin bilgilerine sunmuştur. Bu çerçevede de değişik soruşturma komisyonları kuruldu ve 
Koray Aydın soruşturma komisyonu da bunlardan bir tanesi. 

Sayın Bakan, gerek altkomisyonda gerek soruşturma komisyonunda gerekse daha önceki komis
yonlarda, daha önceki dönemde Yasama Meclisi tarafından hakkında bir karar verildiği gerekçesiyle 
komisyonun bu konuda inceleme yapamayacağını, Meclisin bu konuyu yeniden incelemeye ve soruş
turmaya tabi tutamayacağını iddia ederek bu konuda usule dair itirazlarda bulunmuştur; Meclis kararı 
kesindir, kesin olan bir konunun yeniden değerlendirilmesi mümkün değildir düşüncesiyle. Ancak, 
değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın bu itirazı yerinde ve hukukî değildir. Zira, Meclis kararları kesin 
değildir. Bundan önceki dönemlerde de Meclisimiz değişik soruşturma komisyonları oluşturmuş ve o 
doğrultuda alınan kararlar olduğu halde, daha sonra aynı konuda başka soruşturma komisyonlarını 
kurduğunu da görüyoruz, Meclisimizin aldığı kararları değiştirdiğini de görüyoruz. Hatırlarsanız, 
1995 erken genel seçimleri öncesinde, seçim tarihi değişik nedenlerle değiştirilerek, seçimin 25 
Aralıkta yapılmasına karar verdiğini de görüyoruz ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yoktur. 

Bu konunun soruşturması sırasında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre soruşturma 
yapılır. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası açısından bakıldığı zaman da, soruşturma komisyonunun 
yaptığı işin hukukî mahiyeti, normal adlî kollukta yapıldığı gibi, kolluk gücünün, yani, polisin veya 
jandarmanın yaptığı işin niteliğindedir. Yasama Meclisinin bu rapor üzerine verdiği karar ise, sav
cının verdiği karar niteliğindedir. Bilirsiniz ki, savcıların verdiği takipsizlik kararları itiraza tabi 
karardır, kesin değildir. Kesin olsaydı, itiraza tabi karar olmazdı; ancak, itiraz üzerine konu itiraz 
mahkemesi tarafından incelenir ve bu konuda bir karar verilirse, bu, o zaman kesinleşmiş olur. 
Olayımızda böyle bir durum da söz konusu olmadığı için, Meclisimiz, hem Anayasa ve İç
tüzüğümüz açısından hem de Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamız açısından bu konuyu incelemeye, 
soruşturmaya ve bu konuda karar vermeye yasal açıdan yetkilidir, görevlidir. Bu nedenle, bu 
konudaki iddiaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Neden bu kadar açıklama yaptım; zira, komisyonun raporunu takip ederseniz, Sayın Bakanın id
dialarının tamamı, neredeyse böylesi bir usul tartışması üzerine bina edilmiştir. Bu da, bizde ve 
komisyon üyesi arkadaşlarda, sanki esasa dair konular üzerinde açıklama yapmaktan kaçınır bir in
tiba uyandırmıştır. Ben inanıyorum, Sayın Bakan, esasa dair konularda da gerekli açıklamaları, Sayın 
Meclisimizin değerli üyeleri karar verdiği takdirde yetkili makamlar huzurunda yapacaklardır. 

Ben, esasla ilgili birkaç hususu da Yüce Heyetin bilgilerine takdim etmek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesinin uygulamasıyla 

ilgilidir. Bilirsiniz, 44 üncü madde, kapalı teklif usulünün, diğer bir ifadesiyle davet usulünün, han
gi tür ihalelerde nasıl uygulanacağını düzenlemektedir. Ben, bu maddeyi detaylı okumak is
temiyorum; ama, özü şu; Belli bazı niteliği gerektiren işlerin veyahut da olağanüstü hal koşullarının 
gerektirdiği durumlardaki işlerin, ancak belli nitelikteki personele sahip, belli nitelikteki teknik 
elemana sahip, belli nitelikteki iş tecrübesine sahip firmalar tarafından yapılabilmesi halinde bu usul 
uygulanabilir; zira, o firmalar davet edilebilir; bu da, asgarî 3 firmadır, azamî sınır yoktur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bakıyoruz, Sayın Bakan döneminde Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü tarafından yapılan 237 tane ihale var. Bu ihalelerin 220 tanesi davet usulüyle yapılmış, 17 
tanesi ilan suretiyle yapılmış. Sayın Bakandan önceki beş yıllık süre içerisinde davet usulüyle 
yapılan ihale sayısı 143; diğerleri ilan usulüyle yapılmış. Bir bakıyorsunuz, Sayın Bakandan ön
ceki dönemde, beş yılın ortalaması, ayda 3,3 ihale yapılırken, Sayın Bakan döneminde ayda or
talama 8,5 ihale yapılmıştır. 

Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Birdenbire, beş senede yapılamayan ihaleler, hemencecik, 
yirmisekiz ay içerisinde yapılıvermiş. Çok ilginç, bunların pek çoğunun karşılığında da sembolik 
rakamlar gösterilmiş; yani, karşılıkları da bütçeye yeteri kadar konulmamış. Yaklaşık, belki, on yılın 
ihaleleri yirmisekiz ayın içerisinde yapılıvermiş. 

Burada daha bir başka husus, ihaleye davet edilen firmaların incelenmesinde ortaya çıkıyor. 
Zira, bu dönemde 264 tane firma davet usulüyle yapılan ihalelere davet edilmiş. Bakanlığın kayıt
ları tetkik edildiği zaman, kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleleri üstlenmek üzere 3 000'in üzerin
de firmanın, tanıtım formu dosyası takdim ettiği görülüyor; ama, maalesef, bunlardan sadece 
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264'ünün ihalelere davet edildiğini görüyoruz. Bir firma 130 tane ihaleye davet edilirken, 3 tane 
alıyor; bir başka firma 4 ihaleye davet ediliyor, 4'ünü alıyor; diğer taraftan, 49 firma, 49 tane ihaleye 
birer defa davet ediliyor, o ihaleleri alıyor; kimileri 3 tane ihaleye davet ediliyor, 3'ünü de alıyor; 
kimisi de onlarca ihaleye çağrıldığı halde birini dahi alamıyor. 

Bir başka husus, ihaleye davet edilen firmaların ortakları incelendiğinde ortaya çıkıyor. O da, 
firma ortaklarının, akrabalık ilişkileri içerisinde, hatta karı-koca ilişkileri içerisinde olan firmaların 
davet edildiği gözüküyor. Öte yandan, adres birliği içerisinde pek çok firmanın, birlikte, buralara 
davet edildiği gözüküyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, buyurun. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, diyeceksiniz ki, bunda ne var, bir usulî 

işlem yapılmış. Evet, şeklen baktığınız zaman doğru bir işlem yapılmış denilebilir; ancak, İhale 
Yasasının ilgili maddesine göre, ihalelerde açıklığın, rekabetin tam gerçekleşmesi, kamu yararının 
tam gözetilmesi için, bir defa, hangi iş hangi nitelikteyse, o tip firmaların o işe çağrılıp onlar arasın
da yarışmanın yapılması; ikinci defa da, daha fazla firmanın davet edilerek yapılması icap ederdi. 

Yasada, sayı 3 olarak belirtilmiş; ama, bence, yasa, bu tür ihaleler yapılırken 3 tane firma çağ
rılır demek istemiyor; demek istiyor ki, asgarî 3 tane çağırabilirsin, ondan daha azını çağıramazsın; 
ama, daha fazlasını, açıklık ve rekabet koşullarını tam temin etmek bakımından çağırabilirsin. 
Yasanın amacı bu. Bu noktada idareye bir takdir yetkisi veriyor. İdare, takdir yetkisini kullanır iken, 
mutlaka, kanunun amacına, ruhuna, onun hedeflediği noktaya uygun bir biçimde kullanmalı; keyfî 
ve kendi arzu ve iradesi doğrultusunda takdir yetkisini kullanamaz. Biz, Ceza Kanununda, pek çok 
kanunda, kullanıcılara takdir yetkisini tanıyoruz. Herkes, keyfemayeşa takdir yetkilerini kullandığı 
takdirde, bu işin cılkı çıkar, tabiri caizse, hukuk devleti allak bullak olur. Onun için, takdir yetkisi, 
kanunun ruhuna uygun ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanılır. O nedenle, burada, Sayın 
Bakanın, kanaatimce, sorumluluğu vardır. 

Zira, Sayın Bakan, bakan olduğu zaman Kamu İhale Yasasının değiştirilmesi gerektiğini vur
guladığını komisyonda beyan ediyor, 44 üncü maddenin yanlışlığını beyan ediyor; bu madde yol
suzluğa teşne bir maddedir manasına gelecek ifadelerde bulunuyor; ama, ne hikmetse, bakanlığı 
döneminde, örneğin, İller Bankasının bütün ihalelerini -822 tane ihale var- hepsini 44 üncü mad
deye göre yapıyor. Ben, şimdi, Yüce Heyetinize soruyorum; allahaşkına, bir kanalizasyonun, özel
liği olan işle ne alakası var, bir içmesuyunun ne alakası var, bir yurdun ne alakası var?! Hepsi, özel
liği olan iş kapsamına alınıyor, kanalizasyon oradan, diğerleri oradan ve yanlış; bu, doğru değil; uy
gulanmaması gereken bir maddeyi kural haline getiriyor, istisnayı esas haline dönüştürüyor, rekabet 
koşullarını ortadan kaldırıyor, birtakım kişiler lehine menfaatlar doğarken, kamunun aleyhine 
yapılanma ortaya çıkıyor. Nasıl?.. Bakın, bir oran daha verip, fazla vaktinizi almayacağım. Bu uy
gulamanın sonucunda ne oluyor biliyor musunuz; tenzilat oranları olduğu gibi aşağı düşüyor. Ör
neğin, daha önceki beş yıllık zaman zarfında ortalama tenzilat oranı 19,25 iken, Sayın Bakan 
döneminde bu tenzilat oranı 9 küsurlara düşüyor; Sayın Bakandan sonra da, onbeş aylık süre 
içerisinde 33'lere çıkıyor. Bunu anlamanız için şöyle izahat vermekte fayda var: Örneğin, 100 tril
yon bedelli bir işi ihale ediyorsunuz; bu bedel üzerinden kırım yapıyor firmalar, en fazla kırımı 
yapana veriyorsunuz. 100 trilyonluk ihalede yüzde 9 kırım yapılırsa ne olur; 9 trilyon olur, yani 
ihale 91 trilyona kalır; ama, yüzde 33 kırım olursa ne olur; 33 trilyon kırım yapılır, o zaman ihale 
neye kalır; 67 trilyona kalır. Bir örnek üzerinden size anlatmak istedim. 

Kırım bedelleri, yüzde 33'ten, yüzde 20'den yüzde 9'a indiği zaman, cebimizden çıkan para 
kimin parası; bizim paramız. Kazanılan para kimin parası; milletin parası. Peki, Sayın Bakan izahat
larında bu konuyla ilgili olarak ne diyor; "bu, benim dışımda olan bir şeydir" diyor ve bu soruya 
cevap vermekten özellikle imtina ediyor. Dışarıda oluyor, amenna; Sayın Bakanın dışarıda olan bir 
konuda dahlinin olmasını düşünmek doğru değil; ancak... 

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, lütfen, toparlayın. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
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...şunu düşünmek icap ederdi: Siz, çay içiyorsunuz, 1 lira; yemek yiyorsunuz, 5 lira; ama, hiç
bir neden yokken, birdenbire, çayın fiyatı 20 lira olursa, yemeğin fiyatı 100 lira olursa, ne değişti 
de bunun fiyatı böyle, birdenbire arttı diye sormaz mısınız; menfaatini bilen insan olarak, sorarsınız. 
Sayın Bakan, bakan olması hasebiyle, Anayasamızın ilgili maddesi ve ilgili teşkilat kanununa göre, 
emrindekilerin yaptığı işleri denetlemekle görevlidir; tenzilat oranları aşağıya düştüğü zaman, 
çağırıp "ne oluyor da bu oranlar birdenbire aşağıya düşüyor" demesi gerekir. 

Bu konuda ilginç bir olay da şudur: Kıbrıs'ta, üeçitkale-Dörtyol yoluyla alakalı ihalede, Üst 
Yapı İnşaat Limitet Şirketi, ihaleden önce "burayı falanca firma alacak" diyor, ilgili bakanlığa bil
diriyor ve kendisi de "yüzde 38 küsuratıyla ben de katılmak istiyorum" diye bir teklif veriyor. Bu 
şartlarda, onun ihaleye katılmasında yasal bir mâni yok; ancak, ihale yüzde 20,10'la başka bir fir
maya veriliyor. Konu idare mahkemesine gidiyor ve Danıştay ihaleyi iptal ediyor. Bu kadar açık ve 
yanlış şeyler yapıldığı kanaati komisyonumuzda uyanmıştır. 

Öte yandan, Sayın Bakanın malvarlığında da, vicdanen kalbimizi tatmin etmeyen, komisyon 
üyelerimizin de mutmain olmadığı oranlarda artışlar olmuştur. 

Ben, bu vesileyle, hem kamuoyunda Sayın Bakanla ilgili oluşmuş bulunan şaibenin kaldırıl
ması hem de kendi hakkını ve hukukunu -eğer Yüce Heyetiniz karar verirse- Yüce Divan huzurun
da daha geniş imkânlarla savunabilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için -Sayın Bakanın aklan
masının siyasetin de aklanması manasına geleceğinden- Yüce Divana sevkının uygun olacağı 
hususundaki kanaatimi Yüce Heyetinizin yüksek vicdanlarına arz ediyorum. 

Bu vesileyle, bugün idrak etmekte olduğumuz Kadir Gecenizi de tebrik ediyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ. 
İsparta Milletvekilimiz Sayın Recep Özel; buyurun. 
Sayın Özel, süreniz 10 dakika, 
RECEP ÖZEL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân eski 

Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) esas numaralı Soruşturma Komisyonu raporuyla ilgili şahsım 
adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunda belirtilen ve 
Koray Aydın dönemindeki yolsuzlukların nedeni ile Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 millet
vekilinin, bakanlığı sırasında yapılan ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikim zamanında 
yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda malvarlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verdiği ve bu eylemlerinin suç teşkil ettiği iddiasıyla kurulan soruşturma komisyonu, yoğun bir 
çalışma dönemi sonunda birçok bilgi ve belgeye ulaşmış, dinleyebildiği kadar kişiyi ve adı yolsuz
luk dosyalarında geçen kişileri dinlemiş ve bunun sonunda da elde ettiği veriler ışığında, Koray Ay-
dın'ın Yüce Divana sevkı yönünde oy çokluğuyla karar almıştır. 

Yolsuzluk, suiistimal ve usulsüzlükler özellikle 57 nci hükümet döneminde âdeta ayyuka çık
mış, bakanlar istifa etmek zorunda kalmış, onlarca bürokrat görevden alınmış, bunlardan birçoğu 
tutuklanmış, intiharlara varan olaylar yaşanmıştı. 5 Eylül 2001 tarihine kadar Koray Aydın'ın bakan 
olarak başında bulunduğu Bayındırlık ve İskân Bakanlığında ihalelere fesat karıştırıldığı ve haksız 
kazançlar elde edildiğine dair iddialar, kamu vicdanını rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Nitekim, 
13.2.2001 tarihinde Koray Aydın hakkında gensoru önergesi verilmiş, Bakanlık bünyesinde olup 
bitenler Meclis kürsüsünde dile getirilmiş; ancak, iktidar partilerine mensup milletvekillerinin oy
larıyla reddedilmiştir. Çok geçmeden, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsav
cılığınca başlatılan "Vurgun Operasyonu" ile iddialar çorap söküğü gibi çözülüp Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki yolsuzluk ve suiistimaller birer birer ortaya çıkarılınca, Sayın Koray Aydın hem 
bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki yolsuzluklarla ilgili, cumhuriyet tarihimizin en çok sanık
lı davalarından biri sayılabilecek kamu davası 13.10.2001 tarihinde açılmıştır. İçinde Bakanlığın üst 
düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıklı davada, sanıklar, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, 
yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklenmek, üye olmak, devlet alım 
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satımlarında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak, görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karış
tırmak, 3628 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından yargılanmaktadırlar. Yargılama, Ankara 1 Nolu 
Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/71 esas sayılı dosyasında halen devam etmekte olup, sanık sayısı ek 
iddianamelerle 568'e ulaşmıştır. Neredeyse Bakanlıktaki odacısından genel müdürüne, müsteşarına 
kadar herkes sanık olarak yargılanmaktayken, Sayın Bakamn bunlardan istisna tutulmasının adalet
le pek bağdaşmayacağı noktasında birleşmekteyiz. 

Bütün bu olaylardan ve suiistimallerden Sayın Koray Aydın'ın haberinin olmadığı, rolünün 
bulunmadığı düşünülemez. Nitekim, Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliğinde, Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Aban "ihalelerde Bakanın, kendisine bir firma adı vererek, ihalede bunu da değer
lendirin diye bana veya Genel Müdüre söyleyebildiği gibi, Danışmanı Sadrettin Dinçer vasıtasıyla 
da, bu şekilde talimatları olmaktadır" demek suretiyle bu ilişkiyi teyit etmektedir. 

Devlet İhale Kanununa aykırı işlemlerden dolayı bakanın sorumluluğu açıktır. Bakan, bakanlık 
hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmekle ve emri altındaki kişilerin faaliyet ve işlemlerini gözet
mek ve denetlemekle yükümlüdür. Hukuk devleti, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin her safhada 
hukuka uygun olduğu devlettir. İdareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, hizmet gereği 
ve kamu yararıyla sınırlı olan ve bu sınırlamanın önceden konulduğu ve belli olduğu bir yetkidir. 

Devlet İhale Kanunu hükümleri, kamu görevinin disiplin ve güven içerisinde yürümesini sağ
layan, diğer yandan, kamu iradesinin olumsuz davranışlar ve eylemlerle zarara uğratılmasını ön
leyen hükümlerdir. Devlet ihalelerinde açıklık, rekabet ve uygun bedel tespiti esastır. Devletin han
gi ihale usulünü tespit edeceği hususunda, idarenin veya bakan onayının alınma zorunluluğu 
hususunda bakanın takdir yetkisi bulunsa dahi, bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir. 

Özellikle, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası bünyesinde yapılan ihalelerde davet 
usulü genel ilke haline getirilerek istenilen müteahhitlere ihale verme yolu açılmış ve yoğun olarak, 
tüm alanlarda ve yerlerde yapılan ihalelerde davet usulü kullanılmıştır. Geriye doğru on yıllık süre 
içerisinde yapılan ihaleler incelendiğinde, eksiltme, yani, kırım oranları çok yüksek olduğu halde, 
Sayın Koray Aydın döneminde kırım oranları aniden çok aşağılara düşmüş, kırım oranları daha ön
ce ve şu anda da yüzde 40'lar seviyesinde seyrederken, Koray Aydın döneminde bunlar yüzde 10'lar 
seviyesinde seyretmiştir. Böylece, düşük kırımlı ihalelerde devlet zarara sokulurken, müteahhit ve 
bürokratlara menfaat temin edildiği zehabına haklı olarak kapılmaktayız. 

Sayın Koray Aydın döneminde, sıradan işlerin dahi, özelliği bulunan yapım işi gerekçesiyle 
belli istekliler arasında kapalı teklif usulü kullanılarak ihale edildiği, davet edilen firmaların 
çoğunun benzer iş bitirmelerinin bulunmadığı veya davet edildikleri işle kıyaslandığında çok küçük 
iş bitirmeleri olduğu, teknik ve malî açıdan yeterli olmadıkları; Koray Aydın'dan önceki son beş yıl
lık dönemde, bütün ihale mevzuatlarına göre davetiyeyle yapılan ihale sayısının toplam ihale 
sayısına oranı yüzde 75 iken, bunların büyük bir kısmı olağanüstü hal bölgesinde yapılmış olmasına 
rağmen, Koray Aydın döneminde ise, davetli ihalelerin toplam ihale sayısına oranı yüzde 92'ye çık
mıştır. Böylece, istisnaî ihale usulü olarak öngörülen davetiye usulü amacını aşarak esas ihale usulü 
haline gelmiştir. Bu dönemde, parasal limitler açısından ilgili valilikler, yani, yerel yönetimler 
tarafından yapılabilecek nitelikteki ve büyüklükteki çok sayıda ihalenin gereksiz yere merkeze 
alınarak, davetiye usulüyle ihale edildiği ve bu ihalelere çoğunlukla merkezi Ankara'da bulunan fir
maların davet edildiği görülmektedir. Böylece, mahallî firmaların ihalelere katılımı büyük ölçüde 
önlenmiş, daha avantajlı teklif verme imkânı bulunan mahallî firmalar katılım dışı bırakılmıştır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen firmaların tanıtım dosya sayısı 3 000 civarında iken, 
sadece bunlardan 264 adedi davet edilmiştir. Bu durum, yapılan bütün ihalelere hep benzer fir
maların davet edilmelerinde ısrarcı davranıldığını da göstermektedir. 

Koray Aydın döneminde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce merkezde yapılan davetli ihalelerin 
çoğunluğunda, firmaların isimlerinin gizli tutulması zorunluluğu yeterince sağlanamamıştır. Ör
neğin, bu dönemdeki bütün ihalelere gönderilen davet mektuplarının incelenmesinde, ihalelerin 
yarıya yakınında, davet edilmesi kararlaştırılan birden fazla firmaya, aynı adreslere davet mektubu 
gönderilerek, ihaleye birlikte davet edildikleri tespit edilmiştir. 
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Firma tanıtım dosyalarının idareye verildiği tarih ile bu firmaların davet edilerek kazandıkları 
ihalelerin tarihleri karşılaştırıldığında ise, ihaleyi kazanan bazı firmaların, ihale tarihi itibariyle 
Bakanlığa vermiş olduğu bir tamtım dosyasının bulunmadığı halde, Bakanlıkça ihaleye davet edil
diği ve tanıtım dosyasım, kazandığı bu ihaleden çok kısa bir süre sonra vermiş olduğu; bazı 
ihalelerin, kendilerine ihale için davet mektubu gönderilmeden çok kısa bir süre önce, mesela, bir 
veya üç gün önce Bakanlığa tanıtım dosyası veren firmaların uhdesinde kaldığı tespit edilmiştir. 

İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası değişiklikten önce, yüz
de 30'dan fazla artışın, tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması ve sadece bir tek ek-
sözleşme yapılması şartıyla yapılabileceğini öngörmüş iken, 12.12.1999 tarihinde yapılan değişik
likle, sınırsız ek sözleşme yapma hakkı tanındığı ve buna dayanarak, yüzde 200 ve 300'lere varan 
keşif artışlarının sağlandığı tespit edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde ise, ihale edilen yolların, başlangıçta 
geriye, bitim noktasında ileriye doğru değişik uzunluklarda yeni yol yapım işlerinin ilave edildiği, 
iki yönlüyken bölünmüş yola dönüştürüldüğü, projede bir adet tünel varken yanına ikinci tünel 
yapımının ilave edildiği, bu ilave işlerle yolun bitirilebilmesi için keşif artışlarının yapıldığı anlaşıl
maktadır. Sıkça yapılan bu durum, bir kötü niyetin de göstergesidir; çünkü, yolun geçtiği kilomet
relerce uzunluktaki bütün zemin yapısının temel, tünel ve benzeri işlerle, tabiî afetler gibi olumsuz 
durumlarla olması mümkün değildir. Eğer, bu durum gerçekse, idare, etüt ve araştırma görevini ya 
eksik yapmış ya da hiç yapmamıştır. Kısacası, yol güzergâhını bilerek sorunlu zemin yapısı bulunan 
bölgelerden geçirdiği halde, proje ve keşfini olumlu kriterlere dayandırarak düşük keşif özetiyle 
ihaleye çıkarılmak suretiyle, önce isteklilerin işe rağbetinin azaltıldığı, soma da afakî keşif artış
larıyla rekabet ilkeleri hiçe sayılarak işi alan yükleniciye yeni ve haksız menfaat sağlanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Mikrofonu açıyorum, lütfen toparlayın efendim. 
RECEP ÖZEL (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Sayın Koray Aydın'm görevli olduğu dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi 

Başkanlığınca 27 adet yol yapım işi ihale edilmiş, yine bu dönemde, adı geçen Sayın Bakan tarafın
dan 27 adet yol yapım işine keşif artışı oluru verilmiştir. 

Gerek Bakanlığa bağlı bütün kuruluşlarda davetiye usulüyle yapılan ihalelerde ihaleye 
katılacak isteklilerin onaylanması gerek İller Bankası İhale Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin 
onaylanması ve gerekse diğer işlemler sırasında Koray Aydın'ın yasal olarak kendisine tanınan tak
dir hakkını kullandığı muhakkaktır; ancak, 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 3046 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinde açıklandığı üzere, bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, 
hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uy
gun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Dolayısıyla, bu kanun hükmüne 
göre, bakana tanınan takdir yetkisi sınırsız değildir. Her bakan, kanunen, kendisine tanınan takdir 
yetkisini kullanırken bu kanun hükmünü gözetmek zorundadır. Koray Aydın, kendisine verilen tak
dir yetkisini amacına aykırı olarak kullanmak, Bakanlığı döneminde yapılan usulsüzlüklere kayıt
sız kalıp gerekli tedbirleri almamak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır, 

Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, ihale kazanan bazı firmaların, 
Koray Aydın'ın sahibi veya ortağı olduğu Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limitet Şir
keti ve Halil İbrahim Aydın İnşaat Malzemeleri Elektrik Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketiyle olan 
ticarî ilişkileri, malzeme alım ve satımı hususunda da yapılan tespitler neticesinde, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığından çeşitli tarihlerde çeşitli ihaleler alan bazı firmaların, Koray Aydın'ın sahibi 
veya ortağı olduğu biraz önce zikrettiğim şirketlerinden toplam olarak 3 101 281 426 124 liralık 
malzeme alımında bulundukları tespit edilmiştir. 
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Koray Aydın'ın malvarlığında ise, 1999 yılı malvarlığı kalemlerinde, 1995 yılına kıyasla, 
taşınmaz mallardaki artış dışında, sadece döviz varlığında, toplam olarak, 2 320 000 ABD Doları 
ve 2 317 000 Alman Markı, 79 415 410 967 Türk Lirası olmak üzere, toplam, Türk Lirası cinsin
den 1 797 449 363 467 TL'dir. Koray Aydın'ın, tespit edilen 1995 ve 1999 yılları arasındaki ticarî 
gelirleri ile milletvekilliği maaşlarının tamamı tasarruf edilse dahi, söz konusu gelirler, belirlenen 
servet artışının çok gerisinde kalmaktadır. Ayrıca, kız kardeşi ve eniştesiyle yapılan para akışların
da da makul ve inandırıcı bir açıklama getirilememiştir. 

Tüm araştırmalar ışığında, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'ın, tespit edilen 
yasal gelirlerine kıyasla mal varlığındaki artış oldukça yüksek olup, Sayın Koray Aydın komisyona 
yapmış olduğu açıklamalarda inandırıcı ve somut beyanlarda bulunmamış, hiçbir rakamsal açık
lama getirememiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verilen süre içerisinde açıklamaya çalıştığım bilgiler 
doğrultusunda, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 
ve 366 ncı maddeleri ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 13 üncü maddesine göre yargılanmasının Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde yapılması gerektiği hususunda görüşlerimi bildirir, mübarek Kadir Gecenizi tebrik 
eder, saygılar sunarım efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özel. 
Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, değerli mesai arkadaşlarım; ben de, benden önceki 

hatiplerin hatırlattığı gibi, mübarek Kadir Gecemizi anımsatıyor, tebrik ediyor, bütün Müslümanlara 
hayırlar getirmesini diliyorum. 

Yine, aynı şekilde, kardeş Filistin Halkının efsane lideri Yaser Arafat'a da Tanrıdan acil şifalar 
diliyorum. 

Yarın 10 Kasım... Bu çatının, hepimizin ve yüce milletimizin varlık sebebi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ümüzü kaybedişimizin 66 ncı yıldönümünü yarın hep birlikte yaşayacağız; bu 
vesileyle, bu çatının, ülkenin, cumhuriyetin, devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e rah
met ve minnet duygularımı iletmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, kamuoyunu epeyce meşgul eden, kamuoyunda hafızalarımızda hâlâ canlı 
olan vurgun operasyonu hepimizce malumdur ve bu operasyon sonucunda, dönemin Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Koray Aydın'ın görev yaptığı sürede Bakanlıkiçi ve dışı 361 sanıklı bir çete davası 
sürmektedir; ancak, odak Bakanlığın ilgili Bakam bu davadan tabiî ki yargılanmamaktadır. Sebebi 
malum; Anayasa 83, Anayasa 100, İçtüzük 107. 

Yine, müteaddit defalar, Bakanla ilgili olarak, yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak çeşitli suç 
duyurularında bulunulmuş; ancak, cumhuriyet savcılıkları, yine, Anayasa 83, Anayasa 100, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 107 engelleri nedeniyle, ilgili bakan hakkında kovuşturma açıl
masına gerek ve imkân yoktur şeklinde karar almışlardır. 

Değerli arkadaşlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapı İş
leri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü olarak ad
landırılan dört genel müdürlükte, ihale uygulamalarının yürürlükteki mevzuatla örtüşmediğine dair 
çok sayıda bilgi, belge ve ifade mevcuttur. Benden önceki hatip arkadaşlar bu teknik ayrıntılara gir
dikleri için, ben, ayrıca bu teknik ayrıntılara girmeyeceğim. İhale sayısındaki artışlar, tenzilatlar, 
davet usulü yapılan ihaleler, çağrılan firmaların sınırlandırılması, seçici davranılması, özelliği 
bulunan yapım işlerindeki aksayan yönler, Yolalan Şirketler Grubu ile Sayın Bakan arasındaki 
direkt ilişki ve Bakanlıkla iş yapan firmaların bu şirketle olan ticarî ilişkileri, keşif artışları, mal bil
dirimi, bunlarla ilgili, komisyonumuzun değerli bürokratları ve Sayın Başkanı, çok güzel, derli top
lu bir komisyon raporu hazırlamışlar ve 670 sıra sayısıyla, her birinize ayrı ayrı iletmişlerdir. Bu 
670 sıra sayılı, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunda, bunlarla ilgili, 
dilediğiniz kadar bilgi, belge, doküman ve ifadeye rastlamanız mümkündür. 
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Şimdi, bu 70 sıra sayılı, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunda sonuç 
ve kanaat olarak deniliyor ki: "Türk Ceza Kanununun 240 inci -görevi kötüye kullanma- Türk Ceza 
Kanununun 366 ncı -ihaleye fesat karıştırma- ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş
vet ve Yolsuzluksuzlarla Mücadele Kanununun 13 üncü maddelerine muhalefetten, ilgili bakanın 
Yüce Divanda yargılanmasını Yüce Meclisin takdirine sunarız." Özeti budur. 

Bana kalırsa, hukuk danışmalarından aldığım bilgiye göre, burada, bunlarla beraber, Türk Ceza 
Kanununun -210'la birleştirilen- 209 uncu maddesi de, bir esas teşkil edebilir; ancak, benim söy
lemek istediğim başka bir şey var. 

Sayın milletvekilleri, değerli meslektaşlarım; Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibini anım
samak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisini mahkeme salonu olmaktan, artık, çıkarmalıyız. 
Bunun yolu ve yöntemi de gayet basittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama ve denetim or
ganıdır. Gerek bugün görüştüğümüz gerekse bundan önce görüştüğümüz bu konuların burada 
konuşulmaması gerekir. Bunların tümü, Yüce Türk Milleti adına karar veren bağımsız yargının görev 
alanındadır; Türkiye'nin bu yanlışı bitirmesi lazım. Anayasa 83, 100, İçtüzük 107 bu şekliyle kaldığı 
müddetçe, biz burada aslî olmayan bu iş ve işlemi yapmaya daha çok devam edeceğiz ve biliniz ki, 
yarın, şimdi iktidar sırasında olan sizler için de birileri, bu Mecliste, bu kürsüde, bu iş ve işlemleri 
yapacak; yani, buradan gidenin yerini dolduranlar, gidenlerin yakasından, paçasından tutmaya 
çalışacak. Bu hep böyle olagelmiş. Yüce Türk Milleti adına karar veren yüce mahkemeler orada 
dururken, bu Yüce Parlamentonun bu tarz, bir mahkeme salonu işleviyle sürmesini, bu işlevi sürdür
mesini bir şekilde sonlandırmak zorundayız. Ve geçen iki haftadır, Meclis Başkanlık Divanından 
okunan ve oylanan, dönem sonuna ertelediğimiz dokunulmazlık dosyalarına, buradan siz-biz gidip 
başkaları gelince, define bulmuş gibi saldırılacak, onlara sarılınacak ve onlar buraları meşgul edecek. 
Bu sebeple, bu ciddî konuya bir kere daha Yüce Meclisin, Meclis Başkanlığımızın dikkatini çekmek 
istiyorum. Yani, bu çatı artık "sen bizim evin önünden geçersin" tartışmalarının dışında tutulmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi, döneminde bir KİT kuruluşunda -rakam çok 
komik- 25 kuruşluk bir yolsuzluk yapıldığı için Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e is
tifasını sunan İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün yaşam felsefesini ve siyasî anlayışını 
taşıyan bir siyasî gelenektir. Cumhuriyet Halk Partisi için, Cumhuriyet Halk Partisinin varlık bul
duğu Parlamentoda, ülke yönetiminde yolsuzluk, usulsüzlük asla ve asla müsamaha edilemeyecek, 
edilmemesi gereken ve en acımasız şekilde hesabının sorulması gereken bir süreçtir. Bugün böyle 
bir partinin milletvekili olmak, tüm yaşamım boyunca tattığım en büyük onurdur; bununla da ölene 
kadar gurur duyacağımı bilmenizi isterim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin temel sorununun yoksulluk olduğu konusunda her iki partinin 
de hiçbir itirazı yok; ama, bunun sebebinin de hiç şüphesiz yolsuzluk olduğu konusunda da gene 
aramızda ciddî bir görüş ayrılığı olduğunu zannetmiyorum. Yolsuzlukları ortadan kaldıracak tek 
mekanizmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu konusunda da iki parti arasında bir görüş ay
rılığı olabileceğini tasavvur etmiyorum; ama, hepiniz bilmelisiniz ki, hepimiz bilmeliyiz ki, siyasî 
destek ve dayanak olmadan kimse beytülmala el uzatamaz. Kim ki beytülmala bu ülkede el uzat-
mışsa, bilinsin ki, yanında, önünde, arkasında mutlaka bir siyasî dayanak, bir siyasî destek vardır. 
Eğer, bu ülkenin daha fazla soyulmasını istemiyorsanız, yetim hakkının, artık, yenilmesini is
temiyorsanız, çok gecikmeden, bu hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasanın 83, 100 ve 
İçtüzük 107'yi değiştirmesi lazım; yani, bu dokunulmazlık zırhından arınmamız lazım. Görecek
siniz ki, yolsuzluklar, kendiliğinden çok büyük bir inişe geçecektir. 

Yani, şu zannedilmemeli: 3 Kasımla birlikte Türkiye bir istikrar ortamı kazandı, Parlamentoda 
da istikrar var; öyleyse, yolsuzluk da, artık, kalkmıştır... Ben buna inanmıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Altay; konuşmanızı tamamlayın. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Türkiye'de, bana göre, yolsuzluk illeti hâlâ sürmektedir. 
Ne enteresandır, Cenabı Allah, Türkiye'ye her şeyi iki eliyle bir vermiş; üç tarafımız deniz, en 

büyük orman zenginliğine, akarsu kaynaklarına, yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarına, verimli bir 
araziye ve büyük bir işgücü nüfusuna sahibiz; ama, coğrafî olarak bu kadar zenginlik kaynağı 
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içerisinde yaşadığımız bu ortamda, 70 000 000'un 50 000 OOO'u açsa, resmen açsa, burada, herhal
de Almanya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı suçlayacak halimiz yok. Bu zenginlik içerisinde başka bir 
felsefe hayata geçebilse, Türkiye, dünyanın en ileri beş ülkesinden birisi olur. 

Bugün bu noktadaysak, bunun kusurunu, elbette, bu ülkeyi yönetenlerde arayacağız ve özellik
le, ellidört yıldır bu ülkeyi yöneten sağ zihniyetlerde aramak zorundayız; böyle düşünüyorum. 

Doğubeyazıt'ta iki bayan öğretmen tezek tutuştururken can veriyor bu ülkede; ama, devletin 
trilyonları peşkeş çekiliyor; bu Parlamentonun buna göz yumması düşünülemez. 

Yoksulluk illetinin müsebbibi olan yolsuzluk batağından Türkiye halkı halen kurtulmuş değil
dir. Bu çarpıklık, aynısı gibi, dün nasılsa bugün de, bize göre, devam etmektedir ve inanıyoruz ki, 
bu çarpık düzeni değiştirecek tek çare de, bana göre, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olacaktır. 

Bu arada, konuşmamı bir dipnotla bitirmek istiyorum. Sayın Bakan Burada yok. Acil Eylem 
Planı çerçevesinde Sinop'a kocaman tabelalar diktiniz. Sayın milletvekilleri, Sinop'a tabelaların 
boyu kadar yol yapmadınız. Sinop halkı sizden, hepinizden şikâyetçidir. Bilginiz olsun. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altay. 
Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Halkın oyuyla işbaşına gelen siyasetçinin ekonomik programlarını tartışabilirsiniz; sizin 

muhafazakârlığınızı, bizim sosyaldemokratlığımızı tartışabiliriz; istihdamı nasıl çözeceğimizi hep 
birlikte tartışabiliriz; ama, bir şeyi; siyasetçinin güvenilirliğini tartışamayız. Siyasetçi güvenilir
liğini yitirdiği anda, o artık bir siyasî mevta olmuştur. 

Şimdi biz burada Sayın Koray Aydın'la ilgili, biraz sonra da açıklayacağım, Eylül 2000'de 
Yalova'nın fahrî hemşerisi olan gayrimenkul koleksiyoncusu ve dolar milyoneri eski Sayın Bakan 
hakkında samimiyetle ve güvenle ilgili bazı kuşkularımızın olduğunu sizlerle birlikte halkımızla da 
paylaşmış olacağız. 

Kendisi bakanlık yaptığı sırada Rüzgârlı Sokakta oğlunun adına bir dükkân açıyor ve şirket bir 
yılda 7 trilyon lira ciro yapıyor ve bugün siz iktidar koltuklarında oturuyorsunuz. Bunlarla da bağ
lantı kurularak, biraz sonra, eminim ki, Sayın Aydın'ı Yüce Divana göndereceğiz. Peki, Ulaştırma 
Bakanının oğlu gemi aldığı zaman onu niye reddediyorsunuz?! Yarın şartlar değişir, Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri bu tarafta, siz de bu tarafta oturursanız, Ulaştırma Bakanını, Sayın Binali 
Yıldırım'ı, biz, dört yıl sonra mı göndereceğiz Yüce Divana?! 

Maliye Bakanının mısır ticareti yapan oğluyla ilgili iddialar var; Sayın Başbakanın gofret satan 
oğluyla ilgili iddialar var; niye bu iddiaları gündeme getirmiyorsunuz?! Neden dokunulmazlıkları 
kaldırarak mahkemelerin önüne çıkmıyoruz?! 

BAŞKAN - Sayın İnce, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Bakın, ben, size, Sayın Koray Aydın'la ilgili söz verdim. Bu konuları, söz alıp, başka şekilde 

de konuşabilirsiniz. Lütfen, konuyu saptırmadan, bu konuda görüşlerinizi Genel Kurula arz edin. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Bunlar da sizin Koray Aydınlarınız... 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Konuyu saptırmıyorum Sayın Başkan. Geçmişle gelecek 

arasında bağ kurmak, siyasetçinin en temel görevidir diye düşünüyorum. 
Şimdi, tabiî ki, Sayın Koray Aydın'la ilgili, ben, o raporu okudum. Kızkardeşinin üzerinde 2 

trilyon 130 milyar lira, 809 000 ABD Doları var. Kızkardeşine soruyorlar; ne kadar parası olduğunu 
bilmiyor; ev hanımı bir bayan. Sayın Bakanın malvarlığıyla ilgili, banka hesaplarıyla ilgili açık
lamalar var. Hadi, bütün bunları, diyelim, çok iyi niyetlice yaptı; ama, ben, Sayın Bakanı deprem 
döneminden hatırlıyorum. Bakın, neyi hatırlıyorum biliyor musunuz; onun bakan olduğu dönemde, 
partizanlık yaptığını, hiç de iyi niyetli olmadığım hatırlıyorum. Afet görmediği halde, afet kap
samına alarak, 46 MHP'li, 16 ANAP'lı, 12 DSP'li belediyeyi, 8.2.2000 tarihli Resmî Gazetede 
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yayımlanan bu sözünü ettiğim belediyeleri, çeşitli katsayılarla çarparak afet yardımından yararlandır
dı. Aynı Sayın Koray Aydın, afet görmesine rağmen, afet bölgesinde olmasına rağmen, 25 Cumhuriyet 
Halk Partili belediyeyi bu afet yardımlarından yararlandırmamıştır; çünkü, Sayın Koray Aydın, 
Bakanlığını partizanca yönetmiştir. İşte, en güzel belgesi, belediyelere yapılan bu afet yardımlarıdır. 

Bence, Sayın Koray Aydın, sadece Yalova'nın geleceğini kararttığı için, sadece bunun için bile 
Yüce Divana gitmelidir. Bir kenti 4'e bölerek, halen daha ısınma, yol, tapu problemlerinin çözül
mediği, hiçbir zaman da çözülmesinin mümkün olmadığı, insanları 15-20 kilometre 4 farklı bölgede 
yaşatarak, müteahhitlerin Yalova esnafını dolandırdığı günleri hatırlıyorum ben. 

Yine, o soruşturma komisyonunda Sayın Koray Aydın'a -çok ilginçtir- prefabrike konutları 
soruyorlar; "onları ben yaptım; başlangıçta halk istemedi, sonra insanlar öyle memnun oldu ki, çok 
daha fazla yaptım" diyor. Sayın milletvekilleri, durum hiç öyle değildir. O günlerde, ben, Cum
huriyet Halk Partisinin İl Başkanıydım. Yalova'da anket yapıldı, ankette "kaç kişi prefabrike konut 
istiyor" diye sordular; çıkan sonuç 800'dür, yapılan prefabrike konut sayısı 6 OOO'dir!.. İşte, size 
gerekçesi: O günlerdeki şirket kayıtlarını inceleyiniz; bir firma iflas etmek üzere, prefabrike konut 
yapan bir firma iflas etmek üzere; o firma, bu prefabrike konutlar sayesinde işini düzeltiyor. Tabiî 
ki, isimlerini de burada verebiliriz. 

Yine, halk bu prefabrike konutlardan öyle memnunmuş ki (!) bunlar Sayın Koray Aydın'ın 
icadıymış!.. 25 metrekarelik, kışın soğuktan, yazın sıcaktan durulmayan, öksürseniz yan taraftaki 
insanın duyabileceği bu konutlardan bu insanlar nasıl memnun olabilir anlayabilmiş değilim. 

Yine, Sayın Koray Aydın dönemindeki ihalelere baktığımızda, Sayın Koray Aydın'dan önceki 
52 ayda, 171 adet ihale, aylık ortalama 3,3 -davetiye usulü uygulanarak ihaleler merkezde toplan
mış; davetiye usulünün miktarını söylüyorum- Koray Aydın'ın bakanlığı döneminde, 28 ayda 237 
adet ihale, aylık ortalama 8,5; ondan sonraki onbeş ayda 35 ihale, aylık ortalama 2,3. 

Tenzilatlara bakıyoruz, 1995 ile 1999 arası yüzde 19,85; bakanlık dönemi yüzde 9,64; 6.9.2001 
ile 31.12.2002 arasında ise yüzde 33,30. 

Şimdi, bu ülkede belge bulunur mu bulunmaz mı onu bilemem, savcılık yapmadım, hâkimlik 
yapmadım onu bilemem; ama bunu ilkokul çocuğuna anlatsanız, bunları ilkokul çocuğuna göster
seniz kuşku duyar. Şimdi, burada Sayın Koray Aydın'ın konuşmalarını derledim. "Bir kanun hük
münde kararname çıkardılar -574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname- beni padişah yetkileriyle 
donattılar" diyor, sonra, bir büyüğünün uyarısı üzerine bu yetkileri kullanmadığını söylüyor; ama 
günümüzle nasıl bağlantı kurmayayım, Sayın Başkan biraz rahatsız oluyor ama, Sayın Başbakan 
da "hükümet olmak hükmetmektir" diyor. Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi?! Birisi padişah 
yetkisiyle donatıldığını söylüyor, birisi kendini padişah sanıyor. Demokrasilerde bunların ol
mayacağını biliyoruz. 

Bakınız, 2000'in eylülünde Sayın Koray Aydın Yalova'ya geliyor, Hacımehmet Ovasında 
binalar çökmüş, insanlar ölmüş, analar, babalar, çocuklar, dedeler gitmiş, her evde bir ölü var. 
Bakan konuşuyor: "İnsanlar araba alırken motoruna, kaportasına bakıyor, ev alırken bunu neden 
yapmıyorlar; onlar da bedel ödediler... " 

Peki Sayın Bakan, bir insan, bakan olduğunda getirdiği bürokratların iş kapasitesine, hırsız
lığına uğursuzluğuna bakmaz mı?! Siz onlardan sorumlu değil misiniz, bürokratlarınızdan sorumlu 
değil misiniz?! Nasıl oluyor da, siz, yetki verdiğiniz personelden sorumlu olmuyorsunuz, deprem
de canını kaybetmiş insanları suçlama cihetine gidiyorsunuz?! 

Yine ilginç bir okul onarım işi oldu Yalova'da, çok ilginç bir iş oldu, biliyor musunuz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İnce, bir dakika efendim. 
Buyurun. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - O günkü televizyonlarda yayımlandı, gazeteler bunu yazdı. 

Yalova'da, İktidar Partisinin il başkanlarına, ilçe başkanlarına, yöneticilerine telefonla ihale dağıt
tılar. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi üyesi yoktur onların içinde. Ben il başkanıydım o dönemde, 
Sayın Bakanın bir televizyon programına telefonla katılmıştım. O günlerde bunları hep Bayındırlık 
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halletti. O günler, depremin olduğu günler sisli bir havaydı. Kurt, dumanlı havayı sever. O günkü 
hava buydu. Bunun hesabı verilmelidir. Bunun hesabı Yüce Divanda verilmelidir ve Sayın Koray 
Aydın da, bu hesabı tabiî ki verecektir. 

Şimdi, ben İktidar milletvekillerine doğru bakınca -Necdet gözüm sana çarptı bir anda- Sayın 
Başkan kızıyor, ben de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini eleştireyim, sizi eleştireyim; siz de 
her şeye muhalefet ediyorsunuz. Sizin Genel Başkanınız otuzbeş yıldır siyasette, daha bir tane yol
suzluk dosyası bile yok!.. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, sizin Genel Başkanınız 
bilardo oynarken köprü kuramıyor, attan düşemiyor, İngilizce, Almanca, Fransızca bilmediği halde 
Jackques Chirac ile telefonda konuşamıyor!.. Tabiî siz iktidar olamazsınız. 

AHMET IŞIK (Konya) - Ne ilgisi var! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Size söyledim, size de söyledim. 
Bir de, temsilcisi olduğum yüce Türk Ulusunun adına da bir şey söyleyeyim: Bütün bunlar 

olurken, halk sizden memnun. Önümüzde ramazan bayramı var; zümrüt ve yakutta KDV'yi sıfır
ladınız. Halk öyle memnun ki (!), karısına kızına bayramda zümrüt ve yakut alacak herkes, işçiler, 
köylüler, memurlar, küçük esnaf, emekliler!.. 

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) - Demagoji yapma! 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Halkın en çok sevdiği şarkı hangisi biliyor musunuz; bugün

lerde halkın en çok sevdiği şarkı kömür gibi yanıyorum; of, of... 
Bunu duyun diyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce. 
Sayın milletvekilleri, saat 19.00'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.26 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.10 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 15 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
670 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız. 

yerden devam ediyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, hakanlığı sırasında yapılan ihaleler

de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yap
tırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet ver
diği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/H) (S. Sayısı: 670) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Şahıslar adına son konuşmacı, Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu; buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte 

olduğumuz 670 sıra sayılı Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki iddia ve 
suçlamalarla ilgili komisyon raporu hakkında altıncı konuşmacı olarak huzurunuzda bulunuyorum. 
Bunu, özellikle söylüyorum. Benden önce konuşma yapan arkadaşlarımız, gerçekten, eski bakan 
hakkında o kadar ciddî suçlamalarda bulundular ki, benim, beş arkadaşımın o suçlamalarından, o, 
gerçekten ciddî boyutlardaki şaibelerden sonra bir şeyler söylememin, Yüce Meclisin huzurunda ve 
kamuoyunun nezdinde ne kadar değer taşıyıp taşımayacağını, gerek Yüce Meclisin değerli üyeleri 
olarak sizlerin vicdanlarına gerekse kamuoyunun vicdanlarına bırakmak zorunda olduğumu 
belirtmek için söyledim. 

Elbette, bu işin, yani, Meclis soruşturmasının teknik olarak ne şekilde bu safhaya geldiğini, 
sizlere, çok kısa olarak bildirmek zorunda olduğumu hissediyorum. Grup Başkanvekilimiz, Samsun 
Milletvekilimiz Sayın Haluk Koç ve 55 milletvekili olarak -aralarında şahsımın da imzası 
bulunduğundan dolayı- böyle bir soruşturma önergesinin verilmesinin zorunlu olduğuna, böyle bir 
soruşturmanın gerçekten gerekli olduğuna inanan bir milletvekili olarak huzurunuzda bulunduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın hakkındaki bu 
ciddî suçlamaların, şaibenin daha ötesindeki birtakım somut bilgi ve belgelere, delillere ulaşmış olan 
bu tür suçlamaların ötesinde, soruşturma önergesi sonrası oluşturulan soruşturma komisyonu, yapmış 
olduğu soruşturma sonucu, böyle bir iddianın ve suçlamanın çok ciddî olduğunu ve bunun delillerle, 
belgelerle ispat edildiğini Yüce Meclisin huzuruna getirmiş oluyor. Bu raporun Yüce Meclisin 
huzurunda görüşülmesi ve ne gibi işlem yapılacağının, elbette, yasalarımızda ve Anayasamızda 
hüküm altına alındığı da bir gerçektir. Özellikle bakanların sorumluluğunun Anayasamızın 112 ne i 
maddesinde yer aldığı gerçeğinden hareketle, bu sorumluluğun sonucunun, yargılanmasının ve eğer 
yargılanma sonucu ceza alacaksa mahkûmiyetinin, ceza almayacaksa aklanmasının ne şekilde 
olacağının yöntemi de, Anayasamızda ve İçtüzüğümüzde yer almış bulunmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın eski Bakanın bu şekildeki sorumluluğuna Anayasa kuralları 
çerçevesinde bakıldığında, Anayasamızın yine 83 üncü maddesindeki sorumlulukla, yani, 
milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili sorumluluk ve soramsuzluklarıyla ilgili kurallarına 
paralel bir şekilde yer alan hükümlerle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunu. Yüce 
Meclisin değerli üyeleri olarak sizlerle ve bizleri izlemekte olan sevgili kamuoyuyla paylaşmak için 
belirtmek istiyorum. 

Meclis soruşturması Anayasamızın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 inci maddesiyle bu 
aşamalara kadar getirildi ve bizden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın, özellikle de soruşturma 
komisyonunda görev alan Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ arkadaşımızın vermiş olduğu 
bilgiler, bizleri, hepimizi, gerçekten, düşündürmek zorunda olan bilgiler diye söylüyorum. 

Bunu neden söylüyorum; Sayın Bekir Bozdağ'ın soruşturma komisyonunda almış olduğu 
bilgiler ve belgeler doğrultusunda, burada, Yüce Meclisin huzurunda, sanki, bizlerin, 
milletvekillerinin, Meclisin, bir cumhuriyet savcısı gibi, bir zabıta gibi gösterilmek suretiyle, bizlerin 
sanki aslî görevinin bu olduğunu, zabıta görevi olduğunu, jandarma görevi, polis görevi, cumhuriyet 
savcısı görevi olduğunu belirtmesi, gerçekten, bizleri düşündürmesi gerekir. Bizlere Yüce Meclisin 
değerli üyeleri olarak, milletin vekilleri olarak düşen, bizlerin omuzlarında taşıdığı sorumluluk, 
gerçekten, bunlar değildir, mahkemelerin yapacağı işlemler ve eylemler, soruşturmalar, zabıtanın 
yapacağı soruşturmalar değildir. Bizlerin görevleri, bizlerin yapacağı çalışmalar yasal çalışmalardır. 

Şu anda içinde bulunduğumuz, ülkemizin, onlarca, yüzlerce, yüzbinlerce insanımızın, 
milyonlarca insanımızın çekmiş olduğu sıkıntıların, yolsuzlukların, yoksullukların, çekilen 
sıkıntıların, bunların ne şekilde giderilmesi gerektiğinin çözüm yeri burasıdır; yoksa, biz, 
kendimizi, cumhuriyet savcısının yerine koyarak, zabıtanın yerine koyarak, ne yapmamız 
gerektiğini Meclisin kürsüsünde anlatmanın, gerçekten, abesle iştigal olduğunu, huzurunuzda 
söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün konuşmacı arkadaşlarımız bunları dile getirdiler ve bunların çözüm 
yolunun ve yönteminin ne olacağı hususunda ise, maalesef, tıkanıp kaldığımızı bütün konuşmacılar 
belirttiği gibi, ben de sizlere bunu belirtmek zorunda olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Eski bakanın, yapmış olduğu ihaleye fesat karıştırma iddiaları ve suçlamalarının devamında, 
böyle bir ihaleye göz yummuş olmasından dolayı murakabe görevini yerine getirmeyişi, 
getirmeyişinden dolayı da, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma 
suçunu işlediğinden bahisle ve yine, aynı şekilde, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili olarak, ilgili yasa 
hükmünün 13 üncü maddesine muhalefet ettiğinden bahisle, böyle bir suçlamayla, Meclisin 
oylarına başvurulmak zorunda kalınmıştır. 

Elbette bir karar verecektir Yüce Meclis. İnanıyoruz ki, Yüce Meclisin, bu şekilde şaibeler 
altında, suçlamalar altında olan bir eski bakan hakkında... Elbette, bu yolsuzlukların aklanma yeri, 
yargılanma yeri Yüce Divansa, Yüce Divandır diye, biz buna "evet" oyu vereceğiz. Şahsım olarak 
bunu söylüyorum; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisinin bir ferdi olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir milletvekili olarak, geçmişteki, gerçekten, bu ulusun, cumhuriyetin kurucusu Cumhuriyet Halk 
Partisinin ilk genel başkanından ikinci genel başkanına ve şu andaki genel başkanına kadar, 
yolsuzluk hususunda, hiçbir şekilde, birbirimize ve onlarla özdeş hale getirilmiş bir tek kelimenin, 
bir tek cümlenin bugüne kadar olmayışından dolayı onur duyduğumuzu ifade etmek zorundayız. 

Sevgili milletvekilleri, devletimiz hukuk devletidir. Devletimiz hukuk devletidir derken, üç 
erkten oluşmaktadır; yasama, yürütme ve yargı. Ancak, bunların en önemlisi yargıdır. Eğer bizler 
yasama görevini yürüten Meclis olarak yargının görevine müdahale edersek, eğer bizler 
milletvekilleri olarak yargının yapmış olduğu göreve burada yapmış olduğumuz tartışmalarla 
müdahale yolunu açarsak, Anayasamızın 138 inci maddesindeki amir hükme, emredici hükme 
muhalefet etmiş oluruz, suç işlemiş oluruz; çünkü, Anayasamızın 138 inci maddesi çok açıktır: 
"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
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Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayvazoğlu, mikrofonu açıyorum; buyurun, tamamlayın efendim. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - "Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını..." Yani, 

hangi organ; yasama ve yürütme; yani, hukuk devletimizin üç ayağı dediğimiz, kaba tabiriyle ve 
benzetmeyle söylersek, sacayağı dediğimiz yasama, yürütme ve yargı. Eğer yargıya müdahale 
olursa, yargıya müdahalenin yolu açılırsa, huzurunuzda, Yüce Mecliste bir kez daha ifade ediyorum 
ve belirtmek istiyorum ki, -gerçekten, hukuk devletimizin sonu olur demiyorum; ama- hukuk 
devletimiz çok büyük yara alır değerli kardeşlerim. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, eğer bizler burada eski bakan hakkında vereceğimiz bir 
kararla Yüce Divan yolunu açacaksa ki, kişi olarak böyle bir şaibe ve suçlama altında bulanan bir 
bakan veya -kim olursa olsun- milletvekiliyse, elbette yargılanmanın yolu açılması gerekir; ama, bu 
yolun ve yöntemin, mutlaka ve mutlaka, değiştirilmesi gerekir. 

Beş milletvekili arkadaşımızın da hemen hemen değindiği, hemen hemen herkesin altında 
mutabakat sağladığı bir husus yerine geldiğinde, her birimiz, yargılanalım, aklanalım, şaibe altında 
kalmayalım, suçlama altında kalmayalım diye basına, medyaya, televizyonlara demeç veriyoruz; 
ama, geldiğimizde, Mecliste bunun gereğini yapmıyoruz. Kiminle yapmıyoruz; şu anda çoğunlukta 
bulunan siz sayın AKP milletvekilleriyle, Başbakanımızla, hükümetimizle. Bu konuyu gündeme 
getirmiyorsunuz. Anayasada belirtilen sayı olarak Cumhuriyet Halk Partisinin sayısı yetmediği için 
de, bizim getirme şansımız olmuyor, olamıyor. O nedenle de, bu şaibelerin, hiçbir şekilde, 
milletvekillerinin dokunulmazlığı, bakanların dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece, biteceğini, 
kendi kendimizi aldatarak söylemeyelim. Bunlar bitmez, bu şaibeler bitmez, bu suçlamalar bitmez, 
devam eder. Onun için, eğer samimiysek, eğer geçmişten birtakım dersler aldıysak... 

Daha önce 300 civarında, 400'e yakın milletvekiliyle iktidar olan, tek başına iktidar olan o 
siyasî partilerin konumlarını, şu anda hepimiz görüyoruz. Meclisin dışında kalmaları yıllar sonra 
olduysa, yarın, bir gün sizlerin de, siz değerli milletvekillerinin de Meclisin dışında kalabileceğini, 
hepimiz şimdiden görmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, burada, bir bakan hakkındaki yargılama yolunun -Yüce 
Divana- açılacağından şu andaki yasalar ve Anayasa hükümleri gereğince hiçbirimizin endişesi 
yoksa, açılacaksa, elbette orada aklanacaktır veya cezasını bulacaktır. Eğer bir suç işlediyse, bunun 
mutlaka cezasını bulması da gerekir. İhaleye fesat karıştırmadır... 

Sevgili AKP'liler, sevgili AKP İktidarı; şu anda, onbir yıldan beri Ankara Belediyesini yöneten 
Melih Gökçek ve yönetimi var. Peki, hiç araştırdınız mı?.. Bu kadar hassas olduğunuzu 
söylüyorsunuz, ihaleye fesat karıştırılması hususunda oldukça hassas olduğunuzu söylüyorsunuz; 
buyurunuz, geliniz... Sayın Melih Gökçek'in, sadece ve sadece bir şirkete, onbir yıldan beri aynı 
şekilde ihaleyi verdiğini neden bir araştırma önergesiyle Meclisin huzuruna getirmiyorsunuz; neden 
bunu bir gensoruyla bu şekilde Meclisin huzuruna getirmekten kaçınıyorsunuz?! Korkmayalım, 
yargılanmaktan korkmayalım. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yargılanmaktan korkmuyoruz. 
Bir iddia varsa, şaibe varsa, suçlama varsa, biz yargılanmaya hazırız; sizler de hazır olun, hazır 
olmanız gerekir; ama, bunu samimî bir şekilde söyleyiniz; lütfen, samimî olunuz. 

BAŞKAN - Sayın Ayvazoğlu, lütfen, toparlayın efendim. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım, bağlıyorum. 
Eğer samimîyseniz, geliniz, Meclisimizi, bu tür, mahkemelerin, bağımsız yargının uğraşması 

gereken sorunlarla, suçlarla meşgul etmeyelim. Meşgul edeceksek, Yüce Meclisi meşgul 
edeceksek, şu anda, milyonlarca insanımızın işsiz kalmasına nasıl çözüm yolu bulacağız, bunlarla 
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meşgul edelim. Tek başınıza iktidar olarak, hükümet olarak, Başbakan olarak, Irak'ta, kan 
içerisinde, barut içerisinde, gözyaşı içerisinde can veren insanlarla ilgili esaslı bir politikanın ne 
şekilde üretilebileceğini, Meclisin kürsüsünde sizlere, bizlere duyurma imkânına sahip olabildik mi; 
olamadık, olamadık!.. Irak'ta, Bağdat'ta, Washington'dan gelen emirlerle insanlar katlediliyor, 
katledilmeye devam ediliyor; ama, Türkiye Cumhuriyetinden, Başbakanımızdan, hükümet 
yetkililerinden, AKP'den hiçbir ses gelmiyor. Ses bekliyoruz; somut bir şekilde, Türkiye 
Cumhuriyetinin ne yapması gerektiğini... Gerçekten, oradaki insanlık mezalimine son verilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yapalım; biz, bunlara çözüm bulalım değerli kardeşlerim. 

Sevgili milletvekilleri, Yüce Meclisteki değerli arkadaşlarım; böyle bir gecede, eski bakan 
Sayın Koray Aydın eğer bir suç işlediyse, bu soruşturmalar sonunda, büyük şaibe ve suçlar altında 
kalan böyle bir yetkili suç işlediyse, elbette, Yüce Divan olarak, onun cezasını vermek de onların 
takdiridir ve bu -cezanın verilmesinden dolayı; suç işlendiyse- bizleri vicdanen rahatlatır, 
kamuoyunu rahatlatır, yolsuzlukla mücadele etmek istediğini her yerde söyleyen 
milletvekillerimizi, en fazla da Cumhuriyet Halk Partisini ve bu partiye, cumhuriyete gönül vermiş 
insanlarımızı rahatlatır diyorum. 

Bu uğurda -şahsım adına söylüyorum- bu soruşturma önergesine ve raporuna olumlu oy 
vereceğimi bildiriyor; bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayvazoğlu. 
Sayın milletvekilleri, şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, Komisyon Başkanın söz isteği vardır. 
Komisyon Başkanımız Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika efendim. 

(9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Samsun 
Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, bakanlığı döneminde yapılan ihalelerde 
usulsüzlüklerin bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında 
yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aym zamanda malvarlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasına ilişkin olarak, 3.12.2003 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği önergeyle kurulan (9/8) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 670 sıra sayılı raporu üzerinde Komisyon adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 7 Nisan 2004 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, 16 Temmuz 
2004 tarihine kadar, Anayasa, İçtüzük ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan doğan yetkilerini 
kullanmıştır. Komisyonumuz, 7 Nisan 2004 tarihinden 16 Temmuz 2004 tarihine kadar 20 toplantı 
yapmış, bu süre içerisinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar ve müteahhit 
firmalarla, Soruşturma Komisyonuyla ilgili olarak toplam 385 adet yazışma yapmıştır. Bu bilgi ve 
belgeler ışığında, konuyla ilgili, tanık olarak 22 kişinin bilgisine başvurulmuştur. Bu çerçevede, 
kamuoyunda "Vurgun Operasyonu" olarak bilinen ve Soruşturma Komisyonunun konusu 
kapsamındaki bütün deliller ve mahkeme tutanakları incelenmiştir. 

Komisyon çalışmalarımızın daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için, 
Komisyonumuz içerisinde alt birimler, çalışma grupları ihdas ettik; bu çalışma grupları dört grup 
halinde toplandı. Bunlardan birincisi, Vurgun Operasyonu savcılık soruşturma dosyaları; ikincisi, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, üçüncüsü, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü, dördüncüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve malvarlığı araştırmasıydı. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Komisyonumuz ilk olarak, savcılıktan Komisyona 
intikal eden Vurgun Operasyonuna ilişkin dosyaları incelemiştir. Bu dosyalar içerisinde, özellikle 
dikkati çeken 3-4 isim önplana çıkmaktadır. Sayın Bakanın bakan olduğu dönem içerisinde 7 tane 
bakanlık müşaviri olmasına rağmen, bunlardan birinin, Sayın Bakanın 1991 yılından itibaren 
tanıdığını ifade ettiği, Bakanlığın en önemli isimlerinden birisi olan Sadrettin Dinçer'in ifadeleri, 
hem görüntülü kasetleri hem de bu kasetlerin çözümlenmiş şekliyle Komisyonumuz tarafından 
incelenmiştir. Sadrettin Dinçer devlet güvenlik mahkemesi savcılığında ve hâkimliğindeki 
ifadesinde, Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan Dapak İnşaat sahibi Daniş 
Pakoğlu, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı bina inşaatını alan Başkurt Hafriyat sahibi 
Abdullah Başkurt, Yalova Çınarcık Esenköy İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan 
SKG Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Hızır Saral, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya İl 
Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesini alan Hascan İnşaat yetkilisi Hasan Cansız ve Bismil 
Devlet Hastanesi ikmal inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol İnşaat Şirketi yetkilisi Ali Çakmakçıyla 
ilgili olarak, eski bakan Koray Aydın'ın kendisine telefon açıp, şirket yetkililerinin isimlerini 
vererek, yardımcı olunması yönünde Sedat Aban'a talimat verilmesini istediğini, bunun üzerine, bu 
ihalelerde, ilgili Sedat Aban'ı arayıp bakan beyin talimatını ilettiğini belirtmiştir. 

Yine, Vurgun Operasyonu kapsamında hakkında soruşturma açılan bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Aban'ın devlet güvenlik mahkemesi savcılığı ve hâkiminde verdiği sorgu 
içerisinde, davetiye usulüyle yapılan birkısım ihalelerde bakan beyin ihaleyi alması istenilen şirketin 
adını ya bizzat kendisine veya danışmam Sadrettin Dinçer'e bildirerek "bu işle ilgilenin" talimatı 
verdiğini, bu sözün ise, ihalenin ismi verilen firmaya verilmesi talimatını içerdiğini ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban'ın devlet güvenlik mahkemesi savcılarına 
verdiği görüntülü ifadeyi izlediğimiz zaman -yaklaşık 1,5-2 saatlik bir kaset- bu kasetle, çok rahat 
bir ortam içerisinde geçtiğinin, savcıların bazı sorularına karşılık, savcıların yanlış bilgilerinin 
olduğunu, düzelterek "o konu öyle değil, şu şekilde" diye ifadeleriyle, konu hakkında yapılan icraat 
hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu, Komisyonumuz üyeleri tarafından müşahede edilmiştir. 

Bir ihale ki, müsteşar yardımcısı en ince ayrıntısına kadar biliyor; ama, savcılıktan çıktıktan sonra 
ve mahkemede ve bizden önceki komisyonda verdiği ifadede "bunlar bize ezberlettirilmiştir, 
ezberlettirilen ifadelerdir" şeklinde savunmaya geçerek, bütün verdiği ifadeleri reddetme yoluna gidiyor. 

Yine, bir müsteşar yardımcısı ki,Bakanlığın koltuğunu işgal ettiği makamında kendi bünyesi 
altındaki müdürüne, çağırarak "paraya ihtiyacın var mı" diyor ve 100 000 Deutsche Markı bir 
bakanlık yetkilisine teslim ediyor. Daha sonra bu ifadelerini reddetmesine rağmen, 
Komisyonumuzda, verildiği ifade edilen şahsın Komisyonumuzda verdiği bilgi çerçevesinde şuna 
rastladık: "Ben, Sedat Aban'dan bu 100 000 markı aldım. Aldım, ama, önce dedim ki kendisine, 
eğer, bu, müteahhitlerden aldığın paraysa, ben, bu parayı istemiyorum." Kendisinin ifadesi de şu 
olmuş: "Hayır, bu müteahhitlerden aldığım para değil, ben, sana bunu veriyorum." 

Polis ifadelerinde de, İlkutlu Gönülal denilen bakanlık yetkilisi şahıs, yakalandıktan soma polis 
ifadesinde "benim Altınoluk'taki yazlığımda evimin valizinde olan parayı şimdi şuraya sakladım, 
gidip burada bulabilirsiniz" diyor; 50 000 mark orada polis kayıtlarına geçirilerek tahsil ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, düşünün bir kere, bir bakanlık ki, kapısındaki odacısından en üst makamına 
kadar bütün bu faaliyetler oluyor ve öyle faaliyetler ki, bunlar içerisinde, bazı bürolarda, 
Çankaya'da özellikle bir büroda müteahhitler toplanıyor, bir araya geliyor -bu toplanan insanlar -
kimlere ne çıkma verileceği, bu ihalenin kimler tarafından alınacağı önceden tespit ediliyor ve 
Bakanlığın başındaki, giriş ağzındaki ihale komisyonunun raporlarını alan şahıstan müsteşar 
yardımcısına kadar, hatta, bakanlık müşaviri, en yakın müşavir Sadrettin Dinçer denilen şahsa kadar 
bu konu üzerinde herkes bilgi sahibi ve 361 sanıklı bir davada, maalesef, Sayın Bakan, bu konuda 
hiç bilgi sahibi olmadığını ifade ediyor. 
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Eğer, böylesine yoğun söylentinin ve dedikodunun olduğu bir kurumda, bakan bu konularla 
ilgilenmediyse, duymadığım iddia ediyorsa, ya o konuda çok ilgisizdir ya da bu konuda ihmali 
olduğunun en açık göstergesidir. 

Değerli arkadaşlar, 2886 sayılı Kanunun önemli iki tane maddesi var. Bu maddelerden 
birincisi, 2 nci maddedir. 2 nci maddede deniliyor ki: "İhaleler açık ve rekabet ilkesine uygun 
olmalı, kamunun menfaatim en güzel şekilde korumalı." Bu ihalelerin en güzel şekilde kamu 
menfaatlarını koruması için yapılması gereken en güzel yöntem, ihalenin ilan usulüyle verilmesi; 
ama, 44 üncü maddede, özelliği sayılan işler var. Bunların bazıları ismen zikredilmiş -ki, büyük 
çoğunluğu ismen zikredilmiş- bu zikredilenler içerisinde, askerî tesisat gibi, önemli altyapı işleri 
gibi, havaalanı gibi, tünel gibi, köprü gibi büyük işlerin yapılmasının, 44 üncü madde çerçevesinde, 
ilanlı ihaleye gerek duyulmadan, bu konu üzerinde ihtisas sahibi olmuş, konuyu hakkıyla bilen 
kişiler tarafından ve zamanı uzatmamak açısından -önemli bu konu- daha önce yapmış kişiler 
tarafından yapılmasını beyan ediyor; fakat, 44 üncü maddeye de bir hüküm ilave edilmiş, özelliği 
bulunan yapım işleri... Bu özelliği bulunan yapım işlerinin ne olduğu konusu müphem. Her bakan, 
değişik dönemlerde, bu sıkıntılı konuyu aşabilmek için kendine göre bir sistem bulmuş. Özellikle 
1993 yılından itibaren, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının çok dedikodulara maruz kalması 
neticesinde, özelliği bulunan işlerin teşhisi konusunda, Bakanlık, bir sistem ortaya çıkarmış; demiş 
ki, bunlar, eğer şu şu ölçekleri yerine getirebiliyorsa, bu, özelliği bulunan işlerdir demişler ve bunu 
da puanlama usulüyle yapmışlar. Örneğin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettişlerinin 
hazırladıkları 19.2.2002 tarihli raporda, Bakanlık makamının 15.2.1996 tarih ve 6/5-77 sayılı 
olurlarıyla uygun görülen bir işin özelliği bulunan yapım işi olup olmadığı yönündeki 
değerlendirmelerde, kriterleri esas alınarak oluşturulan bir komisyon tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda, Nizip Devlet Hastanesi inşaatı için 79,4; DPT Müsteşarlığı hizmet binası 
inşaatı için 81,4; Aydın Söke adalet binası inşaatı için 80,9; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
arşiv binası ikmal inşaatı için ise yüzde 81,4 puan takdir edilerek, bu işlerin özelliği bulunan yapım 
işleri olmadıkları belirtilmiştir. 1996 yılında ortaya konulan kıstas, maalesef, Sayın Bakan Koray 
Aydın döneminde dikkate alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 44 üncü madde kapsamı içerisinde önemli olan hususlardan birisi de şu: 
44 üncü maddeye göre, eğer, özelliği olan bir işi ilansız ihale etmeniz gerektiği takdirde, en az 3 
kişiyi ihaleye çağırmanız gerekiyor. Sayın Bakandan önceki dönemlerde 20 ilâ 25 kişi ihaleye 
çağrılmış ve aralarında rekabet oluşmaya başlamış; fakat, Sayın Bakan zamanında, özellikle, Mayıs 
1999'dan Sayın Bakanın görevi bıraktığı Eylül 2001 tarihine kadar yapılan dönem içerisinde 8 veya 
9 kişinin davetiye usulüyle çağrıldığı görülmüş. Bizim yaptığımız inceleme çerçevesinde, Sayın 
Bakanın Bakanlık yaptığı dönemden 2001 yılı sonuna kadar Bakanlık arşivlerinde bulunmuş 3 000 
müteahhidin tanıtım dosyası var. Sayın Bakan zamanında 282 adet ihale yapılmış. 282 adet ihaleye 
1 800 küsur civarında müteahhit çağrılmış; ama, enteresandır, bu çağrılan müteahhitlerin toplam 
sayısı 260 küsur. Öyle bir ihale komisyonu ki, öyle bir davetiye usulü ki, bir kişi 130 ihaleye 
çağrılmış, hiç ihale almamış. Çağırdık bu müteahhidi ve "kardeşim, sen niye bu ihalelere 
giriyorsun? 130 ihaleye girmişsin, 130 ihaleden hiç ihale almamışsın. Bu ihalenin sana masrafları 
ne kadar; o günkü parayla, yaklaşık 1 milyar lira. 130 ihalenin sana bir sene içerisindeki toplam 
maliyeti 130 milyar lira. Senin ticarî hiçbir faaliyetin yok, bugüne kadar bitirdiğin hiçbir işin yok, 
bir iş almamışsın, müteahhitlik yapmamışsın, gelir getiren bir unsurun yok, bu 130 milyar lirayı 
nasıl ödedin" dedik. "Efendim, biz bulduk buluşturduk, bunları yaptık" dedi."Peki, siz çıkma diye 
tabir edilen 1 milyar lira masraf ettiniz; ama, bu savcılık ifadelerinde de geçen, yüzde 5 çıkma 
masrafı, ihale komisyonuna çağırılan kimselere verilen para ile yüzde 1 komisyonun içerisinden 
alınan paradan size dahil edilen miktar mıdır bu" dedik. "Hayır efendim, bu şekilde değil" diye 
geçiştirdi ve o şekilde cevap verdi. 
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Değerli arkadaşlar, Bakanlıkta o zamana kadar yapılan ihalelerdeki özellik şu: Belirli insanlar, 
tabir yerindeyse dolgu malzemesi olarak kullanılan insanlar, ihaleye çağrılıyorlar ve bu ihalede 
bütün masraflar, ihaleyi kazanan şirket tarafından karşılanmak üzere, ihaleyi kazanan kurumun 
üzerine yıkılıyor ve artı, hiçbir masrafınız olmadığı halde, üste de, harcadığınız paranın 2-3 misli 
kadar bir miktarı alma imkânına sahip oluyorsunuz. 

Bir firma var; 69 ihaleye çağrılmış, 1 tane almış. Şimdi, bizim komisyon raporlarımızı eğer 
inceleyecek olursanız, toplam 262 ihale içerisinde gelen 1 828 müteahhidin bazılarının bir kere ihaleye 
girdiği, bazılarının iki kere ihaleye girip ve ihaleyi de aldıkları gözüküyor. Bu kişiler, ihaleyi alacağı 
belli olan, tespit olmuş kişiler;ama, biraz önce ifade ettiğim dolgu malzemelerinin aralarında anlaşarak 
yaptıkları ihale neticesinde, dışarıda yapılan ihale neticesinde, kime verileceği tespit olmuş konular. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir de, biraz önce ifade ettiğim 2886 sayılı Yasanın 2 nci 
maddesindeki açıklık ve rekabet ilkesinin oluşabilmesi için, ihaleye çağrılan kişilerin birbirlerini 
tanımamaları gerekir. Yaptığımız inceleme çerçevesinde öyle enteresan noktalarla karşılaştık ki, 
ihaleye çağrılan 8 veya 10 fırmamn 2 veya 3 tanesinin aynı adreste oturduğunu tespit ettik. Yine, 
aynı ihale içerisinde, 2 veya 3 tane firmanın birbirleriyle yakın akraba ilişkileri olduğunu tespit 
ettik. Çağırıyoruz bu yakın akraba ilişkisi olan firma sahibini, diyoruz ki: Sizin bu aynı ihaleye 
girmeniz ahlakî açıdan doğru mu? "Doğru değil efendim." Niye giriyorsunuz peki? "Çağırdılar, biz 
giriyoruz. Girmeyiz deme hakkımız yok." Peki, bu ihale tutanaklarındaki kırım oranlarını kim 
yazıyor? "İki şirketinkini de ben yazıyorum." Bu, bizim Komisyonumuzda verdiği ifadede 
tutanaklara sabit olarak geçmiştir. Yani, düşünün, bir firma yetkilisi, (X) ve (Y) firmasının hangi 
oranda kırım yapacağını bir şahıs veriyor, yazıyor ve neticede de o şahıs, ya çıkmasını alıyor veya 
ihaleyi kazanıyor. Yasamızda da bu "her bir ihale için ancak bir hükmî veya gerçek kişi bir teklif 
verebilir" şeklinde konularak, bu türdeki yaklaşımlar yasaklanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Koray Aydın döneminde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce merkezde 
yapılan davetli ihalelerin çoğunda da, firmaların isimlerinin gizli tutulması zorunluluğu yeterince 
sağlanamamıştır. Bir de, illerde il müdürlükleri ile valiliklerin uhdesinde olan, valilerin yetkisinde 
olan, ihale imkânlarını sağlamış, yasal olarak veya yönetmelik gereği yapılması gereken ihaleler 
var. Fakat, her ne hikmetse, Sayın Bakan zamanında yapılan 167 ihalenin 87'si -olağanüstü hal 
kapsamı dışında olan şeyleri ifade etmeye çalışıyorum- il valiliklerinde veya bölge müdürlüklerinde 
yapılması gerekirken, bunların tamamı merkeze alınmış. 80'i illerde yapılmış, 87'sini incelediğimiz 
zaman, bunların niye alındığını, niye merkezde yapıldığını sorguladığımızda, hiçbir açıklayıcı 
cevap verememiştir. Bunun arkasından da, muhakkak ki, yandaşlarına bir şey verildiği şeklinde bir 
kuşku Komisyonumuz üyelerinin zihninde oluşmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan zamanında bir de 63 üncü madde var; 2886 sayılı Yasanın 
63 üncü maddesi; keşif artışlarıyla ilgili olan bir kısım. Zaten, bu yasada, hem 44 üncü maddenin 
hem de 63 üncü maddenin uygulamasında ortaya çıkan bozukluklardan dolayı çeşitli söylentilerin, 
şaibelerin ve yolsuzlukların ortaya çıkmasına sebebiyet verilmiş. 

Bir ihale yapılıyor. İhalenin önce bedeli düşük gösteriliyor; farzımuhal, l trilyon liraya bitecek 
bir iş, önce 200 milyar liraya, 300 milyar liraya gösteriliyor ve hiç kimsenin bu ihaleye girmesine 
cesaret verilmiyor. Niye cesaret verilmiyor; eğer, idareyle uygun bir anlaşma sağlamazsanız, 
idareyle aynı paralellikte, aynı doğrultuda düşünmediğiniz takdirde, o ihaleyi 300 milyar liraya 
aldığınız takdirde kazanmanız mümkün değil. 

İhale alınıyor, arkasından bir bakıyorsunuz ki -Sayın Zeki Ergezen'in tabiriyle- ihalesiz ihaleler 
yapılmaya başlanıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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(9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Yüzde 200, yüzde 300, hatta, yüzde 500'lere varan keşif artış bedelleriyle karşı karşıya 
kalıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bir de, Komisyonumuz, 2001 yılında Sayın Bakan hakkında verilen (9/4) 
esas numaralı Soruşturma Komisyonunda incelenmeyen ve o dönemdeki önergede bulunmayan, 
Sayın Bakanın malvarlığıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacını hissetmiştir ki, bu da, Sayın Koç ve 
55 milletvekilinin sunduğu Meclis soruşturması önergesinde geçmektedir. 

Biz, Sayın Bakanın, 1991 yılında verdiği mal beyanını, 1994 yılında verdiği mal beyanını, 
1995 yılında, 2003 yılında ve 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonuna 
verdiği mal bildirimlerinin hepsini gerekli yerlerden istedik. 2004 yılındaki mal beyanını Sayın 
Bakan Komisyonumuza kendileri takdim etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, 1991 yılı ile 1995 yılı, bizim soruşturma kapsamımız dışında olan yıllar. 
Ancak, Sayın Bakan, 1999 yılında verilmesi gereken mal beyanını, verilmesi gereken tarihten yedi, 
yedibuçuk ay sonra vermiştir. Yedi ay yirmiyedi gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine veriyor. 
18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerden sonra, Mal Bildirimi Kanununa göre en geç iki ay 
içerisinde verilmesi gereken beyan, maalesef, 8 Aralık 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına veriliyor. Bu yedi aylık dönem içerisinde ortaya çıkan gelirleri, 1995 yılındaki mal 
beyanıyla karşılaştırma ihtiyacını hissettik. 1995 yılında olmayan, ama, 1999 yılı aralık ayında 
gösterilen mal beyanı içerisinde dikkatimizi çeken bazı rakamlara ulaştık. 

Gayrimenkuller üzerinde durmadan, sadece banka hesaplarıyla ilgili size bilgi vermek 
istiyorum: Eşi adına Koçbanktaki hesapta 1617 500 DM, bankadaki hesabın açılış tarihi 3 Kasım 
1999; yine, eşi adına Koçbankta 395 000 Amerikan Doları, yine, bu hesabın da açılış tarihi 3 Kasım 
1999. Bu hesapların hareketlerini takip etmeye çalıştık. 2000 yılı ocak ayında bu paralar 
bankalardan çekilmiş, akıbetinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 

Sayın Bakana, Komisyonumuza geldiğinde dedik ki: Sayın Bakan, size icraatınız dönemine 
ilişkin bazı somlar sormak istiyoruz; eğer bu somları cevaplandırırsanız, Komisyon olarak biz de 
belirli bir bilgi sahibi olacağız, ona göre kararımızı vereceğiz; ama, maalesef, Sayın Bakan, 
Komisyonumuzda, herhangi bir sommuza cevap vermedi. 

Bir de, 1999 yılında mal beyanında dikkat çeken bir nokta; Sayın Bakana, Komisyonda, şu 
soruyu sormuştum açıklayıcı olması için: Sayın Bakanım, nakitlerinizi bankada mı saklarsınız, 
yoksa, halk tabiriyle, yastık altında mı saklarsınız? "Ne biçim som bu; istediğim yerde saklarım" 
dedi. Hayır, örnek olması için, bizi en azından aydınlatmanız için, diye ifade ettim. O da "ben 
istediğim yerde saklarım" dedi. 

Şunun için sormuştuk değerli arkadaşlar; 1999 yılındaki mal beyanında, 1 925 000 Amerikan 
Doları ve 700 000 Alman Markının yedinde veya yastık altında olduğunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verdiği mal beyanında gösteriyor. 

Şimdi, Sayın Bakanın bu yedi aylık döneminde, milletvekili seçildiğinden yedi ay bakan 
olduğu tarihten itibaren altı aylık süre içerisindeki hangi tür ticarî faaliyetlerinin olduğunu 
bilemediğimizden dolayı, 1995 yılıyla kıyaslama ihtiyacı ortaya çıkmış oldu. 1995 yılından 2001 
yılına kadar, Sayın Bakanın, hem ticarî faaliyetlerinden elde ettiği kârlarının hem de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden milletvekili olarak aldığı maaşlarının toplamını bir araya getirdik ve 
neticede, Sayın Bakanın, yaklaşık olarak, o günkü para itibariyle, beş yıllık dönemde, toplam 
gelirleri 39 622 000 000 Türk Lirası ediyor. 

Sayın Bakanın, 1999 yılı itibariyle, yine o günkü parayla, 1 797 449 000 000 liralık bir 
malvarlığı gözüküyor. Şirketlerinden dağıtılan kâr -ki, şirket yetkilileri, kârların dağıtılmadığını 
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ifade etmelerine rağmen, biz, bu kârları dağıtılmış olarak gördük- ve milletvekili maaşlarının 
toplamı 39 milyar olduğundan, aradaki 1 757 826 000 000 liranın açıklanmaya muhtaç olduğunu 
bulgularımızla ifade etmeye çalıştık. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Oğlunun sünnetinde takılmıştır! 
(9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 

ELİTAŞ (Devamla) - Bir de, Sayın Bakanın kayınbiraderiyle olan ilişkilerini bir banka dekontu 
içerisinde tespit ettik. 2001 yılı içerisinde -tarihi inşallah yanlış hatırlamıyorum- Koray Aydın 
tarafından, kayınbiraderi Ali Çağlayan'a 594 milyar liranın transfer edildiğini gördük. Bunun üzerine, 
hem kayınbirader Ali Çağlayan'ı hem de kızkardeşi Arzu Çağlayan'ı Komisyonumuza davet ettik. 

Önce, Arzu Hanımla konuştuk; dedik ki; hanımefendi, sizin bankalarda paranız var mıdır? 
"Vardır, bir miktar param var" dedi. Ne kadar paranız olabilir? "Fazla miktar olduğunu bilmiyorum; 
ama, ne kadar olduğunu bilmiyorum, bir miktar param var" dedi. Yani, büyük bir para mıdır, küçük 
bir para mıdır? "Herhalde bir miktar vardır" dedi. Büyük para?.. "Büyük para değildir" dedi. Sizin 
için 100 milyar lira büyük para mıdır dedim. "Tabiî, büyük paradır" dedi. Hanımefendi, sizin 
hesabınızda 2,5 trilyon liranızın olduğunu biliyor musunuz dedim. "Bilmiyorum, eşim bilir" dedi. 

Arkasından eşini çağırdık. Dedik ki, Ali Çağlayan Bey, buyurun; eşinizin böyle böyle bir 
hesabı varmış, eşinizin ne kadar parası vardır? "Sayın Başkan, o bir ev hanımıdır, ticarî hiçbir 
faaliyeti yoktur; eşimin ne parası olacak, bütün para benimdir" dedi. Peki, eşinizin üzerinde 
2,5 trilyon liranın olduğunu biliyor musunuz dedim. "Vardır muhakkak, olur" dedi. "Biz, geniş 
aileyiz" bu manada şeyler söyledi. 2,5 trilyon liranın, Sayın Koray Aydın'ın kızkardeşi Arzu 
Çağlayan üzerinde olduğunu gördük. 

Yalnız, şurada da şu ifadeyi kullanmak istiyorum: Arzu Çağlayan ile Ali Çağlayan'ıtı hesaplarının 
-daha sonra- ortak hesap olduğunu bankalardan öğrendik; ortak hesaplarının olduğunu söyledik. 

Şimdi, Sayın Bakan Komisyonumuza verdiği yazılı savunmasında, malvarlığıyla ilgili bir 
beyanatta bulunuyor. Malvarlığıyla ilgili beyanatta diyor ki; ben, işte şu şu şirketlerin kurucusuyum, 
şu şirketlerdeki hisselerimi sattığımdan dolayı, o, gelir haneme yazılmıştır. İşte, şu arabamı sattım, o, 
gelir haneme yazılmıştır, şu kadar gayrimenkulumu sattım, o, gelir haneme yazılmıştır. Fakat, 1999 
yılında verdiği mal beyanında hiçbir satışın olmadığım, 45 adet ve 22 adet dükkân inşaatının henüz 
bitmediğini... Ki, bunun bitmemiş olduğunu, 2001 yılında (9/4) esas numaralı Komisyona verdiği 
ifadesinde de aynen görüyoruz. Orada diyor ki: "1993 yılında, Yıldız tarafında 5 blok inşaata 
başlamıştım -Çukurca Mevkii diye geçiyor- o bölgede 5 blok inşaata başlamıştım; ama, imar 
yönünden, hem 1/5 000'lik yönünden hem 1/1 000'lik yönünden, Büyükşehir Belediyesiyle yaptığım 
mücadeleler neticesinde, ancak 1997 ve 1998 yılında inşaata başlayabildim, daha da yeni bitirdim." 
Yani "bitirdim" dediğinden, 2001 yılında komisyona verdiği ifade zamanında bitirdiği anlaşılıyor. 

Şimdi, bu çerçevede baktığımızda, ilgi çeken bir nokta da şu: Banka hesaplarını incelediğimiz 
zaman, hem Arzu Çağlayan'ın hem Ali Çağlayan'ın hem de Sayın Bakanın eşi Gönül Aydın 
Hanımefendi ile Koray Aydın Beyin, borsada aynı hisse senetleriyle alışveriş yaptığını görüyoruz; (X) 
hisse senedini biri aldıysa, muhakkak aynı montanda, aynı miktarda da kendisinin aldığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir de, Koray Aydın Beyin kayınbiraderi, şu anda Halil İbrahim Aydın 
şirketinde yüzde 25 ortak olarak çalışan Tevfik Erkan Hancıoğlu'nun, yaptığımız araştırma 
çerçevesinde 2000 yılına kadar herhangi bir ticarî faaliyeti olmamış; 2001 yılından önceki banka 
hesaplarını incelediğimizde, Tevfik Erkan Hancıoğlu'nun yaklaşık 500 000 dolara tekabül eden hem 
döviz cinsinden mevduatının hem de Türk Lirası cinsinden mevduatının repo ve hisse senedi 
noktasında gidip geldiğini gördük. Bunun üzerine, Tevfik Erkan Hancıoğlu'nu çağırdık, dedik ki, 
kardeşim, sizin geliriniz nedir, "ben ücret geliri alıyorum" dedi. "2000 yılından itibaren ortak 
olmuşsunuz, 2000 yılından önceki ücret gelirleriniz bu kadar rakamı tutar mı" dedik, "Sayın 
Başkan, bunu, ben bedelini ödedim, af yasasından faydalandım, bunun hesabını siz benden 
soramazsınız" dedi, zaten cevap vermedi, gitti. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir de, özellikle altını çizmem gereken nokta şu: Bakınız... 
BAŞKAN - Sayın Elitaş, toparlamasınız. 
(9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
...Sayın Koray Aydın, bakan olduğu ilk günkü demecinde, 2886 sayılı İhale Yasasını 

değiştirmek... Çünkü, 2886 sayılı Yasa yolsuzluk yapmaya çok müsait bir yasa; ben, bu Yasanın 
değiştirilmesi için büyük mücadele verdim; 2001 yılı şubat ayında ve 2001 yılı haziran ayında 
Maliye Bakanımızla birlikte basın toplantısı yaptık ve bu yasayı bu hale getirdik diyor. 

2886 sayılı Yasanın eksik tarafı neydi; 44 üncü madde ile 63 üncü madde; ama, her ne 
hikmetse, Sayın Bakan, İller Bankasındaki yaptığı icraatlarında -13 üncü madde; ki, 2886 sayılı 
Yasanın 44 üncü maddesine tekabül ediyor 13 üncü madde- bütün ihaleleri, -282 tane ihale- 13 üncü 
maddeye; yani, tamamen davet usulüyle olan ihaleye uygun ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Karayollarındaki yaptığı bütün ihaleler de davet usulüyle. Yani, Sayın Bakanın, hoş olarak 
karşılamadığı ve şaibeye müsait dediği işlerle ihalelerini yapmış. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz, Sayın Koray Aydın hakkında, soruşturma komisyonu 
kapsamında yer alan mal bildiriminde... Bunu ifade etmiştim. 

Son cümlelerimi bağlamak istiyorum: Komisyonumuz, 16 Temmuz 2004 tarihinde, 14 
arkadaşımızın katılımıyla toplanmıştır. Bütün arkadaşlarımızın tek tek görüşleri alınmış, hiçbir etki 
ve baskı unsuru olmadan, herhangi bir siyasî düşünce ve linç zihnimizin ucundan hiç geçmeden, 
Komisyonumuz 16 Temmuz 2004 tarihinde 14 arkadaşımızın bir araya gelmesiyle toplanmış ve 14 
arkadaşımızdan 12'si Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesi konusunda karar vermiş, 2'si de Sayın 
Bakanın yaptığı icraatlar konusunda Yüce Divana gidip gitmemesi konusunda çekimser kalmıştır. 
Komisyonumuzun aldığı kararın neticesini sizlere burada okumak istiyorum. 

"Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın'ın, 
bakanlığı döneminde, ihalelerin tamamına yakınının istisnaî bir usul olan davetiye usulüyle yapıldığı, 
böylelikle istisnaî ihale usulünün uygulanmasının kural haline getirildiği, önceleri asgarî 20 veya 
daha fazla firma ihaleye çağırıldığı halde bu dönemde 3 ilâ 10 firmanın davet edildiği, davet edilen 
firmalar arasında ortaklık ve akrabalık ilişkileri ile adres birlikteliklerinin olduğu, ihalelerde yapılan 
kırımların -daha önceki ve sonraki dönemlerde ortalama yüzde 20'nin altına düşmediği halde-
ortalama yüzde 1 Olara düştüğü, niteliği gereği ancak belli nitelikteki firmalardan birine verilmesi 
gerekli işlerin istenilen nitelikleri taşımayan firmalara verildiği, ayrıca, sair nedenlerle 2886 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık ilkesine aykırılık oluşturulduğu, kanunların 
tamdığı takdir hak ve yetkisinin, kanunun amacına uygun kullanılmadığı, bakanlıkta meydana gelen 
haksızlık, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme noktasında gerekli ve yeterli önlemleri almayıp 
denetimleri yapmadığı, bu nedenlerle kamunun zararına sebebiyet verdiği, 

Belli istekliler arasında davetiye usulüyle yapılan ihalelerin bazılarında "bu firmayla ilgilenin" 
diye Müsteşar Yardımcısına ve danışmanına talimat verdiği ve ilgili ihalenin bilahara ismi belirtilen 
firmalara verildiği, Bakanlıktaki uygulamaların ihalelerle ilgili gizli ittifak oluşumuna sebebiyet 
verdiği ve bu suretle de kamunun zararına neden olduğu, 

Sayın Bakanın çeşitli dönemlerde verdiği mal bildirimlerinde, özellikle döviz varlıkları 
yönünden büyük farklılıklar bulunduğu ve bu farklılıkları izah edemediği; 

Bu nedenlerle, adı geçenin bu fiil ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 366 ncı 
maddeleri ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Kanununun 13 üncü maddesini ihlal ettiği kanaat ve sonucuna varılarak, 

Anayasanın 100 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 112 nci maddelerine istinaden, 
14 üyenin katılımıyla; 12 üyenin lehte, 2 üyenin çekimser oyla, Yüce Divana sevk edilmesi 
yönünde görüş ve beyan etmesine, Komisyonumuz, oy çokluğuyla karar almıştır." 
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Değerli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken, mübarek Kadir Gecesinin tüm milletimize 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, yaklaşmakta olan ramazan bayramınızı tebrik ediyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş. 

Sayın milletvekilleri, şahısları adına ve Komisyon adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'ın söz isteği vardır; kendilerine söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Aydın. 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum, 

Bu gece idrak ettiğimiz Kadir Gecesinin bütün insanlık âlemine barış, mutluluk ve esenlik 
getirmesini diliyorum. Yine, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz ramazan bayramımızın da, 
bütün milletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Hakktan niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu akşam, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulmuş 
olan (9/8) esas numaralı Soruşturma Komisyonunun raporu üzerinde konuşmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, 3 Kasım 2002'de Türkiye bir seçim yaşadı ve bu seçim 
sonucunda da iki partili bir Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısı meydana geldi. Bir parti de, uzun 
yıllardan beri Türkiye'de kimseye nasip olmayacak bir Meclis çoğunluğuyla iktidar oldu. Yani, bir 
tarafta, iş yapmak için hiçbir mazereti olmayan, her istediğini kolayca hayata geçirebilecek bir 
iktidar; öbür tarafta da, Meclisin iki parçalı yapısı içerisinde, milletin muhalefet görevini yüklediği, 
iktidarın iş ve eylemlerini takip etmek, yanlışlarım belirleyerek millete teşhir etmek ve yapılan 
yanlışları millete anlatmakla yükümlü bir anamuhalefet. 

Değerli arkadaşlar, oluşan bu Meclis tablosu içerisinde sorumluluk yüklenen AKP'nin, işbaşına 
geldiğinde iki temel noktada problemi vardı. Bunlardan bir tanesi, seçimden önceki dönemde 
tartışmalarla geçilmiş, yolsuzluklarla suçlanmış, sahte evrakçılıktan alın, her türlü yolsuzluk 
iddiasına muhatap olmuş olan AKP'nin, bu alandaki oluşmuş imajı birinci problemidir; çünkü, 
büyükşehir belediyelerinden kaynaklanan yolsuzluk iddiaları, açılmış onlarca mahkeme, 
verilemeyen, görülememiş hesaplar ve dokunulmazlık zırhları arkasına saklanarak... 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını verin. 

KORAY AYDIN (Devamla) - ... yolsuzluk hesaplarından kaçmaya çalışan bir iktidar 
partisi görüntüsü. 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz dolarların hesabını verin. 

KORAY AYDIN (Devamla) - Bu, herkesin bildiği bir gerçektir; bu gerçekten kaçamazsınız... 
(AK Parti sıralarından gürültüler) Bu gerçekten kaçamazsınız. 

Değerli arkadaşlar, öte yandan da oluşmuş bu olumsuzluk imajı üzerine sıkışmış, büzüşmüş, 
hesabını verememiş, hesabını vermekten kaçan AKP, ikinci olumsuzluğu da temsil ettiği millî görüş 
çizgisi içerisinde, üç defa kapanmış partilerinden sonra -"u" dönüşü demeyeceğim "u" dönüşü bunu 
karşılamaz- tam 360 derecelik tarihî bir dönüşü gerçekleştirerek... 

ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Sayın Başkan... 

AHMET YENİ (Samsun) - Kendi hesabını versene, kendi hesabını!... 

KORAY AYDIN (Devamla) - ...geçmiş çizgisinden, geçmiş fikirlerinden ve her şeyden 
kaçarak, geldiği yeni nokta, AKP'nin, bu noktada, bir imaj probleminin, bir meşruiyet probleminin 
olduğunu gösterdi. 
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(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın... Sayın Aydın... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, sözümü kesmeyin... 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını ver, dolarların!.. 
BAŞKAN - Bakınız, sözünüzü şu anda kestim... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bu hakkı siz vermiyorsunuz, onu bana İçtüzük veriyor. 
HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - Siyaseti halkla yap, burada savunma yap! Siyaseti Anadolu'da yap! 
BAŞKAN - Sayın Aydın, burada, size sonsuz bir savunma imkânı veriyor İçtüzüğümüz ve 

Anayasamız; ancak, siz, kendinizi savunmaktan ziyade, siyasî partileri muhatap alıyorsunuz. 
Burada, Genel Kurulu germeyin; lütfen, siz, bu rapor üzerindeki savunmanızı yapın. Sizden rica 
ediyorum, lütfen, savunmaya geçin. Bu konuda, biz, size, gereken her türlü imkânı vereceğiz. 
Lütfen, savunmaya geçin efendim. 

Buyurun. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, burada, 6 tane sözcü ve Komisyon Başkanı, asılsız, 

kendi düşüncelerine göre birsürü isnatta bulundu. Ben, buraya, bu isnatlara cevap vermeye geldim. 
BAŞKAN - Siz, rapora karşılık cevabınızı verin. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bu isnatların nereden kaynaklandığını anlamadan bunları 

cevaplandırmak zor. Sözümü kesmeyin, kademe kademe hepsini cevaplandıracağım. (AK Parti 
sıralarından gürültüler.) 

Değerli milletvekilleri, bu iki olumsuz imajı düzeltmek, AKP için bir mecburiyetti; çünkü, kendi 
meşruiyetini kabul ettirebilmek için, daha iktidarının ilk günlerinde takındığı tavır ve tutumun... 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını ver!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - ...Türkiye'nin dış politikasını götürüp ABD'ye ve AB'ye, 

ekonomisini de götürüp IMF'ye teslim ederek tam bir teslimiyetçi çizgi üzerine oturmasının 
arkasında yatan, bu meşruiyet problemidir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını ver, dolarların... 
HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - İnşaat şirketlerini söyle. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, böyle bir durumda, özellikle 

Anamuhalefet Partisi durumunda olan Cumhuriyet Halk Partisinin de, burada atması gereken bir 
adım vardı; o da şudur; İktidar Partisine şunu söylemeliydi: "AKP, sen, yolsuzlukla mücadele 
konusunda samimî misin? Bu konuda samimîysen, samimiyetle davranıyor ve hareket ediyorsan, 
yapman gereken, evvela -seçimden evvel Sayın Baykal'la çıkılan televizyon programında millete 
söz verilen- dokunulmazlıkları kaldırarak..." 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - 100 sefer söyledik; geç bunu. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Haklarında onlarca dava açılmış, bu hesaplarını hâlâ verememiş, 

görememiş olan AKP'ye "Madem samimîsiniz, bu konuda, yolsuzlukla mücadele konusunda 
samimî davranıyorsunuz, önce bunları kaldırın, ondan sonra bu mücadeleyi daha sağlıklı bir 
zeminde yapalım" diyebilirdi. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çok söyledik... 
KORAY AYDIN (Devamla)- CHP'li arkadaşlar, bunu söylediklerini söyleyebilirler. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz takip etmiyorsunuz galiba. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben çok iyi takip ediyorum. 
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Bunu ağızdan söyleyerek değil, bir metot içerisinde, presleyen bir anlayışla, AKP'yi, bu işi 
yapmaya mecbur ederek bu yolu açmak en doğru olanıydı. 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını bekliyoruz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Çünkü, AKP'nin, özellikle zayıf karnı olan yolsuzlukla 

özdeşleşmiş parti imajını ortadan kaldırmak için attığı bu siyasî, planlı adımı geri itecek doğru ve 
akılcı yaklaşım bu olabilirdi değerli arkadaşlar. (Gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların izahım bekliyoruz Sayın Aydın. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Kademe kademe geliyorum. 
Değerli arkadaşlar, hesap vermekten kaçan, hesap soramaz; bunu aklınızdan çıkarmayın. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını bekliyoruz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Ferik ferik kaçacağınıza, üzerinize konmuş olan onca 

mahkemeleri, gidin yargıda hesabını verin, ondan sonra burada gelin burada konuşun. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Hadi be! Sen ver!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olun. 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum) - Millet size hesap sordu. 
BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen bekleyin. 
HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - Sen, hesabını milletten aldın. 
BAŞKAN - Şimdi, size, İçtüzüğümüzün 66 ncı maddesini okuyorum; "Madde 66.- Kürsüdeki 

üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet 
etmek için kesilebilir. 

İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen milletvekilinin aynı birleşimde o konu 
hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Genel Kurula teklif olunabilir. 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar verir." 
Sayın Aydın, lütfen Genel Kurulu germeyin; siz de aynı bir milletvekili şartlarını haizsiniz. 

Size ikinci defa, nezaketle rica ediyorum ve ikaz ediyorum; lütfen, savunmanızı yapınız; aksi 
takdirde, 66 ncı maddeyi uygulayacağım. 

İSMET ATALAY (İstanbul) - Savunma yapıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aydın, savunmaya geçin efendim. 
KORAY AYDIN (Devamla) - 6 tane sözcü, bir Soruşturma Komisyonu Başkanının, asılsız, 

hayalî, hiçbir gerekçelere dayanmayan suçlamalarını sabırla dinledim; burada hiçbir arkadaşın sesi 
çıkmadı. Ben onların hepsine cevap vereceğim; ama, bunun hangi zeminde oluştuğunu anlamak için 
ben bu girişi yapıyorum. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne alakası var! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sözümü kesmeyin lütfen. 
BAŞKAN - Sayın Aydın, siz, bir siyasî partiye, bakanlara, burada, hakarete yaklaşan sözler 

söylüyorsunuz; nasıl giriş bu?! Siz, tecrübeli bir siyasetçisiniz... Lütfen... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sözlerimde hakaret içeren kesimleri bulun getirin Sayın Başkan; 

sözümü kesmeyin. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 66 ncı maddeye davet ediyorum. Siz savunmanıza geçin. 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Savunacak bir şeyi yok ki. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Savunmama geliyorum... 
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Yandaşlarını es geç, rakiplerine çamur at... Şimdi, böyle bir anlayış olur mu değerli 
arkadaşlar?! Yolsuzlukla mücadeledeki samimiyetinizi bu millete gösterin. 

AHMET YENİ (Samsun) - Sen dolarların hesabını ver. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Kendi yandaşlarınızı es geçerek, görmezlikten gelerek, 

rakiplerinize de çamur atarak bir yere varamazsınız. 
AHMET YENİ (Samsun) - Rakip değilsiniz siz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Şimdi, düşünebiliyor musunuz; Maliye Bakanınız, sahte belge 

kullanmaktan yargılanacak, af getirecek kendisine, kendisini bu suçtan kurtaracak; gidecek, 52 
dönüm 2/B orman arazisi alacak; arkasından, düşük gümrük vergisiyle oğlunu mısıra boğacak; oğlu 
da götürüp, o mısırı tavuklara yedirecek; Türkiye'nin tam iki yıllık ithalatı kadar mısırı getirecek! 
Ortada yaratılan bunca istifhama ilkeli ve prensipli yaklaşarak, kendi bakanını da yargıya 
göndererek bu suçlamalar konusunda aklanmasına imkân ve fırsat tanımak, yolsuzlukla mücadele 
eden partinin samimiyetini ortaya koyan bir temel göstergedir değerli arkadaşlar. 

HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Ulaştırma Bakanının oğlu gider de kendisine bağlı bir kurumdan 

gemi alırsa, bunun yargıda hesap verilen bir konu olmadığım hangi vicdan sahibi milletvekili 
söyleyebilir değerli arkadaşlar, hanginiz söyleyebilirsiniz?! Bütün bunlar bu konudaki 
samimiyetsizliğin de tescilidir. 

HÜSNÜ ORDU (Kütahya) - Sayın Bakan, ayıp! 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen hatibe sataşmayalım efendim; Başkanlık 

gereğini yapıyor. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, her konu şov haline getirilerek, tribünlere 

oynayarak işler yapılmaya çalışılıyor. Bu, özellikle AKP'nin bir temel felsefesi haline dönüştü. Her 
işte şov yapma alışkanlığı, tribünlere oynayan, halka şirin gözükmeye çalışan bir anlayışla bu 
tavırlarını sergiliyorlar. 

Arkasından, Mecliste, yolsuzlukları araştırma komisyonu kuruldu, yine aynı şov altında. Bu 
arkadaşlar aslanlar gibi çalıştılar, gecelerini gündüzlerine kattılar ve bu hazırlıklar neticesinde de bir 
basın toplantısıyla, bu araştırma komisyonunun medyatik başkanı, tespit ettiği yolsuzlukları 
açıkladı. Vatan Gazetesinin birinci sayfası: "Siyasî deprem..." İki eski başbakan, 23 bakan, hepsine 
bir yolsuzluk şeyi takılmış, hemen hemen bir önceki kabinenin tamamını yolsuzlukla suçlayan bir 
soruşturma komisyonu raporu ve iddiası. 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz hepsini müdafaa etmeyin, kendi hesabınızı verin. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Arkasından, her partiden seçilen kişilere indirgenerek bütün bu 

yolsuzluk suçlamalarından AKP'li arkadaşlar çark ettiler, vazgeçtiler. Bunlar madem yolsuzluk, 
hesabını sorun! Niye sormuyorsunuz hesabını?! Niye sormuyorsunuz?!. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Soruyoruz... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Haa biz, her işimiz gibi, bunu da şov olarak yaptık, gene 

tribünlere oynadık diyebilirsiniz. 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Ne biçim konuşuyorsun?! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bu şov geri tepti değerli arkadaşlar. Arkasından, bu siyasî 

deprem olarak nitelendirilen olaydan sonra soruşturma komisyonları kurulmaya başlandı. 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Düzce depreminden bahset, siyasî depremi boş ver. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını ver. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, benimle ilgili önce 2 tane soruşturma 

komisyonu kuruldu... 
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ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Soruşturma önergesi Cumhuriyet Halk Partisinin... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu ve şu anda 

görüştüğümüz soruşturma komisyonuyla ilgili iddia; bir diğeri de, AKP'nin verdiği 2 adet soruşturma 
önergesi. Bir, Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önergeyle aynı olan; ilaveten de, eksözleşmelerle 
ilgili olarak benim ve benden sonra bakan olan, Bayındırlık Bakanı olan Sayın Abdülkadir Akcan'la 
ilgili, eksözleşmelerle ilgili ikinci bir soruşturma önergesi. Meclise getirdi AKP, teslim etti; tam 
Mecliste görüşüleceği gün -Meclis açıldı- bir de baktık, AKP'li arkadaşlar, bizimle ilgili verdikleri 
bu eksözleşmelerle ilgili soruşturma önergesini geri çekmişler. Allah Allah!.. Meclis araştırması 
Komisyonunun raporuna baktım; bu eksözleşmeleri milyar dolarlık vurgun olarak takdim ettiler. 
Bunları gazetelere haber yaptılar; devşirme basım kullanarak bunları manşetlere taşıdılar; sonra, 
iddialarını da getirdiler, soruşturma komisyonu olarak Meclise teslim ettiler. Tam görüşüleceği gün 
bir sihirli el değdi, ne olduysa, çektiler; yani, AKP bizi suçlamaktan vazgeçti. 

Değerli arkadaşlar, madem milyar dolarlık vurgunlar var, siz de bunu tespit ettiniz, hesabını 
sorsanıza! Niye Mecliste konuşulacağı gün geri çektiniz de iddianızdan vazgeçtiniz?! 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - CHP'ye cevap ver. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Ne döndü bu arada?! Ne oldu?! Nereden, ne bilgiler aldınız?! 

Tabiî, ne olduğunu ben size söyleyeyim: Bir de baktınız ki, bu 63 üncü maddeye dayalı olarak bizden 
önceki bütün Bayındırlık Bakanları, tamamı imzalamış bunları; bizden öncekilerin imzaladıkları suç 
değil, bizlerin döneminde imzalanan suç! Sonra akıllarına büyükşehir belediyeleri geldi. 

Değerli arkadaşlar, büyükşehir belediyelerinde imzalanan eksözleşmeler şu bizim 
bakanlıklarda imzalananın en az 20 katı; yüzde 1 500'lere varan, yüzde 1 600'lere varan 
eksözleşmeler imzalanıyor orada; hâlâ da imzalanıyor. (CHP sıralarından "şu anda imzalanıyor 
mu?" sesi) Hâlâ da imzalanıyor. 

Sonra, birden AKP'li arkadaşların akıllarına geldi; uyandılar! Biz bunları her gün imzalıyoruz; 
her gün imzaladığımız bir konuda biz bu bakanları gider suçlarsak, yarın bunlar gelir, bu gerçekleri 
anlatırlar, biz zor duruma düşeriz dediler; biri kulaklarını çekti. Ben, kulaklarını çekenin kim 
olduğunu biliyorum. Yemin ediyorum, kapı arasında, bu arkadaşlara, 1 dakika da tek ayak üzerinde 
durma cezası bile vermiştir. 

FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Başkanım, hakaret ediyor! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, bu eksözleşmelerle ilgili 

konular, aslında, yargıya intikal etmiş, yargı kararını vermiş. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını bekliyoruz! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bakın, burada birsürü intikal etmiş konu var; hepsi yargıda 

incelenmiş, cumhuriyet başsavcılığına gitmiş, yerel mahkemelerde incelenmiş. Hepsi, bunların yasal 
olduğuna karar vermişler. Şu anda, mevcut Bayındırlık Bakanımızın, yargıya intikal ettirdiği böyle 
28 tane konu var. Hepsi mahkemelerde neticelenmiş. Bunlar, yasal olduğu tescillenmiş konular. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bizi bu konuyla suçlayan bakanlarımız ne yapıyor acaba? Sayın Zeki 
Ergezen'in imzaladığı eksözleşmeler... Bakın, burada, Kocaeli-Gölcük yoluyla ilgili imzalamış. 
Mahkemelerde davası devam eden bakan olurları. Bu olurları kabul etmemelerine rağmen, 
kapsamında toplam yaklaşık 25 000 000 dolarlık ilave iş yaptırmış. 5 tane eksözleşme. Sayın Zeki 
Bey de, bir yandan suçluyu mahkemeye vermiş, bir yandan da çatır çatır kendisi de imzalıyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Bunlara cevap vereceğiz 
değil mi? 

KORAY AYDIN (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, yine, 6 tane daha elimde; Sayın Zeki 
Ergezen -imzası da çok güzel- basmış imzayı; 6 tane de o imzalamış. 

- 2 6 6 -



T.B.M.M. B : 15 9 . 11 . 2004 O : 2 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını bekliyoruz! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eski verilmiş olurlara gerekçe aynı kalarak, 

BSK gibi, yani, asfaltın üzerine atılan BSK asfalt gibi, müteahhitlerin kâr edemeyeceği bazı iş 
kalemlerini keşiften çıkararak alınan yeni olurlar... Sayın Zeki Ergezen, müteahhit kollama 
arıyorsanız, müteahhit kollama budur! Müteahhit kollama budur! 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların açıklamasını bekliyoruz!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Uyanık davranarak, bu işlerdeki geçmiş tecrübelerini kullanarak 

yapılan bu işler iki yüzlülükten başka bir şey değildir değerli arkadaşlar. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarlara bir başlayın artık!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Afyon şehir geçişi; gitmiş mahkemeye; takipsizlik kararı... 

Arkasından, gelmiş burada Yargıtaya; takipsizlik kararı... Böyle uzayıp gidiyor, değerli arkadaşlar. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarlara bir geçelim; bekliyoruz! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, benimle ilgili, şu anda, 

AKP'li arkadaşlar iddialarından vazgeçtikleri için, sadece Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların 
vermiş olduğu soruşturma önergesi var. 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarları bekliyoruz!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, geçen yasama döneminde, 

bakanlığımdaki olaylar gündeme geldiğinde, ben, o zaman, hem bakanlıktan hem 
milletvekilliğinden istifa ettim. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Niye?.. Niye istifa ettin?.. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını bekliyoruz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Baktım ki, o zaman, kamuoyunda partimize yönelik de bir 

suçlamaya dönüşmesi dolayısıyla, hem milletvekilliğinden hem bakanlıktan istifa ederek yargının 
önünü açtım; çünkü, devam eden bir soruşturma vardı. Bu soruşturmada, bizimle, şahsımızla ilgili 
bir şey ortaya konulduğu takdirde, dokunulmazlık zırhına sığınmayarak, partimin de aldığı bir 
kararla, gidip mahkemelerde aklanmak için bu istifaları yaptım. Arkasından bu adlî soruşturma 
tamamlandı. Benimle ilgili hiçbir şey ortaya konulmadığı ve hiçbir iddia ortaya sürülmediği için, o 
zaman da, partimizin genel başkanı, beni, tekrar, partinin grup başkanvekilliğine getirdi; yani, biz, 
suçlama gündeme geldiğinde, yargının önünü açacak erdemli bir davranışı ortaya koyduk. Biraz 
önce verdiğim örneklerle, özellikle, anlatmaya çalıştığım konu budur değerli arkadaşlar. 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarlara geçemedik bir türlü! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Siz o dolar işlerini çok iyi bilirsiniz; çünkü, İslamî kurduğunuz 

o derneklerle yurt dışında topladığınız dolarlarla dolandırdığınız milletler, sizi mahkemelerde dava 
ediyor şimdi. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bir de burada konuşuyorsunuz! (CHP sıralarından "Bravo" 

sesleri, alkışlar) 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Siz kimi alkışlıyorsunuz?! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Senin de mutlaka öyle bir bağlantın vardır; çünkü, çok diline 

dolanmış bu dolar işi. 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Kız kardeşinin parasından bahset. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o dönemde bakanlığımda yapılan bu 

operasyon, siyasî bir operasyondur. Özellikle koalisyon ortağı olan o dönemki Anavatan Partisine 
karşı, beyaz enerjide, Milliyetçi Hareket Partisinin takındığı tutuma karşı, Anavatan Partisinin bir 
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misillemesi şeklinde cereyan etmiştir ve o dönemde basında yönlendirme, benimle ilgili, iki konuda 
olmuştur. Bunlardan bir tanesi "bakanın bu işlerle bir ilgisi yok; ama, bakan oldu şirket kurdu" 
diyerek yapılan bir yönlendirme; bir diğeri de "işyerlerinden deprem bölgesindeki müteahhitlere 
mal sattı" şeklinde yapılan yönlendirmedir. 

Değerli arkadaşlar, ben, üniversiteyi bitirdikten sonra iki sene mühendislik yaptım ve daha 
sonra 26 Mayıs 1982'de ticarete başladım. Beş yıl petrol ticaretiyle uğraştım. 1986'da babamın 
adına bir inşaat şirketi kurduk; ben onunla hiç devlet işi yapmadım, tamamen yap-sat türünden 
inşaat faaliyetleriyle uğraştık. Arkasından, 1987'de inşaat malzemeleri üzerine bir firma kurdum. 
Bu firmalarım, 1985'te mülkiyetini satın aldığım yerlerde faaliyetlerini sürdürüyor. Hepsinin 
mülkiyeti 1985'te ve 1986'da alınmıştır. İşyerlerinin tapusu bana aittir. 

Değerli arkadaşlar, daha sonra, 1995'te, Rüzgârlı Sokakta mülkiyeti kendime ait olan yerde 
kurduğum inşaat malzemeleri firmamın, Sincan'da, o zamanki Genel Başkanımız rahmetli 
Alparslan Türkeş'in açılışını yaptığı törenle bir şubesini açtım. 

CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Mal beyanında bunlar var mı; bunları açıkla! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Dikkat edin değerli milletvekili arkadaşlarım, daha sonra, 1998 

yılında; yani, seçimlerden önce, bu firmamın ikinci bir şubesini de Büyük Sanayide açtım. Hani 
"bakan oldu şirket kurdu" dedikleri firma var ya, odur değerli arkadaşlar. Benim 1998'de, 
seçimlerden önce kurduğum firmadır. Daha sonra, bu şirketimin şube statüsünden çıkarılıp şirket 
statüsüne geçirilmesinin sanki yeni bir şirket kurulmuş gibi topluma takdim edilmesi, siyasîlerin 
nasıl kolayca karalanabildiklerini, nasıl kolayca iftiralara maruz kalabildiklerini gösteren çok güzel 
bir örnektir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlar, "bakan oldu şirket kurdu" denilen olay budur. Kaldı ki, bugün Türkiye'de, 
başbakan olup şirket kuranlar var. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çok doğru. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Evet, başbakan olup şirket kuranlar var. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Gofret şirketi! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Allah'a şükürler olsun, biz öyle bakan olup şirket filan da 

kurmadık, öyle bir şey de yapmadık; ama, bugün başbakan olup şirket kuranlarla ilgili, susturulmuş 
medya olduğu için, ses çıkmaması, bu AKP'li arkadaşları aldatmasın. Göreceksiniz, o sustu 
zannettiğiniz medya, gün gelecek, sizi, armut ağacı gibi silkeleyecek ve elinizde hiçbir şey de 
kalmayacak. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını verin, ondan sonra... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Başbakanın elli senedir şirketi var. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Başbakana gelince elli senedir oluyor da, bize gelince niye 

olmuyor?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Bu önergeyi CHP vermiş arkadaş, AK Parti vermemiş ki! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Benim CHP'yle problemim yok. 
Ben, sizden, sonra, yardım da istemiyorum burada. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Soruşturma önergesi teklifi CHP'nin arkadaş. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, diğer bir konu da, benim işyerlerimden, 

deprem bölgesindeki müteahhitlere mal sattığımla ilgili suçlamadır. Beni en çok üzen, Allah şahittir 
ki, kalbimin taa derinliklerinden yaralayan suçlama da budur. Böyle bir şey olabilir mi değerli 
arkadaşlar, kim yapabilir bunu?! 
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Komisyon, benim bütün defter kayıtlarımı istedi. Aslında, benim şirketlerim vergi barışı 
yapmıştı, benim defterleri verme mecburiyetim yoktu. Sonra düşündüm, dedim ki, tam fırsat, 
verelim bu defterleri, bu arkadaşlar incelesinler, böyle bir şeyin olmadığını kendi gözleriyle 
görsünler ve bunu da onlar tasdik etsinler istedim. Götürdük, defterlerimizi verdik. 

Maliyeden müfettişler getirdiler, çok derinlemesine incelemeler yaptılar değerli arkadaşlar, 
didik didik ettiler. Benden mal alan müteahhitlerin karşılıklı faturalarını bile istediler, tam bir tetkik 
yaptılar. Onun neticesinde, o sizlere dağıtılan soruşturma komisyonu raporu kitapçığı var ya, oraya, 
komisyon, benim mağazamdan mal aldığını tespit ettikleri 9 tane firmanın adını yazmış. Aslında, 9 
tane değil; kimisi almış 6 milyar, 5 milyar, onları bile yazmışlar; topu topu 5 tane. Bu 5 tanenin de 
değerli arkadaşlar, 3 tanesi, benim yıllardan beri devamlı müşterim. Komisyona faturalarını da 
gönderttim o firmaların; yani, 1998'de almış benim firmamdan, 1997'de almış, 1996'da almış; 
benim devamlı müşterim. Geriye kalıyor topu topu 2 tane. Yahu, binlerce müteahhidin içerisinde, 2 
kişiyi örnek alarak bunu söylemenin mümkün olmadığını hepiniz biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bu komisyondaki arkadaşların, buraya çıkıp, her konuda kafa karıştırıcı 
ifadelerle söz söyleyeceklerine, Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın, bu işyerlerinden 
deprem bölgesindeki müteahhitlere mal sattığı iddiası doğru değildir, bu arkadaşımız iftiraya 
uğramıştır, biz de defterleri inceledik, böyle bir şeyin olmadığını gördük demeleri, bir hakkın 
teslimidir. Hep suçlayarak, siyasetin arkasına saklanıp, rakiplerinizi, elinize fırsat geçirmişken 
iftiralara boğmak doğru değildir değerli arkadaşlar. Bunun iki taraflı olarak yapılması, bu haliyle de 
bir mecburiyettir; ama, komisyondaki arkadaşlarım, bu hakkı teslim etmekten kaçmışlardır. 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarlara geçemedik daha; biz onu bekliyoruz. 
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Dolarlar hoşuna gitti! 
AHMET YENİ (Samsun) - Bak, CHP'li milletvekili "hoşuna gitti" diyor. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türkiye'de her şey çabuk unutuluyor. 

Hatırlayın, 17 Ağustos 1999'da, Türkiye bir deprem yaşadı. Biz, o zaman, daha yeni bakan 
olmuştuk ve o depremle Türkiye yıkıldı, bir bölgesi yıkılmadı; o depremin muhatabı milyonlarca 
insan oldu; onbinlerce ev yıkıldı değerli arkadaşlar, onbinlerce... Konya'da çöken bir apartmanın 
enkazını, altı ay evvel, AKP'li arkadaşlar birbuçuk ayda kaldırdılar. Zümrüt Apartmanı mıydı?.. 
Birbuçuk ayda kaldırdılar... O zaman, gazete manşetlerini hatırlayın. "Bu işin enkazı iki senede 
kalkmaz" diyen gazete manşetlerine karşı, o enkazı altı ayda kaldırdık. 

Çabuk unutuluyor dedim. O zaman, yüzbinlerce insan dışarıda kalmıştı değerli arkadaşlar, 
yüzbinlerce insan... Türkiye, bugüne kadar, böyle büyük bir felaketle hiç karşılaşmadığı için, eldeki 
çadır stoklarına, bütün dünya ülkeleriyle yapılan temaslara rağmen, elde olanlar alınmasına rağmen, 
onbinlerce insan açıkta kalmıştı. Düşünün, önümüz de kıştı ve o bölge yağmurlu bir bölgeydi. Bir 
yandan yağmur yağıyor, bir yandan da soğuk hava etkisini gösteriyordu. Biz, o zaman, bir karar 
aldık, geçici barınma yapacağız dedik. 17 Ağustosta deprem oldu. Ben, 1 Eylülde prefabrike 
konutların takdimini yaptım. Arkasından, yerlerini bulduk, haritalarını çıkardık, buralara kalıcı 
altyapı yaptık, kanalizasyonunu, suyunu, elektriğini çektik ve 30 000'e yakın prefabrike konutu 
yaparak, yaklaşık 200 000 insanımızı oralarda barındırdık. Ben, sabah çıkıp bölgeye gidiyordum, 
gece dönüp gelip evimde yatıyordum. Oradaki insanların takdirini, soğukta kalmış insanların 
ıstırabını yakınen tanıyan biriyim. 

Burada, bir sözcü arkadaş çıktı "boşu boşuna prefabrikeler yaptın" dedi. Herhalde, Yalova 
milletvekiliydi arkadaş... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Anket yaptınız, ankete uymadınız!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşım, sen, Bursa'da, Çelik Palas Otelinde mi 

yatıyordun o deprem sırasında'?! Sen, Bursa'da, Çelik Palas Otelinde mi yatıyordun?! Yapılan 7 000 
tane prefabrikenin 7 OOO'i de doldu ve oralarda, fakir fukara, evi olmayan, kiracı olup evi yıkılan 
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insanlar kaldılar. Hâlâ, prefabrike konutlarda en az 50 000 insan kalıyor. Depremin üzerinden beş 
sene geçti AKP'li arkadaşlar! Madem gerek yoktu, çıkarsanıza onları oralardan. Geçenlerde, 
çıkarmaya kalktılar, halk ayaklandı, çıkarma teşebbüsü başarısızlıkla neticelendi; hâlâ orada 
kalıyorlar. Çıkarsanıza!.. O, o dönemde yapılan en doğru iştir ve ilk defa, 30 Kasım denilerek, tarih 
verilerek, insanların önüne bir hedef konularak, devlet sözünün yerine getirildiği miladî bir tarih 
olarak da hafızalarda kalacaktır. 

Değerli arkadaşlar, arkasından, kalıcı konutları yaptık. Kalıcı konutları, rasgele bulduğumuz 
yere yapmadık. Bugün, gidin, Düzce. 7 000 konutuyla, Yeni Nalbantoğlu bölgesinde 40 000 insanın 
yaşadığı yeni bir şehir olarak ortada. İstanbul'a giderken, yolu düşen arkadaşlar bir sapsınlar da 
oralara girsinler. Bir şehri, dağlık bölgeleri nakış gibi işleyerek, yeraltını yaparak, en ileri 
teknolojiyi kullanıp üstünü yaparak, geniş caddesi ve yollarıyla yepyeni şehirler kurduk oralarda; 
Bolu öyle, Sakarya öyle, Kocaeli öyle, Yalova öyle. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Yüzde 80'i boş duruyor, kimse oturmuyor Sayın Bakan. 
KORAY AYDIN (Devamla) -Değerli arkadaşlar, insanlar kadirşinaslıklarını da gösterdi. 

Bakın, benim bakanlığım döneminde, ilkönce, o zaman Fazilet Partili olan Sakarya Belediye 
Başkanı bana fahrî hemşerilik beratı verdi; arkasından, Fazilet Partili olan Gölcük Belediye Başkanı 
bana fahrî hemşerilik beratı verdi; arkasından, Fazilet Partili olan Düzce Belediye Başkam bana 
fahrî hemşerilik beratı verdi; arkasından, DSP'li olan Bolu Belediye Başkanı bana fahrî hemşerilik 
beratı verdi; arkasından da, Anavatan Partili olan Yalova Belediye Başkanı. Bu bölgedeki 
hizmetlerimizin takdiri ve gece gündüz verilen bir emeğin, o insanlar tarafından kalbî teşekkürüdür 
bunlar; yoksa, başka bir önemi yoktur. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - İş gördürme yöntemi!.. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, sizlere, soruşturma komisyonu 

kitapçık dağıttı. Bu kitapçıkta, deprem bölgesiyle ilgili hiçbir suç isnadı var mı? Şu yapılmış, bu 
almış diye bir satır yazı yazabilmişler mi? 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Onlar kapsam dışı! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sayın Zeki Ergezen, komisyona geldi "deprem bölgesindeki 

işlerle ilgili hiçbir şey bulamadık, her iş çok iyi yapılmış" dedi; gazetelere yansıdı, gazete haberleri 
bunlar. Değerli arkadaşlar, bu da, bu işlerin yerinde ve doğru yapıldığının bir göstergesidir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Dolarları izah et! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, benimle ilgili verilmiş olan 

soruşturma önergesiyle birlikte, mal beyanımla ilgili olarak da bir önerge verildi. Bunun da, 
benimle ilgili daha önce bir soruşturma komisyonu kurulduğu için, ikinci defa açılmasından farklı 
kılmak amacıyla verildiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, benim vermiş olduğum mal beyanlarım komisyonun elinde; onları ben 
yazdım, hepsinin altında benim imzam var, ben, onların hesabını kuruşuna kadar veririm, ondan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli arkadaşlar, benimle ilgili, soruşturma komisyonundaki isnat, benim 1999'da verdiğim 
mal beyanım ve ondan sonra 2002, 2003, bir de komisyona verdiğim 2004 yılındaki 
malvarlıklarıyla sınırlıdır. Komisyon, inceledi, bunlar arasında bir fark olmadığını, bütün her şeyin 
örtüştüğünü gördüğü için, baktı ki, buradan bir netice alamayacağız, nasıl kafa karıştırırız; gittiler 
taa 1995 yılına. 1995 yılındaki mal beyanımla 1999'u karşılaştırmaya çalışarak kafa karıştırma 
yöntemini seçti kendisine. 

Değerli arkadaşlar, ben, aslında, isnatla sınırlıyım, bunları burada söylemek mecburiyetinde 
değilim; ama, kamuoyunun bilmesi bakımından ilaveten, artı olarak söyleyeceğim. Benim 1995 
yılında verdiğim mal beyanımda, Dikmen Yıldız'da şahsıma ait olan 9 parseldeki 45 konut ve 22 
işyerinden olan yap-sat karşılığı yapılmış bir sözleşme benim tarafımdan mal beyanıma yazılmıştır. 
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Değerli arkadaşlar, ben, bu işi 9 Aralık 1993'te aldım. 9 Aralık 1993'te noterden kat karşılığı 
anlaşmasını kat malikleriyle yaptım. 9 Aralık 1993... 1995'teki mal beyanımda da bunu gösterdim. 
Sonra, milletvekili olmadığım bir dönem, 1995-1999 arası, planlarını çizdirip yapımına başladığım 
bu yerlerden 1997'de, 1998'de, yine Dikmen'de yaptığım 32 daireli bir inşaattan -ki, o da gene 1995 
mal beyanımda var- sattığım 8 daire, bir de, bu, demin bahsettiğim yerde 9 blok olup 6 bloğunda 
inşaat yaptığım yerlerden de 14 dilimini sattım. 14, 8 daha ne yapar; 22. 22 daire ve işyeri, dükkân. 

Buralardan aldığım paraları da getirdim 1999'daki mal beyanıma yazdım. Şimdi, komisyon 
diyor ki, bunları nereden yazdın? Yahu, ben, komisyonda size anlatmadım mı, bu 22 yerden, 
sattığım yerden bunları aldım diye. Niye burada bunları kullanmıyorsunuz da, kamuoyunu tek 
taraflı yönlendirmeye çalışıyorsunuz?! 

Kafanıza koydunuz, Yüce Divana gönderecekseniz gönderin. Ben, bunları, size, savunma 
olarak da yapmıyorum burada. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Gideceğiz, hesabımızı verip 
geleceğiz. Siz, hesap vermeyenlerle de sonra görüşeceğiz, o hesap vermekten kaçanlarla. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar... 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarlara, dolarlara gel. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Senin dolar bağımlılığın var; anlaşıldı zaten. Senin dolar 

bağımlılığın var. Hangi yeşil sermayeyi temsil ediyorsun, ona bir bakmak lazım senin. Senin de 
yakında Almanya'da ve yurt dışında dolandırdıkların çıkar piyasaya. 

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, böyle bir şeyim yok benim. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bu kadar izahı yaptık, biz, 

komisyondaki ve Komisyon Başkanı arkadaşımızı bir türlü ikna edemedik, ikna olmuyor 
arkadaşımız. Düşündüm taşındım, ben bunu... Çok açık, yani, bunun anlaşılmaması için insanın ya 
matematik bilmiyor olması lazım ya da art niyetli olması lazım. Yahu, ben bu kadar anlattım da, bu 
arkadaşlar niye ikna olmuyorlar diye düşündüm, taşındım, sonra buldum. 

Değerli arkadaşlar, ben, bu mal beyanımı çocuklarımın sünnetinde gelen altınlarla izah 
etseydim, o arkadaşlar bu işi çok iyi anlardı! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Anlamamalarının arkasında yatan, benim mal beyanımı, çocuklarımın sünnetinde takılan altınlarla 
izah etmememdir! 

Ben, Ankara'da, tam 544 tane daire yaptım, tam 544 tane daire. Oralardan kazandığım paralarla 
o işlerimi yaptım. Şimdi, bir şey bulamadılar ya, kafa karıştıracaklar... İstanbul'da benim kız 
kardeşimin kocası var. Değerli arkadaşlar, bu arkadaşım, Mekan yataklarının sahibi Metin Kaya 
Çağlayan'ın oğludur. Metin Kaya Çağlayan, biliyorsunuz, medyatik bir kişidir, Türkiye'nin en büyük 
arazi zengini olarak, sık sık televizyon kanallarına çıkan, konuşan ve Türk kamuoyunun da yakından 
tanıdığı bir isimdir. Onun oğlu, hesabındaki -hesap da çok eskiden geliyor- 800 000 doları bozdurmuş, 
bankaya yatırmış; ondan sonra da, repoda kullanmış, hisse senedi almış, satmış, büyümüş, büyümüş, 
büyümüş; iki sene sonra, bu, 2 trilyon 130 milyar lira olmuş... Bunu yakalamışlar; bunu burada 
söylüyor. Niye söylüyorsun bunu?! Sayın Komisyon Başkanı, ayıp değil mi?! Senin kayınbiraderinin 
bankada bir parası varsa, seni ilgilendirir mi?! Sen de bir sanayicisin, sen de bir işadamısın! Böyle kafa 
karıştırmaya... Saldıracaksan, direkt saldır. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Sen saldırıyorsun. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Sen, eğer, Yüce Divana gönderme kararını tepeden aldıysan, onu 

bana mertçe yap, böyle yollara sapmana gerek yok. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Miting meydanlarında değiliz, Genel Kuruldayız. 
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KORAY AYDIN (Devamla) - Biz, zaten, hesap vermekten kaçan insanlar değiliz, Biz, hesap 
verebileceğimizi, bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ederek göstermiş insanlarız. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Koray, lütfen, savunmaya devam edin. 
Arkadaşlar, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, oraya ne yazdıysam ben yazdım. Hiçbiri 

izaha muhtaç değildir, hepsinin izahı vardır. Cenabı Allah nasip edecek, biz o izahı yapacağız. 
"Halka gidin" dedi ya, değerli arkadaş burada bağırıyordu. Halkın bağrında siyasetin nasıl 
yapıldığını o zaman göreceksiniz! Bu boş şeylerinizi meydan meydan gezip, halka anlatmak da 
bizim boynumuzun borcudur. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Biz 3 Kasımda gördük, siz neredeydiniz? 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, buradaki komisyon üyesi 

arkadaşlar bir sürü şey anlattılar. Şimdi, bakın, İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü ihale yaptı değerli 
arkadaşlar, Sayın Zeki Ergezen yaptı. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, iyi dinleyin; yani, 
muhalefette eksikleriniz var. (CHP sıralarından gürültüler) 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bizim işimize karışma. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Gitmiyorsunuz üzerlerine. 
Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, 19 grup iş, teklifler verilmiş. En düşük teklifi verenler ile 

ihaleyi verdikleri kişiler arasında tam 28 trilyon lira fark var; yani, işin keşif toplamı 88 trilyon lira, 
en düşük teklifi verenlerin rakamı 60 trilyon lira, onların işi verdikleri kişilerle bunlar arasında tam 
28 trilyon lira fark var. 

Değerli arkadaşlar, bunu nasıl yaptılar biliyor musunuz; İhale Kanununda bir madde var "en 
düşük teklif sorgulanır" şeklinde. O zaman iyi niyetle oraya yazılmış, maceracı insanların elenmesi 
amacıyla oraya yazılmış bir madde. Bu arkadaşlar "en düşük teklif sorgulanır" maddesini 
sorgulamışlar, sorgulamışlar, işi, gelmiş 32 nci sıradaki almış; işi, gelmiş 27 nci sıradaki almış; işi, 
gelmiş 25 inci sıradaki almış; yani, işi kime vermek istiyorsa, oraya kadar sorgulamış. 27 nci 
sıradakiyle 26 nci sıradaki arasında da doğru dürüst fark yok, diyelim 3 milyar liralık fark var; neyi 
kıyas aldın da ona verdin, izahı yok. 

AHMET YENİ (Samsun) - Kendi dolarlarının hesabını yap. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bakın, Sayın Bakanımız bir de 

Erzurum'da ihaleler yaptı. Değerli arkadaşlar, Erzurum'da yaptığı ihalelerin hepsi davet usulü, 
hepsini davet usulü yapmış. Şimdi, Komisyon Başkanını dinledim, geldi burada diyor ki: "Sayın 
Koray Aydın döneminde ihalelere 9 kişi, 10 kişi katılıyordu; düşük sayıda insanları katarak rekabeti 
ortadan kaldırmış." Değerli arkadaşlar, bakın şimdi Sayın Zeki Ergezen'in ihalelerine: 5 kişi 
çağırmış, 6 kişi çağırmış, 4 kişi çağırmış, 2'si iptal; yani, 2 kişinin verdiği teklifle ihale 
gerçekleşmiş. Hepsi böyle; 5 firma, 6 firma, 7 firma, en fazla verilen 7 firma, hepsinde de 2 tane, 3 
tane iptal var; yani, ihaleyi alan firmalar, katılıp, teklif veren 2 firma, 3 firma, maksimum 4 firma. 
İşte, listesi burada, isteyene veririm. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Komisyon Başkanına soruyorum: Sayın Başkan, bu yolsuzluk mu 
oldu? Sayın Zeki Ergezen yolsuzluk mu yaptı? Yani, sizin ifadenizle, biz, yolsuzluk yaptıysak, 
Sayın Zeki Ergezen de, o zaman, katmerli yolsuzluk yaptı. Bunun başka izahı var mı? 
Anlatımınızdan, takdim ediş tarzınızdan, bundan başka bir sonuç çıkar mı; çıkmaz. 

Bakın, Millî Eğitim Bakanlığı ihale yaptı; bu, çok yakında oldu; 400 trilyonluk bir ihale. 379 
trilyon lira, işlerin keşiflerinin ilk rakamları, müteahhitler kırmış, kıranların fiyatları 283 trilyon lira, 
arada tam 86 trilyon lira fark var. 
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Değerli arkadaşlar, en düşük teklif veren arkadaşlarla ben görüşüyorum, en düşük teklif 
verenler bile, bu işten çok ciddî para kazanacaklar. Hep şişirilmiş rakamlar, çok iyi para 
kazanacaklar. Vermediler oralara; yine, bu "en düşük teklif sorgulanır" yönteminden hareketle, işi 
19 uncu, 25 inci, 32 nci, 35 inci sıradaki firmalara verdiler. Sorgulaya sorgulaya yoruldular, taa 35 
inci sıraya gelinceye kadar. Bütün müteahhitler ayaklandı. Hürriyet Gazetesinde Yalçın Bay ar tam 
6 gün üst üste "Millî Eğitim 1, Millî Eğitim 2, Millî Eğitim 5, Millî Eğitim 6" diye yazı yazdı. 
Şimdi, bütün müteahhitler mahkemelere gidiyorlar; ama, bunlar, onayladılar. Bu kadar yazıya, bu 
kadar gürültüye, bu kadar çıkan pis kokuya rağmen, bunu onayladılar ve onaylayınca... Gazete 
haberleri elimde; ama, teferruata girmek istemiyorum. Sayın Millî Eğitim Bakamnın yakın 
arkadaşlarının firmalarına kadar hep gazetelerde isimleri çıktı; hep AKP çevresinden, onların 
büyükşehirlerde kazandığı tecrübeden dolayı kayırdıkları firmaların listeleri çıktı. Hepsi orada... 

Değerli arkadaşlar, yasaklı firmaya bile davetiye gönderdiler. Burada ismi var, firmayı deşifre 
etmeyeceğim. Yasaklı firmaya bile davetiye gönderdiler. Aynı kişinin... 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ)- Siz de gönderdiniz. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Biz de gönderdiysek, sen de bul çıkar, söyle. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Bayındırlık Bakanı, Eskişehir'e atadığı Bayındırlık İl Müdürünü 

müteahhitlik yaptığı için soruşturmaya aldı şimdi. Kendi atadı müteahhidi. Emekli olmuş kişi, 
inşaat firması kurmuş, müteahhitlik yapıyor. Aldı oradan onu, Bayındırlık İl Müdürü yaptı. Adam 
tam gaz devam müteahhitliğe... Hem Bayındırlık İl Müdürü hem müteahhitlik devam ediyor. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir)- Yakışır!.. Yakışır!.. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Sonra, Eskişehir'de gazetelerin hepsi bunu manşetlere taşıdı. 

Kendisi de soruşturma açtı. Şu anda soruşturma heyeti orada. 
YEKTA HAYDAROĞLU (Van)- Yalan konuşuyorsun. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Niye yalan olsun? 
Değerli arkadaşlar... 
YEKTA HAYDAROĞLU (Van)- Yalan konuşuyorsun. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Soruşturmasını yapsın bakalım. Yalan mı doğru mu, çıkar ortaya. 

Sonra da açığa alacak onu. Doğru, sonra da açığa alacak. O soruşturmayı durup dururken açmadı 
oraya; açığa almak için yaptı. 

AHMET YENİ (Samsun)- Kendi hesabınızı verin de... 
KORAY AYDIN (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bir de, bölünmüş yol komedisiyle karşı 

karşıyayız. Tam bir komedi. 
AHMET YENİ (Samsun)- Dolarların hesabını bekliyoruz. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Yemin ediyorum, ileride fıkralar yazılırken, bu bölünmüş yolla 

ilgili karşınıza en az 500 fıkra çıkacak, en az 500 fıkra çıkacak. Yahu, delik deşik oldu yollar, delik 
deşik oldu yollar, bir daha yama. Bir ay sonra gene delik deşik, bir yama daha, bir yama daha, bir yama 
daha... Astarından pahalıya geldi. Yama atarak da yorulacaklar. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, Sabah Gazetesi bunu manşetten haber olarak verdi de, Sayın Bayındırlık Bakam 
Zeki Ezgezen "özür dilerim" demedi mi? Niye bağırıyorsun olduğun yerde? Özür diledi "hatamı kabul 
ediyorum" dedi. Yani, onun hatasını kabul ettiği bir konuda senin oradan bağırmana ne gerek var?! 

AHMET YENİ (Samsun)- Hesabınızı bekliyoruz. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Yani, milletin parasını çarçur ettiyseniz, gün gelecek, sizi buraya getiren 

çoğunluk, başkalarım da getirecek, bunun hesabı o zaman sizden sorulacak; sanmayın ki, sorulmayacak. 
AHMET YENİ (Samsun)- Siz kendinizi savunun. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bu açtığınız yollardan sizler de geçerek buralara geleceksiniz. 
BAŞKAN - Sayın Aydın, bakın, sataşma yoluna gidiyorsunuz. Siz, savunmanıza dönün. Rica 

ediyorum... 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Rahat olun Sayın Bakan; biz hesabımızı bugün de veririz, yarın 
da veririz. Rahat olun; siz, kendi hesabınızı verin. 

KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir yandan da toplukonut atağı devam ediyor. 
100 000 konut yapılacak ya, plansız, programsız toplukonut atağı bir yandan devam ediyor. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Bakan, biz hesabımızı veririz. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, plansız, yine, şova yönelik... Bakın, Bitlis'in 

Rehva düzlüğünde, 285 tane konut yapıldı. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını verin! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Altyapısı yok, elektriği yok, fosseptik yoluyla kanalizasyonunu 

halletmişler. Satışa çıkardıkları bu konutlara da 3 kişi müracaat etti, 3 kişi!.. Bitlis-Tatvan'daki öyle, Urta 
birinci etapta yaptıkları aym; hemen hepsi aym durumda. Demek, devletin verdiği imkânı bu şekilde... 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, mikrofonu kapatıyorum. 
Siz, burada, savunma yapmıyorsunuz, hakarete varan çirkin iddialarda bulunuyorsunuz. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Eğer, bu kürsünün önemine binaen son sözlerinizi savunma olarak söyleyecekseniz mikrofonu 

açacağım; aksi taktirde, 66 ncı maddeyi uyguluyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Savunma yapıyor. 
BAŞKAN - Buyurun, savunmanızı yapın. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, bir de zincir gönderelim de, bir de beni zincirleyin 

bari! (AK Parti sıralarından gürültüler, "Ne alakası var" sesleri) Böyle bir usul yok burada. Benim 
savunma hakkımı burada kısıtlayamaz! 

BAŞKAN - Sayın Aydın, burası, kürsü, savunma için size tahsis edilmiştir, bu imkân 
verilmiştir. Başka partilere hakaret, kişilere, bakanlara hakaret edemezsiniz. 

KORAY AYDIN (Devamla) - Bunlar konuşulacak ki, gerçekler ortaya çıksın. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, savunmanızı yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? 
KORAY AYDIN (Devamla) - Savunmamı yapıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, o zaman, esasa geçin. 
Sayın milletvekilleri, sizi de özellikle ikaz ediyorum; Sayın Hatibe sataşma, yeni bir sataşmaya 

sebep oluyor. İktidar olarak da, lütfen, buna dikkat edelim arkadaşlar. 
Buyurun; ama, savunma sadedinde konuşmanıza devam edin. 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, kim sataşıyor; kimsenin sataştığı yok. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Bugünkü AKP İktidarı, değerli arkadaşlar, hazıra konmuş bir 

iktidardır. Hazıra kondu bunlar... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Ne alakası var! 
AHMET YENİ (Samsun) - Dolarların hesabını ver, dolarların!.. 
RECEP GARİP (Adana) - Kim oluyorsun sen!.. O kürsü sana kendini savunman için verildi!.. 
BAŞKAN - Buyurun, savunmanıza devam edin... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Belki de döveceksin beni öyle mi sayın milletvekili?! 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - MHP'liler burada silah çekip adam... 
RECEP GARİP (Adana) - Kendini müdafaa et, kürsüde o söz, kendini savunman için verildi! 
KORAY AYDIN (Devamla) - Belki de döversin beni! Öyle... Sen çok sert birine benziyorsun! 

(AK Parti sıralarından gürültüler) 
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FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Eski Meclis değil burası!.. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, bakın, hatibin ne dediğini anlayamıyorum... Hatibin ne dediğini 

anlayamıyorum, arkadaşlar, lütfen.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
AHMET YENİ (Samsun) - Kendi hesabınızı verin, kendi!.. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Biz hesabımızı veririz zamanı geldiğinde; siz hesabınızı verin, sıra 

sizde. Şu anda hesap sırası sizin. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu söylediklerim, gerçeklerin ortaya çıkmasına 

yardımcı olacak hususlardır. Bunlar konuşulacak ki, gerçekler ortaya çıksın. Bunların konuşulmasından 
niye rahatsız oluyorsunuz! Yani, sizin o kadar asılsız, astarsız, hiçbir mesnedi olmayan suçlamalarımza 
-her şey de elinizde- biz katlanıyoruz da siz bu kadarcığına bile tahammül edemiyorsunuz. 

ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Cevap vereceksin, cevap! 
BAŞKAN - Sayın Aydın, işte, asılsız suçlamalar varsa, siz, onlara cevap verin; ama, bunun 

ötesinde itham, iddia ve isnatlarda bulunma yoluna gitmeyin, bu Meclisin mehabetine uygun bir 
konuşma yapmamzı rica ediyorum. Siz, kendiniz, iddialara karşı cevabınızı verin. 

Arkadaşlar, sizden de rica ediyorum, sükûneti muhafaza edin... 
KORAY AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan, sen, bu şekilde davranacaksan, o zaman 

mikrofonu kapat, ben de selamlayıp ayrılayım buradan!.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - "Sen" ne demek! Sen, nasıl bakanlık yaptın?! Ne demek "sen"?! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz biliyorsunuz ki, bu makama "sen" diye hitap etmek gibi, saygıyı 

aşan bir tavırda bulunamazsınız. Son sözlerinizi alıyorum ve 66 ncı maddeyi uyguluyorum 
üzülerek. (CHP sıralarından gürültüler) 

(Bayındırlık ve İskân eski Bakam Koray Aydın kürsüyü terk etti) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen gitmeyin, 66 ncı maddeyi uygulamak istiyorum... Gitmeyin 

efendim... (CHP sıralarından "savunma hakkı var" sesleri) 
Sayın milletvekilleri... (CHP sıralarından gürültüler) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, savunmayı engelleyemezsiniz; oylamaya sunun. 
BAŞKAN - Efendim, uygulayacağım işte, o maddeyi oylarınıza sunacağım... 
Sayın milletvekilleri, her ne kadar Bakan kürsüyü terk etmiş ise de, ben, 66 ncı maddeyi 

uygulayarak Genel Kurulun kararını almak üzereyken, Sayın Bakan, bu bildirimim üzerine, 
görüyorsunuz ki, kürsüyü terk etmiştir. Kürsü açıktır... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Siz terk ettirdiniz! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, şu anda bir eylem yapmaya, oylama yapmaya 

gerek yok. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne demek Sayın Başkan! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ben oy vereceğim, vicdanî sorumluluğum var; savunmaya 

engel oluyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, engel olmuyorum. Olmuyorum efendim, engel olmuyorum... 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Soruşturmayı siz yaptırıyorsunuz, kendinize hakaret ettiriyorsunuz! 
(CHP sıralarından "Sayın Başkan, savunmayı engelleyemezsiniz" sesleri) 
BAŞKAN - Efendim, biz engel olmadık. Efendim, defaatle... 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Siz terk ettirdiniz Sayın Başkan! 
BAŞKAN- Kürsüyü o terk etmiştir. 
Efendim, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.15 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

670 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, bakanlığı sırasında yapılan ihaleler
de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikim zamanında yap
tırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet ver
diği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S. Sayısı: 670) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?., Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, soruşturma komisyonu raporu üzerindeki müzakerelerde, 

Sayın Bakanın, ilgili bakanın, eski bakanın, başbakanın savunması süresizdir. 
Bu çerçevede, Sayın Bayındırlık eski Bakanı Koray Aydın, davet üzerine Genel Kurulumuza 

katılmış, kendi talebiyle savunmasına başlamıştır. 
Daha önceki oturumda, bildiğiniz gibi, savunma sadedinde konuşma yapan Sayın Bayındırlık 

ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'a, savunma sınırlarını aşarak yapmakta olduğu konuşma sebebiy
le, İçtüzüğümüzün 66 ncı maddesi hükümleri olan, konuya gelmeyen milletvekilini ikaz babında 
hatırlatmada bulunduğum sırada, Sayın Bakan, eski Bakan, bu ikazım sırasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Makamına da ayrıca "sen" diye hitap etmek suretiyle bir tavır koyarak, 
kürsüde mikrofonun açık ve konuşmanın devam ettiği bir sırada, benim kendilerine 66 ncı maddeyi 
hatırlatmak üzere ikazda bulunduğum sırada, kürsüden ayrılmıştır. (CHP sıralarından "öyle olmadı" 
sesleri) Savunma kutsaldır ve Sayın Bakanın... (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Siz sözünü kestiniz, mikrofonu kapattınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bakanın konuşması da süresizdir. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sözünü kestiniz! 
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Gönderdiniz! 
BAŞKAN - Bu çerçevede, kendilerini, savunma yapmak üzere, tekrar kürsüye davet ediyorum. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Savunma hakkım kapatıldı iddiasıyla gitti efendim. 
BAŞKAN - Gelebileceği süre kadar elbette kendisini bekleyeceğim. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, tekrarlayın. 
BAŞKAN - Görevli arkadaşlarımız Sayın eski Bakana bilgi versinler; gereği kadar bekliyorum 

efendim. Savunmalarını, yine İçtüzük çerçevesinde bu Genel Kurulda yapmaya devam edeceklerdir. 
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ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bulunduğum yerden kısa bir açıklama yapabilir miyim? 

HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, usul hakkında söz istiyor... 

BAŞKAN - Açıklama mı yapmak istiyorsunuz? 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Yerinizden, buyurun. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, ilk defa, bir yeni durumla karşılaşıyoruz. Hakkında 
soruşturma komisyonu raporunun tartışıldığı bir aşamada, savunma hakkını kullanmak üzere söz 
alan eski Bakan Koray Aydın, savunmasını, bu duruma göre tamamlayamamış bulunuyor. Nitekim, 
siz de zaten, biraz evvel oturumu açarken, savunmasına devam etmek üzere kendisini davet 
ediyorum dediğiniz için, Meclise de ara verildiği için, kendisinin bu toplantıya katılamayış sebebi 
de kesin olarak tarafımızdan bilinmediğine göre, kendisinin de yeniden bir söz alabilme şansı olup 
olmadığı konusunda kesin bir kanaate sahip olmaması için de çeşitli nedenlerin bulunduğunu dik
kate alırsak, Yüce Mahkemede konu tartışılırken, ilgili Bakanın savunma hakkını sonuna kadar kul
lanamadığı gibi bir durum söz konusu olabilir ve böylece de, bu gerekçeyle de, bu davayla ilgili 
olumsuz bir sonuç ortaya çıkabilir; yeniden, Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmesi gibi bir 
tehlike söz konusu olabilir. O nedenle, bu konuyu yeniden değerlendirerek, ilgilinin savunmasına 
devam etmesi için kendisine bir tebligat yapılıp, bir süre verip, o sürede savunmasını tamam
lamasını sağlamak, sanıyorum, bu işi tamamlamak için gerekli prosedürdür. 

Buna uygun davranmanıza, Meclisin kararları üzerinde sonradan olumsuz değerlendirme 
yapılmasını önlemek açısından gerek duyuyorum; bunu, bu çerçevede, takdirlerinize sunuyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Şimdi, AK Parti Grup Başkanvekili de bu konuda görüşünü bildirecek. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Değerli Grup Başkanvekilimiz, tabiî, bir tedbir mahiyetinde bir yaklaşımla bir yorum 
yaptılar; ama, İçtüzük ve Meclis uygulamaları açısından, yönetimin tavrında bir endişeleri varsa oy
lamaya gidilebilir. Değilse; ki, siz kürsüden ayrılmasını istemediniz, sözünü kesmediniz; dolayısıy
la... (CHP sıralarından "kesti, kesti" sesleri) 

Efendim, değerli arkadaşlar, lütfen dikkat buyurun; ben, sonuna kadar dikkat ettim, o mik
rofonlar açıktı. Arkadaşımız, sadece, tepkisel olarak bir yaklaşımla, Genel Kurula bile bir saygı 
ifadesi kullanmaksızın terk edip gitti. Dolayısıyla, biz, yönetim olarak, Başkanlığın uygulamasında 
aykırı bir durum görmüyoruz. Zaten, yeterince savunma yapılmıştır. İlave varsa, söyleyecekleri için 
de yönetim aynı fırsatı vermiştir. Dolayısıyla, Yüce Divan açısından, mahkeme açısından, böyle. 
usul yönünden bir yaklaşımla, bu işin yapılmadığı gibi bir kanaatin ortaya çıkması mümkün değil
dir. Müteaddit defalar ikaz edilmiştir, konuya gelmesi, savunma yapması, saldırmak yerine savun
mayı tercih etmesi ifade edilmiştir. 

Sonuç itibariyle, kanaatimiz odur ki, Başkanlığın tutumu bu işi engellemeye dönük olmamış
tır, sadece, Sayın Bakan, galiba yeterli görmüş, biraz da tepkisel bir tavırla savunmayı yapmaktan 
veyahut da tamamlayıp ayrıldığı kanaatiyle ayrılmıştır. Onun için, şu an itibariyle, kafalarımızı 
karıştıracak, bir yanlış yaptığımız noktasında herhangi bir istifhamın bulunmasına mahal yoktur. 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yarın dönerse?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, eğer oylamaya geçecekseniz, 63 üncü maddeye 

göre söz istiyorum, oylamadan önce. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Oylamaya geçilir mi efendim, ihtiyaç yok oylamaya. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Soruşturma Komisyonu raporunun oylamasından söz ediliyor; 

anlamıyorsunuz. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, beni dinler misiniz... Grup Başkanvekillerine rica ediyorum, beni din

ler misiniz... 
Ben, Başkanlığın kanaat ve kararını açıklıyorum: Burada, şu veya bu sebeple terk ederek, Mec

lis içerisinde belki bir yerde, bizim bu çalışmalarımızı, elbette ki kendisiyle de çok yakın ilgili ol
duğu için takip eden Sayın Koray Aydın'a, savunmasına devam edebilme imkânı vermek üzere 
Genel Kurula 15 dakika ara veriyorum ve kendisini davet ediyorum. 

Kapanma Saati: 21.25 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.52 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

670 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, bakanlığı sırasında yapılan ihaleler
de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yap
tırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet ver
diği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S. Sayısı: 670) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon yerinde. 
Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesi, soruşturma komisyonu raporlarının, 

dağıtılmasından itibaren, on gün içerisinde Genel Kurulda görüşülmesini amir hüküm olarak belir
lemiştir. Bu çerçevede, bugünkü görüşmemiz de son gündür. 

Bildiğiniz gibi, Sayın Bayındırlık ve İskân eski Bakanı, savunma yapma talebi üzerine, Genel 
Kurulumuza teşrif etmiş ve savunmasını genel manada yapmıştır. Bu çerçeve içerisinde -ki, 66 ncı 
madde çerçevesinde- savunma sadedinde konuşması noktasında kendisine zaman zaman yaptığımız 
ikazlar zabıtlarda belli olduğu gibi, Genel Kurulumuzun da bilgileri dahilindedir. 

Son olarak, kendisinin, yine, savunma çerçevesinin dışına çıkarak, Genel Kurulun mehabetine 
uygun olmayan bir üslupla konuşmaya devam etmesi üzerine, kendisini, 66 ncı madde çerçevesinde, 
yeniden savunmaya ve kendisi hakkındaki iddia ve ithamlara cevap vermeye davet ettiğimiz bir sırada, 
kendisi kürsüyü terk etmiştir. Bununla ilgili Meclis zabıtlarını getirttim, Yüce Heyetinize önce 
okuyacağım, ondan sonra Başkanlığın bundan sonraki yapacağı işlemler ve kararını da arz edeceğim. 

Ben kendisine ricada bulunuyorum: "Sayın Aydın, işte, asılsız suçlamalar varsa, siz, onlara cevap 
verin; ama, bunun ötesinde itham, iddia ve isnatlarda bulunma yoluna gitmeyin, bu Meclisin mehabetine 
uygun bir konuşma yapmanızı rica ediyorum. Siz, kendiniz, iddialara karşı cevabınızı verin." 

Ayrıca Genel Kurula da rica ediyorum: "Arkadaşlar, sizden de rica ediyorum, sükûneti 
muhafaza edin..." 

Bakınız, Koray Aydın'ın cevabı ve konuşması: 
"Sayın Başkan, sen, bu şekilde davranacaksan, o zaman mikrofonu kapat, ben de selamlayıp 

ayrılayım buradan!.. 
(...) 
Başkan - Sayın Bakan, lütfen gitmeyin, 66 ncı maddeyi uygulamak istiyorum... Gitmeyin efendim... 
Sayın milletvekilleri... 
Ali Rıza Bodur (İzmir) - Sayın Başkan, savunmayı engelleyemezsiniz; oylamaya sunun." 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Benim "oylamaya sunun" diye bir sözüm olmadı. 
BAŞKAN - "Başkan - Efendim, uygulayacağım işte, o maddeyi oylarınıza sunacağım... 
Sayın milletvekilleri, her ne kadar Bakan kürsüyü terk etmiş ise de, ben, 66 ncı maddeyi uy

gulayarak, Genel Kurulun kararını almak üzereyken, Sayın Bakan, bu bildirimim üzerine, görüyor
sunuz ki, kürsüyü terk etmiştir. Kürsü açıktır..." 
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Evet, tutanak bu. 
Sayın milletvekilleri, bütün bunlara rağmen, ben, oturuma ara vermek suretiyle, kendisinin, 

eğer devam etmek istiyorsa, savunmasına devam etmesi için oturuma ara verdim, bekledim; tekrar 
kendisini davet ettim ve gereği kadar da, kürsüye gelmesi hususunda zaman verdim. Bütün bunlara 
rağmen, Sayın eski Bakan kürsüye gelmedi. Ben, ikinci bir defa 15 dakika ara verdim malumunuz 
olduğu gibi; ama, bu 15 dakika arayı da uzatarak, aşağı yukarı yarım saate yakın bir süre bekleyip, 
takip ettiğimiz halde, şu anda, oturumu tekrar açıyorum ve bu süre içerisinde, malumunuz olduğu 
gibi, bir sayın eski bakanın ve parlamenterin kendisiyle ilgili bir soruşturma müzakeresinin devam 
ettiği bu Genel Kurulu takip etmemesi, gelişmelerden haberdar olmaması da mümkün değildir ve 
hukukun genel prensibi de, bir hakkın suiistimalini de, hiçbir yasa kabul etmez ve kendisine bu 
konuda bir imkân vermez. 

Bu çerçevede, ben, Sayın Bakanı... (CHP sıralarından gürültüler) 
Lütfen arkadaşlar... 
Sayın Bayındırlık ve İskân eski Bakanını, yeniden, eğer ilave edecek bir savunması varsa, ilave 

edecek bir sözü varsa, kürsüyü ve mikrofonu açıyorum, kendisini yeniden Genel Kurula davet 
ediyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, tutanağı düzeltmenizi talep ediyorum. Ben, size 
"oy verirken vicdanî kanaatimizi oluşturacak savunma hakkını engellediniz" dedim, "oylamaya 
geçin" demedim efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bu zaptı ben yazmadım. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Öyle düzeltin. 
BAŞKAN - Evet, Sayın eski Bakanı bekliyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, zaten 10 günlük süre var Anayasa gereği; 10 un

cu gün ve son gün. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gördüğünüz gibi, şu ana kadar, Sayın Bayındırlık ve İskân 

eski Bakanı Koray Aydın Genel Kurula teşrif etmemiştir. 
Bu çerçevede, Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Komisyon raporunda, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divana şevki is

tenilmektedir. 
Şimdi, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın'ın Yüce Divana şevkini isteyen 

Komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 
Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yüce Divana sevk 

kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır" hükmü, İçtüzüğün 112 nci 
maddesinin altıncı fıkrasında da "Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuy
la alınır" hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle, oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız ve raporun kabul edilmesi için 276 
kabul oyu arayacağız. 

Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla, gizli oylamada kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, 
Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden komisyon sırasındaki iki Kâtip 

Üye, sırayla -okuduğum iller dahil- Adana'dan başlayarak Denizli'ye ve Diyarbakır'dan İstanbul'a 
kadar, hükümet sırasındaki iki Kâtip Üye ise, İzmir'den Mardin'e ve Mersin'den Zonguldak'a kadar, 
adı okunan milletvekiline biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile 
mühürlü zarf verecek ve milletvekilini ad defterinde işaretleyecektir. 

Milletvekilleri, belirlenmiş bulunan bu yerlerin dışında başka bir yerden zarf ve pul 
alamayacaklardır. Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin 
bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır. 
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Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul -yani, Yüce Divana sevk- kırmızı olanı ret, 
yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden üç yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve ad 
defterine işaretlettikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada 
zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahara, oy verme yerinden 
çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy 
kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekiline pul ve zarf verilmeyecektir. 

Efendim, ismini işaretletmeyen hiçbir milletvekiline oy kullandırmayacağız. Lütfen, arkadaş
larımız, Kâtip Üyelerimiz ve ilgili görevliler hassas davransınlar. 

Oy verme işlemini Adana İlinden başlatıyorum. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
Abdullah Torun... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bundan sonra ikinci bir raporumuz daha var; onun da prosedürü 

burada uygulanacak. İkinci bir oylamamız daha var. Hiçbir milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul salonundan ayrılmasın. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
Hakkı Akalın... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakınız, bir defa daha açıklıyorum. Bundan sonra Sayın 

Yaşar Topçu ile ilgili bir rapor vardır, o müzakere edilip oylanacaktır. Onun da son günü; eğer oy-
layamazsak düşüyor. Bunu da bilmenizi rica ediyorum. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
Bülent Arınç... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, Adalet Bakanı 

Sayın Cemil Çiçek yerine; Millî Savunma Bakanımız Sayın Vecdi Gönül, yurtdışında bulunan İçiş
leri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'nun yerine; Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, Maliye 
Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan yerine vekâleten oy kullanacaklardır. 

Arz ederim. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu oylamadan sonra da ikinci bir soruşturma komisyonu 

raporunun görüşmelerine başlayacağız. Onu, bir defa daha arkadaşlarımıza hatırlatmış oluyorum. 
Oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasnif heyeti tasnife devam ederken, biz, 2 nci sırada yer 

alan, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesin
de müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve 
rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu 
hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi ve (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Usul yönünden mi efendim? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; şimdi görüşeceğimiz 

soruşturma önergesinde suçlanan Sayın Yaşar Topçu, sağlık nedeniyle almış olduğu raporu Meclis 
Başkanlığımıza göndermiştir. Raporu, Meclis Başkanlığımız tarafından alınmış; kendisine, 
Anayasanın 100 üncü maddesinin emri olarak, 10 gün süre içinde ancak bu görüşülür, bu süre 
bugün son gündür, mutlaka görüşmeliyiz diye bir ret cevabı verilmiştir. 
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Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, savunma hakkı kutsal bir haktır ve savunma 
hakkı son derece önemli bir haktır. Bu arkadaşımız bugün sağlık nedeniyle savunmasını 
yapamayacaktır. Her ne kadar, Anayasamızın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğümüz bunu yazılı olarak 
emrediyorsa da, bu kadar önemli bir konuda hastalığını tevsik etmiş olan bir arkadaşımızın ken
disini müdafaa edebilmesi için ille yazılı kuralı aramamamız lazım; ben bu kanaatteyim. Kendisine, 
savunma için, savunmasını yapabilmesi için bir süre tanınmasını talep ediyorum. O arkadaşımız, hiç 
olmazsa, gelsin, burada savunmasını yapsın. Uzun bir süre süreceğini de tahmin etmiyorum. 

Yüce Meclisin ve Değerli Başkanımın takdirine arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Sayın milletvekilleri, Değerli Milletvekili Arkadaşımızın ifade ettiği konuda, Sayın Bayındır

lık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu, Meclis Başkanlığımıza 8.11.2004 tarihinde bir dilekçeyle baş
vurmuştur, süre istemiştir ve ekine de raporunu koymuştur. Meclis Başkanlığımızın 9.11.2004 tarih
li cevabı kendisine de tebliğ edilmiştir ve bu cevabı da, ben, Sayın Genel Kurulumuza arz ediyorum. 

"Sayın Yaşar Topçu -adres belirtiliyor- ...tarihli yazınız. 
Anayasanın Meclis soruşturmasıyla ilgili 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 'rapor Baş

kanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde 
görüşülür' hükmü yer almaktadır. 

Hakkınızda kurulan (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu, raporunu 27.10.2004 
tarihinde Başkanlığa vermiş ve bu rapor Başkanlıkça bastırılarak 4.11.2004 tarihinde dağıtılmıştır. 

Raporun, Genel Kurulun 4.11.2004 tarihli 14 üncü Birleşiminde, 9.11.2004 tarihinde 
görüşüleceği kararlaştırılmıştır. Görüşülme günü Türkiye Büyük Millet Meclisince kararlaştırıl-
mamış olması halinde de, söz konusu raporun, anayasal zorunluluk nedeniyle, Genel Kumlda en 
geç 14.11.2004 Pazar günü görüşülmesi gerekmektedir. Anılan gün aynı zamanda hafta sonu ve 
bayram tatilidir. Kaldı ki, bu tarihte de raporunuzun süresi devam etmektedir. 

Raporun görüşülme günü Genel Kurulca kararlaştırılmış olduğundan ve belirtilen diğer neden
lerle, isteminizin Başkanlığımızca yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı" 
Bu verilen cevap çerçevesinde görüşmelere devam ediyoruz. 
2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz sahil yolu işlerinin 

ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak 
ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İs
kân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) (S. Sayısı: 672) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 672 sıra sayılı raporu daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski bakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında 

soruşturma açılması istenilen eski bakana söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 

dakikadır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen eski bakana ait olup, süresi sınırlıdır. 
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - "Süresi sınırsızdır" olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerini şimdi Genel Kurulun bilgilerine 

sunacağım; ancak, şahıslan adına söz isteyen sayın milletvekillerine ve Komisyon Başkanımıza, söz is
tediği takdirde, İçtüzükte belirtilen süre dışında herhangi bir süre uzatması yapmayacağım; ancak, sözünü 
toparlaması için 1 dakika eksüre vereceğim. Arkadaşlarımızın bu süreye riayet etmesini de rica ediyorum. 

(x) 672 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şahısları adına, Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün, Kayseri Milletvekili Sayın 
Niyazi Özcan, Artvin Milletvekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu, Kastamonu Milletvekili Sayın Meh
met Yıldırım, Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Boztaş ve Ordu Milletvekili Sayın Sami Tandoğdu 
söz istemişlerdir. 

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, dil sürçmesiyle, "müdafaanın sözü sınırlıdır" 
dediniz. Müdafaanın sözü sınırsız olması gerekir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilimizin ikazından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Son söz, 
hakkında soruşturma açılması istenilen eski bakana ait olup, süresi sınırsızdır. Zabıtların bu şekilde 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

Şimdi, ilk sözü, Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Üstün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 672 sıra sayılı 

(9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu hakkında söz almış bulunmaktayım; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, denetim yollarından olan Meclis soruşturması 22 nci Dönemde sıkça baş
vurulan bir yol olmuş olup, yolsuzlukların üzerine, gerek AK Parti Grubu gerekse Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak, Yüce Meclis ısrarla gitmiştir. Bu çerçevede, 7 bakan ve 1 başbakan hakkında 
5 ayrı soruşturma komisyonu kurulmuştur. 

İşte, bugün burada raporunu görüşmekte olduğumuz soruşturma komisyonu da, Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkında kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, mevzuat açısından bakanların sorumluluğunu incelediğimizde, Anayasanın 
112 nci maddesinde, yine, 346 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla ilgili 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci mad
desinde, bakanların sorumluluğu net bir şekilde vurgulanmıştır. Tabiî, son zamanlarda, yine bu 
soruşturma komisyonları çerçevesinde baktığımızda, sayın bakanlar, bu sorumluluk kavramını, 
maalesef, biraz sulandırmaktadırlar. Özellikle savunmalarında, birçok hususu bilmediklerini, hatta, 
müsteşar dahil kendisinden aşağı doğru bütün bürokratları yargılanmaktayken, o bürokratların 
hareketlerinden, fiillerinden haberdar olmadıklarını veya bir başka, örneğin, bankası kendisine bağ
lı olan bir bakan, o bankanın yolunu dahi bilmediğini söyleyerek bu sorumluluktan kurtulmak is
temektedir. Oysa, gerek Anayasada gerekse Bakanlıkların Kuruluşu Hakkında Kanunda, bakanın 
emri altındaki kişilerin fiillerinden, hareketlerinden sorumlu olduğu çok açık ve net bir şekilde açık
lanmıştır. O bakımdan, bu sorumluluğun kesinlikle sulandırılmaması gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, soruşturma komisyonlarında Sayın Yaşar Topçu'yla ilgili iddialar 
görüşülürken, gerek soruşturma önergesinin görüşüldüğü Genel Kurulda gerekse soruşturma 
komisyonunda Sayın Bakanın ifadesi alınırken, Sayın Bakan, bir hususu ileri sürerek, ifade vermek
ten kaçınmıştır. O da, kendisi hakkında daha önce savcılıklarca verilmiş takipsizlik kararı olduğunu 
ve yine, kendisi hakkında 20 nci Dönemde kurulmuş bir soruşturma komisyonu olduğunu, 
dolayısıyla, hakkında verilmiş bir kesin hüküm bulunması sebebiyle, işin esasına yönelik olarak 
herhangi bir savunma yapmayacağını beyan etmiştir. 

Sayın Bakanın kendisi hakkında kesin hüküm olarak ileri sürdüğü Ankara Cumhuriyet Başsav
cılığının takipsizlik kararım celp etmiş bulunmaktayız. Bu karara baktığımızda, Sayın Bakanla il
gili olarak "ihale öncesi ve ihale sürecinde ihalelere onay veren Yaşar Topçu 55 inci Cumhuriyet 
Hükümetinin Bayındırlık ve İskân Bakanıdır. TC Anayasasının 100 ve İçtüzüğün 107 nci mad
desine göre başbakan ve bakanlar hakkında soruşturma Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ait olup, Başsavcılığımızın bakan hakkında soruşturma yetkisi bulunmadığından, bu sanık hakkın
da takibata yer olmadığına" şeklinde bir takipsizlik kararı verilmiştir. 

Şimdi, bu takipsizlik kararını delil göstererek kendisi hakkında kesin hüküm olduğunu iddia et
mek, hiçbir hukukî normla bağdaşmamaktadır. Burada, aksine, sayın savcı, adres göstermiş ve Mec
lis Başkanlığınca bu takibatın yapılabileceğini söylemiştir; yoksa, hazırlık tahkikatında, savcı 
tarafından, ne bakan hakkında bir delil toplanmıştır ne de bakanın bir ifadesi alınmıştır; dolayısıy
la, bu belge bakan için herhangi bir kesin hüküm ifade etmez. 
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Değerli arkadaşlar, yine, Sayın Bakan, 20 nci Dönemde kurulmuş olan (9/19) esas sayılı Mec
lis Soruşturması Komisyonu raporunu ileri sürerek, kendisi hakkında kesin hüküm içeren bir belge 
olduğunu ileri sürmektedir. 

O soruşturma komisyonu raporuna baktığımızda da, kesin hüküm içeren bir belge olmadığını 
görmekteyiz. Zira, o rapor, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre, yani, görevi kötüye kul
lanma maddesine göre yapılmış bir soruşturmanın sonucudur. Oysa, şu anda üzerinde görüşmesini 
yaptığımız (9/9) esas sayılı Soruşturma Komisyonu raporu ihaleye fesat karıştırma suçunu soruştur-
muştur. Bir defa, ikisi arasında, sevk maddesi açısından fark vardır. Velev ki bunlar olmuş olsa dahi, 
ikisi de aynı sevk maddesine göre, ikisi de aynı olayı incelemiş olsalar dahi, değerli arkadaşlar, yine 
de, soruşturma makamlarının yapmış olduğu işlemler hiçbir zaman kesin hüküm ifade etmez; yani, 
burada, Meclisimiz, bir adlî işlem yapmıştır, bir hazırlık tahkikatı yapmıştır, savcının yapmış olduğu 
hazırlık tahkikatım yapmıştır. Burada açılmış bir dava yoktur, derecattan geçen bir karar yoktur. 
Dolayısıyla, soruşturma makamlarının yapmış olduğu işlemler hiçbir zaman kesin hüküm ifade etmez. 

Değerli arkadaşlar, bakın, yine, Yargıtay, bir kararında aynen şöyle izah etmiştir, şöyle bir karar 
vermiştir: "Müsnet suçtan açılmış bir dava ve kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı gözetilmeden 
yargılamaya devamla, sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, cumhuriyet başsavcılığının önceden 
verilmiş takipsizlik kararı esas alınarak davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirir." 
Dolayısıyla, Yargıtay da, daha önce verilmiş bir takipsizlik kararı varsa dahi, bunun bir kesim 
hüküm ifade etmeyeceğini ve yargılamaya devam edilmesi gerektiğini kararlarında bildirmiştir. 

Çok uzağa gitmeye gerek yok; işte, elimde, şu anda görülmekte olan, yine Yüce Meclisin sevk 
ettiği Yüce Divan Duruşma Tutanağı vardır. Burada, Sayın Cumhur Ersümer'in avukatları, önceden 
verilmiş bir soruşturma önergesi olduğundan bahisle, kesin hüküm iddiasıyla Anayasa Mah
kemesine itiraz etmişlerdir. Bu itiraz üzerine, Sayın Yargıtay Başsavcısı şöyle bir mütalaa sunmuş
tur: "Kesin hüküm, öğreti ve yargı kararlarında açıklandığı üzere, aynı fiilden dolayı aynı kişinin 
birden fazla cezalandırılmayacağı anlamına gelmektedir. Kesin hüküm, sadece yargılama makam
larından verilen kararlar için söz konusu olabilir. Soruşturma organlarının kararlarının kesinliği 
mutlak değildir." Bu mütalaa sonucunda Yüce Divan bugün toplanmış ve Sayın Cumluır Ersümer'in 
itirazı reddedilerek, yargılamaya devam kararı alınmıştır. Dolayısıyla, Sayın Yaşar Topçu'nun, baş
tan beri "hakkımda kesim hüküm var" iddiasıyla, Yüce Mecliste savunma yapmamakta ısrar etmesi, 
hukukî bir gerekçe değildir. O bakımdan, bu iddialar doğru değil. Kanaatimce, Sayın Yaşar Top
çunun, mutlaka, burada, gelip, işin esasına yönelik savunma yapması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, vaktim çok kısa; yalnız, Sayın Bakanın (9/19) esas numaralı Soruşturma 
Komisyonunda vermiş olduğu ifadeyi buldum; onu değerlendirme imkânı bulabildim; çünkü, şu an
da (9/9) esas numaralı Soruşturma Komisyonunda herhangi bir ifade vermemiştir. Bu ifadesinden 
çarpıcı gelen birkaç pasajı size okumak istiyorum: "Ben de Bakanlık makamına geldikten sonra öğ
rendim. Şimdi, bunu bilen arkadaşlarımız, tekrar ediyorum, ölçebilirler, bakabilirler. Bir işe giriyor
sunuz, anormal çıkıyor. Diyelim ki, yüzde 40 tenzilatla. Hatta, halk arasında, bilmeyenler arasında 
'canım devletin koymuş olduğu bu kâr marjı yüzde 25 değil mi? Vay anasına! Nasıl oluyor da bu 
şekilde yüzde 40 veriyor?!' İşin esasını size söyleyeyim" diyor orada. "Taşıma katsayısı diye bir şey 
var; yani, siz, çıkan 1 kamyon toprağı buradan alıp, idarenin göstereceği 20 kilometre öbür tarafa, 
yere dökeceksiniz." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, size 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - "Siz, bunu, normal şartlarda, 10 000 000'a yaptırırsınız; 

ama, taşıma katsayısı diye bir şey var. Eğer taşıma katsayısını 2,5 alırsanız, 10 000 000'a 
taşıtacağınız bir kamyon toprağı 25 000 000'a taşıtırsınız. İşte, müteahhitlerin asıl kâr ettiği, devleti 
zarara soktuğu yer burasıdır" diye beyanda bulunmuştur ve diyor ki "işte, ben, bunların tamamını 
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kaldırdım." Daha önce, bu soruşturma komisyonunda, kendisi beyan ediyor. Oysa, şu anda üzerin
de görüştüğümüz soruşturma komisyonu raporuna baktığımızda, Sayın Bakanın en çok suçlandığı 
konu da budur. 1 olan taşıma katsayılarını 1,8'e; 2,5'e çıkararak, müteahhitlere fazladan bir para 
ödenmesine sebebiyet vermiştir. Bunun toplam rakamı ise 147 000 000 dolardır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, teknik konuları, Sayın Başkanımız, değerli arkadaşlarımız mutlaka 
izah edeceklerdir. 

BAŞKAN - Sayın Üstün, son cümlenizi alacağım. 
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Bence, burada ihaleye fesat karıştırılmıştır. Rapor doğ

rultusunda, Sayın Bakanın Yüce Divana şevkine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üstün. 
1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, bakanlığı sırasında yapılan ihaleler

de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yap
tırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet ver
diği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S. Sayısı: 670) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 670 
sıra sayılı raporunun Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki gizli oylama 
sonucunu arz ediyorum: 

Katılan milletvekili sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekimser 
Boş 
Geçersiz 

430 
408 

9 
3 
8 
2 

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu kabul edil
miş, yani, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divana şevkine karar verilmiştir. 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz sahil yolu işlerinin 
ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak 
ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve is
kân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) (S. Sayısı: 672) (Devam) 

BAŞKAN - İkinci söz isteği, Kayseri Milletvekili Sayın Niyazi Özcan'ın. 
Buyurun Sayın Özcan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Özcan, lütfen, süreye dikkat ediniz; eksüre vermeyeceğim. 
NİYAZİ ÖZCAN (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 

Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Hepimizin malumu olduğu üzere, gerek AK Parti ve gerekse Cumhuriyet Halk Partisi, hem 

seçim beyannamelerinde hem de seçim meydanlarında, bu millete, yolsuzlukların üzerine 
gidileceğine dair söz vermişlerdir. İşte bu vaatler bir bir yerine getirilmekte olup, bu çerçevede, 
Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç ve 55 arkadaşının verdiği, Karadeniz sahil yolu ihalesi 
nedeniyle, -Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla- Bayındırlık ve İskân es
ki Bakanı Yaşar Topçu hakkında verilen soruşturma önergesi, Genel Kurulun 38 inci Birleşiminde 
kabul edilmiş ve 72 nci Birleşiminde (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye 
seçimi yapılmıştır. Komisyonumuzda dört ay süren çalışmalarda, bütün arkadaşlarımız araştır
malarını büyük bir özveri ve hakkaniyetle yapmışlardır, 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz sahil yolu, zamanın Bakanlar Kurulu kararı ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak, İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmış, 
burada, ileride yapılacak usulsüzlüklerin önü açılmıştır. İlgili 89 uncu maddeye baktığımızda "bu 
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kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmayan hallerde, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması gibi işler için uygulanabilir" denilmesine rağmen, 
bakıyoruz, askerî bir özelliği var mı; yok; kanun hükümlerinin uygulanabilirliğinin mümkün ol
madığı bir hal var mı; yok; aciliyeti var mı; yok. Eğer var idiyse, üç yıl için planlanmış; ama, aradan 
yedi yıl geçmesine rağmen, daha işin yarısında bulunuyoruz. Demek ki, kanunları çiğneyecek kadar 
acil de değilmiş. Geriye ne kalıyor; bazı çevrelere menfaat sağlamak için, devleti büyük ölçüde 
zarara uğratmaktan başka hiçbir şey kalmıyor. Böylece oyunun birinci bölümü tamamlanıyor. 

Önce kanun kapsamı dışına çıkarılıyor. Arkasından, 3 parça olan iş, 2'ye bölünerek 6 parçaya 
çıkarılıyor. Türkiye'de bu işi yapacak kapasitede en az 35-40 müteahhit bulunmasına rağmen, önce 
seçilmiş 11 firmaya davetiye veriliyor, sonradan 4 firmanın Sayın Bakana başkaldırmasıyla "bizi 
nasıl gözardı ederseniz, şartları biz de sağlarız" demeleri üzerine, Bakan, bu 4 firmayı da bir olurla 
davet ediyor. Davetli sayısı 15'e çıkarılıyor. Bu firmalardan 1 tanesi katılmıyor, 1 tanesi teşekkür 
veriyor, geriye kaldı 13 firma; ama, iş sayısı 6. Ne yapmak lazım; peki, ona bakalım. Geri sayım 
başlamıştır. İhaleye 20 gün kalmıştır. Tarih, 11.9.1997. Bir zeyilnameyle, köprü zammı yüzde 
30'dan yüzde 50'ye çıkarılıyor; ama, bu yetmiyor. İhaleye 11 gün kalmıştır. Tarih, 19.9.1997. "İhale 
dosyasındaki firmalar, işlerden birinin kendisine kalması halinde diğer işlere teklif veremezler" şar
tı kaldırılıyor. Bunun yerine "firmalar, ortak girişim oluşturmaları halinde ikinci işe girebilirler" şar
tı getiriliyor. Ne gariptir ki, bütün firmalar tek başına yeterli görülüp davet edilmelerine rağmen, tek 
başına iş alan bir tane bile firma yok. 2 firmaya bir iş verseler, eder 12; 1 firma açıkta kalır. Çözüm 
ne; bu firma da üçlü konsorsiyumla işe girerse o da iş almış olur hesabı yapılıyor ve böyle uy
gulanıyor. Burada açık olarak görülüyor ki, Sayın Bakan ve enuindeki bürokratları, müteahhitlerin 
anlaşmalarını bilerek, isteyerek ve ayarlayarak işi paylaştırmalardır. 

Bu kısım işin birinci bölümü idi. Sıra geldi ikinci bölüme. Peki, bu iş nasıl yapılacak, kaça 
yapılması lazım, yüzde kaç kırım yapılması lazım; tabiî, bunlar da bir başka hesap işi. Sayın eski 
Bakan hakkında daha önce 240 inci maddeden soruşturma açılmış. (9/19) esas numaralı komisyona 
verdiği ifadede kısaca "siz tenzilata bakmayın, nakliye katsayılarına ve köprü zammına bakın" 
diyor. Tabiî, biz de baktık, inceledik ve araştırdık. Bu işte, daha evvel ve daha sonraki işlerde pek 
rastlanmayan, 1,5 ilâ 3 arasında değişen (A) katsayısı uygulanmıştır. Bunun ne demek olduğunu 
Sayın Bakan daha evvelki ifadesinde açık ve net olarak teferruatlı bir biçimde açıklamıştır. Ben faz
la teferruata girmeyeceğim. Eğer siz yüzde 50 nakliyeye tabi olan bir işe 1 liralık nakliye yapıp 3 
lira alacağınızı biliyorsanız ya da 1 kamyon mıcır taşıyıp 3 kamyon mıcır taşıma parasını alacağınızı 
bilirseniz, hesaplar değişir ve böyle olmuştur. 

Örnek olarak söylüyorum; İyidere-Çayeli işini yapan müteahhidin 18 nolu hakedişine bak
tığımızda, (A) katsayısı 1 ve köprü zammı olmasaydı, hakediş tutarı 46 000 000 dolar olacaktı. Kat
sayı ve köprü zammı uygulandığında, 86 000 000 dolar olmuştur; fark, 36 000 000 dolar; yüzdesi, 
yüzde 31,4. 

Bu ne demektir; ilgili firma, ilgili işi yüzde 17,55 kırmamış, yüzde 13 zamh yapmış demektir; yani, 
bu işlerin tamamı, yüzde 17, yüzde 18 tenzilatla değil; yüzde 13, yüzde 15 zamlı ihale edilmiş demektir. 
Bu işlerde, bu yolla, müteahhitlere 2003 yılı sonuna kadar 147 000 000 dolar fazla ödeme yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, neden mi bunları açıklıyorum; Fırat üzerine yapılan 1 000 metre, 2 100 
metre açıklığındaki köprülere köprü zammı verilmezken, burada köprü zammı uygulanmıştır. 

Dahası var; bu katsayıların bu işler için ayarlandığının açık ve net belgesi burada. İşin ihale 
tarihi Ekim 1997; onaylanması ve sözleşmesi Aralık 1997; dövize endekslenmesi 2 Ocak 1998. Her 
iş bitti, geri dönüş yok. 

O zaman, bu ihaledeki fahiş değerlerin bundan sonra uygulanmasını engellemek için, zamanın 
Karayolları Genel Müdürü Yaman Kök, 15 Ocak 1998'de bir iç genelge yayımlıyor. Bakın, ne diyor, 
aynen okuyorum: "Tarih: 15.1.1998. İç genelge. Sayısı: 98/5. Genel Müdürlüğümüz merkez ve böl
ge müdürlüklerince ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak bütün işlerde, 

a-Taşıma formüllerinde yer alan (A) taşıma katsayısı, A=1 olarak alınacaktır. 
b- 3992 poz nolu köprü inşaat zammı uygulanmayacaktır. 
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Konunun titizlikle takip edilmesini ve uygulamasının buna göre yapılmasını rica ederim. " 
Merkez ve taşra teşkilatına dağıtım yapılıyor. İmza: Yaman Kök. 
Bunun gerekçesini sorduğumuzda, Genel Müdür, uygun cevap bulamayınca, ne dedi biliyor 

musunuz; "burası Ankara" dedi, "burası Ankara" cevabını verdi. Takdiri sizlere bırakıyorum, 
yorumu sizlere bırakıyorum. 

Bunlardan da açık ve net olarak görülüyor ki, bu işler daha önceden ayarlanarak, ilgili firmalara 
dağıtılmış, işlem tamamlanınca, özel uygulamalar kaldırılmıştır. 

Şimdi, geldik üçüncü bölüme. İşin verileceği firmalar belirlendi, fiyat ayarlamaları yapıldı, ne 
kaldı; işin ihalesinin yapılması. 6 parçaya ayrılan işlerin, 30.9.1997, 1.10.1997, 2.10.1997 tarih
lerinde üç gün, sabah ve öğleden sonra olmak üzere, ivedilikle ihaleleri yapılıyor. 

İfadelerine başvurduğumuz ihaleye davet edilmeyen 18 firma yetkilisinden "davet edilmedik, 
bir hafta sonra duyduk. Davet edilseydik, yeterli gücümüz vardı. Daha büyük işleri 1997'den evvel 
de, sonra da yaptık ve yeterlilik aldık. Kurumda devam eden işlerimizi riske etmemek için neden 
davet edilmediğimizin üstüne düşemedik. Eğer, ilanlı yapılsaydı, o tarihte Türkiye'de en az 40 fir
ma vardı" gibi cevaplar aldık. İhaleyi alan firmaları dinlediğimizde, ya kaçamak ya da garip cevap
lar aldık. İhale tutanaklarına bakıldığında, anlaşmanın olduğu, işlerin bölüştürüldüğü, fiyatların 
ayarlandığı açık ve net olarak görülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, size 1 dakikalık eksüre veriyorum; toparlayın efendim. 
NİYAZİ ÖZCAN (Devamla) - İşi alan firmalara, aynı bölgede birbirinin devamı olan işlerde 

sabah attığı kırım ile öğleden sonra attığı kırım arasında büyük farklar olduğunu sorduğumuzda, 
karşılığında çok komik cevaplar aldık. "Karadeniz Bölgesi yağışlı olurmuş, onun için iş zorluğu 
varmış, ondan dolayı, alamadıkları işlere düşük, ama, alacağı bir işe yüksek kırım atmışlar." Bu 
vesileyle, otuz yıllık müteahhitlik hayatımda bir şey daha öğrendim; o da, zarf atarken, o günkü 
havaya bakıyorum, hava açıksa çok kırıyorum, hava bulutluysa az kırıyorum. İyi ki havalar fırtınalı 
değilmiş o günlerde! 

Sayın milletvekilleri, kısaca konuşuyorum: Sabah ihaleye giren ve işin verilmesi planlanan (A) 
firması yüzde 18-20 kırarken, diğer (B), (C), (D) firmaları yüzde 12-13 kırmışlardır. Aynı gün öğ
leden sonra ihaleye giren (B) firması yüzde 17-18 kırarken, (A), (C), (D) firmaları yüzde 12-13 kır
mışlardır. Ertesi gün sıra (C) firmasına gelmiştir. Aynı usullerle bütün firmalar işlerine kavuşmuş
lardır. Bunlar da gösteriyor ki, indirimler yetersiz, uygulanan katsayı zamları haksız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, ben son cümlenizi rica edeyim. Şöyle genel bir düşüncenizi ifade edin. 
NİYAZİ ÖZCAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, açıklamaya çalıştığım, bir kısmım açık

layamadığım bu gerçekler, Karadeniz sahil yolunun yapımına karşı çıkmak değildir. Karşı çıktığım, 
yola değil, yolsuzluğadır. Durum böyleyken, devletin bu derece zarara sokulmasına göz yuman, 
vesile olan, anayasal ve yasal görevlerini kötüye kullanan eski Bakan Sayın Yaşar Topçu ve bu 
ihalede dahli bulunan zamanın Karayolları Genel Müdürü, ihale komisyonu, ilgili bürokratların yar
gılanmaları yönünde kabul oyu kullanacağımı, sizlerden de kabul oyu kullanmanızı arz ve talep et
tiğimi belirtir, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Üçüncü söz isteği, Artvin Milletvekili Sayın Yüksel Çorbacıoğlu'na ait. 
Buyurun Sayın Corbacıoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
YÜKSEL CORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan soruşturma raporuyla ilgili şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
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Soruşturma konusu ihaleler, bilindiği üzere, 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim 1997 tarihlerinde yapılan 
ihalelerdir. Bu konuda yapılan noter tespitleri, bugüne kadar yapılan soruşturma komisyonu çalış
maları, araştırma komisyonu çalışmaları, Genel Kurul çalışmaları bu konuyu yeterince aydınlatmış
tır, olgunlaştırmıştır. 

Bu konuyla ilgili, öncelikle, şu sorunun cevabının alınmasında büyük fayda görüyorum; İhale 
usulü, neden, 2886 sayılı Yasanın 89 uncu maddesine göre yapılmıştır? Şimdi, bir şeyi yapmak için 
gerekçeniz olmalıdır. Sayın Bakan, geçmiş dönemde -21 inci Dönemde- yapılan soruşturma komis
yonu çalışmalarında şöyle söylemiştir bu soruya karşılık: "2886 sayılı Kanun sarih. Buradaki şekil 
şartına uyacaksınız. Şekil şartı, bir işin sağlamlık ölçüsüdür. Şekil şartına uyduysanız, mesele yok. 
Biz de, şekil şartına uyduk." Sayın Bakan hukukçudur; hukukçu milletvekillerine de buradan şunu 
söylemek istiyorum: Bir konunun doğruluğunu, şekil şartıyla değil sıhhat şartıyla değerlendirmeniz 
lazım; sıhhat şartı, şekil şartından daha önemlidir. 

Şimdi, ben, Sayın Bakana, sıhhat şartını soruyorum; yani, bu 89 uncu maddenin sıhhat şartı var mıydı? 
Yine inceledim, baktım; (9/9) esas numaralı Soruşturma Komisyonu raporunun 15 inci say

fasında, bu 89 uncu maddenin gerekçesini buldum gibi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Rapor
dan okuyorum: "Millî bütçeden Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakların yetersizliği 
nedeniyle, kredi kullanılması düşünülmektedir. Bu nedenle, söz konusu işlerin, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümleri dahilinde ihalelerinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünden (...) 89'a 
göre yapılması..." Yani, demek ki, bu işlerin yapılması için dış krediye ihtiyaç var; o nedenle, 89 
uncu madde gündeme getirilmiş. 

Şimdi, şunu sormak istiyorum: Türkiye'de, dış krediyle yapılıp da ilan usulüyle yapılan ihale 
yok mu; bir yığın ihale var. Neden, bunları, siz, 89 uncu maddeye göre yapmadınız da -ilan usulüy
le- diğer normal usule göre yaptınız? Demek ki, tek başına dış krediyle bir işin yapılması, 89 uncu 
maddeye göre yapılması için yeterli olmamaktadır. Bu ihaleyi usulüne göre yapsanız, herkese bu 
kapıyı açık tutsanız, ancak, yeterli olmayana, yeterliliği olmayana da "hayır" deseniz -ki, bu, İhale 
Yasasında vardır- hiç kimsenin de bir şey söylemeye hakkı yoktu Sayın Bakanım. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, her konuda, bu soruşturma komisyonunun -hatta, ifade bile 
vermemiştir- neredeyse, yasal olmadığını bile söylemeye çalışmıştır. 

Ben, Sayın Bakanın genel müdürünün, bu soruşturma komisyonuna verdiği ifadeden küçük bir şey 
okuyacağım; bu soruşturmanın, tekrar, neden yapılmasının doğru olduğunu gösteren bir konu, bir delil. 

Dönemin Sayın Karayolları Genel Müdürü Yaman Kök, ihaledeki tekliflerle ilgili ve ortak 
girişimlerle ilgili sorulan bir soru üzerine, kendisinin de kuşkulandığını -bakın, tutanaklarda var- bu 
ihalelerden kendisinin de kuşkulandığını, ancak, ihaleyi durduramadığını, genel müdür olarak yet
kilerinin sınırlı olduğunu komisyona söylemiş. Ben bir şey söylemiyorum; bu bakanın kendi genel 
müdürü, yapılan ihalelerden kuşkulandığını söylüyor ve bu sözleri de sizlerle paylaşıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yaklaşık 800 küsur milyon dolara yapılan bu ihale... 2003 yılı sonu itibariy
le harcanan parayı söylüyorum: 2,596 katrilyon civarında ve yine, bu soruşturma komisyonu 
raporunda vardır; Sayın Bakanla, Sayın Zeki Ergezen'le yaptığım görüşmede, yaklaşık 2 katrilyon 
lira daha harcanırsa bu işin biteceğini söylemiştir; ama, sanıyorum, müteahhit firmalarla yapılan 
görüşmelerle, yaklaşık yüzde 25, 30, 35 gibi indirimler yapılmış ve dolar olarak 1 milyar dolar 
kadar bir masrafla bu yolun bitirilmesi düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, 800 küsur milyon dolara yapılan ihale konusu iş, 3 milyar doları bulacaktır. Bu 
da, bu kişilerin ucuza mal etme anlayışlarını gösteren bir örnektir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, hesap sormak kolay, belki de hesap vermek zor, ama daha önem
lidir. Biraz önce, burada, Bayındırlık ve İskân eski Bakam Koray Aydın konuşurken herkesin hesap 
vermesi gerektiğini söylüyordu; ben de katılıyorum ona. Bizler de hesap verme yolunu açık tut
malıyız; hem iktidarı hem de muhalefetiyle bu Meclisin de, hesap sorarken, bir yandan hesap ver
mesinin doğru olduğunu, yolsuzluklarla mücadelede daha doğru bir yöntem olduğunu 
düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsek, yolsuzluklarla mücadelede hem kamuoyunun güvenini sağ
lamış hem de Türkiye'nin -birazdan rakamlarını vereceğim- yolsuzlukla mücadeleyle ilgili 
sıralamada daha ön sıralarda yer almasına yol açmış olacağız. 
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Değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye, Uluslararası Saydamlık Örgütünün uluslararası yolsuz
luk endeksine göre 2002 yılında 64 üncü sırada. Yolsuzlukların en az yapıldığı ülkeler, ki, genelde 
İskandinav ülkeleri, onu da söyleyeyim, genelde de sosyal demokratların iktidarda olduğu ülkeler; 
bu ülkeler, en az yolsuzluk olan ülkeler sıralamasında ön sıralarda, 1 inci sıradan başlıyor; biz, 64 
üncü sıradayız. Demek ki, 63 tane ülke bizden daha iyi durumda. Ne zaman; 2002... 

Peki, şimdi, muhalefeti de bu işin içine katıyorum; ama, özellikle iktidara diyorum: İki yıldır 
iktidardasınız; iki yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde, yani 2003 yılında ve 2004 
yılında, biz, yolsuzluklarla başarılı bir mücadele yapıp o sıralamada ön sıralara doğru geldik mi 
acaba, bu konuda bir bilgimiz var mı?! Yine, bu örgüt, 2003 yılında, Türkiye, 77 nci sıraya düşmüş
tür diyor. Evet, ne yazık ki, ne acı ki, Adalet ve Kalkınma Partisinin İktidarı döneminde, biz, 64 ün
cü sıradan 77 nci sıraya geriledik. 2004 yılını söylüyorum -bunu başarı mı sayacaksınız bil
miyorum- artık oradan geriye gitmemişiz, 77 nci sıradayız yine. Yani, bu gösteriyor ki, bu dönem
de, yolsuzlukla mücadelede başarılı olamamışız -Yüce Divana gönderme konusunda özel bir çaba 
söylemeyelim- yani, gereğini yaptığımız geçmiş dönemden daha kötü durumdayız. Şimdi, herkes 
şapkasını çıkarıp önüne koymalı; bunun, neden olduğunu araştırmalı. 

www.saydamhk.org sitesine girerseniz, orada, bunların gerekçelerini görürsünüz. İlk gerekçeyi 
söyleyeceğim, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak söylemekten bıkmadık, siz Adalet ve Kalkın
ma Partililer olarak dinlemekten bıkmadınız; bu sitede de, dokunulmazlık deniliyor; siyasetle ilgili, 
yargıyla ilgili, yürütmeyle ilgili yapılması gerekenler söyleniyor. 2003 yılında çalışan yolsuzlukları 
araştırma komisyonunun raporunu açın, orada da, 1 inci madde olarak bunu görürsünüz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, biz yapmamız gerekeni yaparsak, o sıralamada ön sıralarda 
yer alırız; onu yapamazsak, gerilerde yer alırız. Bu konuda, özellikle iktidarı sorumluluğa 
davet ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, sürem bitti; ama, özür diliyorum, bana 1 dakika eksüre verebilecek misiniz 
Sayın Başkanım? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet; sözlerinizi toparlayın efendim. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Evet, bitireceğim. 
Son olarak, Sayın Yaşar Topçu'nun, yolsuzlukları Araştırma Komisyonu üyeleri hakkında aç

tığı bir dava vardı; o davayı, davacı, şu anda soruşturma komisyonunda ismi geçen Sayın Bakan 
kaybetti. Ben, bu davanın gerekçeli kararını aldım. Beş aydır tebligata çıkarmamışlar; hukukçular 
bilir, davayı kaybettiği için çıkarmamış. Şimdi, Sayın Bakan ikide bir soruşturma komisyonuna 
gelip "efendim bu konuda araştırma yapıldı, soruşturma yapıldı, neyi inceliyorsunuz" diyor. Hatta 
yolsuzlukları araştırma komisyonuna gelip diyor ki, bizi de dava ediyor ki, soruşturulan bir konu 
araştırılır mı? Yine bu soruşturma (9/9) esas numaralı Soruşturma Komisyonuna gelip "ben ifade 
vermem" diyor, öyle mi Sayın Başkanım? 

Bakın, bir konuda birden fazla soruşturma yapılıp yapılmayacağı konusunda mahkeme kararını 
sizlere okuyorum: "Hem Anayasanın hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün belirtilen 
hükümleri arasında önceden soruşturma komisyonunun konusunu teşkil eden bir konuda, sonradan 
araştırma komisyonunun konusunu teşkil edecek denetim yolunun kapatıldığına, kısıtlandığına dair 
bir hüküm bulunmamaktadır -yani, bir konuda iki kere de soruşturma yaparsınız, üç kere de yapar
sınız- ismi üzerinde olduğu üzere, kesin hüküm teşkil etmemiş -kaziyei muhkem diye eski tabiriy
le- bir konu da söz konusu ise, zamanaşımı dolmamış olmak kaydıyla araştırma ve gerekiyorsa 
soruşturma yollarının kapatılmaması hukuk devleti olmanın gereğidir." Bunu da, Sayın Bakanın bu 
konudaki itirazlarına cevap olarak, yargının kararını açıklayarak cevap veriyorum. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, epey yorulduk bugün; ben bu Meclisin, artık, yolsuzluk
la, soruşturmalarla, araştırmalarla, olumsuz konularla meşgul olmaması dileğiyle; bundan sonra, ül
kemize, milletimize daha iyi bir Türkiye, daha refah içinde yaşanan bir Türkiye'yi sunan bir Mec
lis çalışmasının olması dileğiyle, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygı ve sev
gilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu, 
Dördüncü söz isteği, Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Yıldırım'a ait. 
Buyurun Sayın Yıldırım. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz: 10 dakika. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. (9/9) esas numaralı Yaşar Topçu hakkındaki Soruşturma Komisyonu raporu üzerin
de şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlarım önemli konulara değindi, tekrar etmek 
istemiyorum. Bir karayolcu olarak, bu işi bilen bir kişi olarak, konuyu, berrak bir şekilde, önyar
gılardan uzak bir şekilde değerlendirmek istiyorum. 

Bu işin ihalesi, keşfinden itibaren devletin ütülmesine yöneliktir; daha doğrusu, keşfin yapıl
ması, (A) katsayısının verilmesi, köprü zamlarının ilave edilmesi; yüzde 30, olmadı yüzde 50 
verelim, (A) katsayısı 1; 1 değil 1,5 verelim, 1,5 değil 2 verelim, 2 değil 3 verelim diye bir keşif 
hazırlanması, kamunun ütülmesine yönelik, bu işi alacak müteahhitlerin de cebine kaynak aktarıl
masına yöneliktir. Bu işi bu şekilde bir tespit edelim. 

İkincisi, bu ihaleyi gerçekleştirirken, 2886'nın dışına çıkarmak, Bakanlar Kurulu kararıyla ol
muştur; Başbakan talimat vermiştir, bakan uygulamaya koymuştur, Bakanlar Kurulu karar vermiş
tir. Daha sonra, televizyon konuşmalarında da Eyüp Aşık demiştir ki: "Biz, bu işi alan müteahhit
lere bu işi paylaştırdık ve eşit bir şekilde dağıttık." 

İhalenin yapılış şekli, davetiye şekli... Önce 11 kişiye, yetmedi, baskılar gelmiş; Başbakana 
baskılar, hükümete, bakana baskılar, genel müdüre baskılar neticesinde ilave edilen 4 firma da... 
Maalesef, ihale safhasında -ne biçim organizasyon ki- sadece Kutlutaş diye bir firma teklif ver
meyeceğini ifade etmiş, ENKA diye bir firma tekliflere alıcı zarflar koymamış; ikili, üçlü ortaklık
lar kurularak işler paylaşılmıştır. 

İşlerin paylaşılması, yüzde 20-30'dan başlamak üzere, aşağıya doğru, en son ihaleye göre, 
17'ye kadar, 16'ya kadar çekilerek, sanki tespih gibi dizilmiştir, üerek müteahhitlerin gerekse kamu 
görevlilerinin bunu görmemesine, siyasî iktidarın bunu anlamamasına pes doğrusu demek lazımdır; 
çünkü, bu ihalede nifak vardır. 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi bakana yetki vermiştir; üç 
kişiden teklif alarak da bu işi yapabilir; ama, bir kişi yapar, bir kişi ihaleye teklif atar, iki kişi rekabet 
eder; ama, burada rekabet ortamı kalmamıştır; ikili, üçlü ortaklıklar kurulmuştur ve işler paylaşıl
mıştır ve Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesi kesinlikle ihlal edilmiştir. 

Komisyon raporunu incelediğimizde, ihaleye çağrılan müteahhitlerin, siyasî iktidara yakın müteah
hitler olduğunu görmekteyiz; diğerleri davet edildiği zaman, bunun farklı olduğu ifade edilmektedir. 

Görülüyor ki, 877 000 000 dolarlık bir iş, Sayın Bakanımızın 2005 bütçesinde 4,5 katrilyon 
liraya çıkmıştır. 4,5 katrilyon liraya çıkan bir keşifle, bu işin Karayolları Genel Müdürlüğünün, 
standart bir projenin veya tatbikat projelerinin görülmeden, klasifıkasyon değerleri ortaya çık
madan, nerede viyadük, nerede köprü, nerede tünel, nerede yarma, nerede dolgu yapılacağı görül
meden ihaleye çıktıkları anlaşılmıştır. Meclise ilk geldiğimiz yıllarda da öğrendiğimize göre -Mec
liste, Sayın Başbakan ve Sayın Bakanımız söylemiştir- Karadeniz sahil yolunda 340 000 000 dolar 
civarında fazla ödemenin olduğu tespit edilmiştir; bu, zabıtlarda çıkmıştır. 

Görülüyor ki, bu ihalede nifak vardır arkadaşlar; hiç kuşku duymayın. Bu işin başlangıcından, keş
finden, ihalenin sonuna, hem de şimdiye kadar, vatandaşımız soyulmuştur, yetimin hakkı yenmiştir. 

Burada açıklıkla itiraf edeyim ki, eğer bu böyle olmasaydı, son, Sayın Bakanımızın da, bu söz
leşmenin 30 uncu maddesine göre, keşif artışlarının yüzde 176, yüzde 100 çıkması noktasında, ay
nı müteahhitler yüzde 16'yla işe devam ederken, aynı müteahhitler yüzde 27 ile yüzde 32 arasında 
tenzilatlarla işe devam etmeyi sağlamışlardır. Demek ki, yüzde 20 ile yüzde 32 arasında 12 fark var; 
yine, yüzde 16 ile yüzde 26 arasında 10 fark var. 

Aradaki faikları gördüğünüz zaman, o gün, bu şartlarda yapan müteahhitler, bugün, acaba, tenzilat
larını niye yukan çekmektedirler? Yüzde 126 daha, bakana verilen yetkiyi bu şekilde kullanan müteahhit
ler, bu yönde, fazla bir kaynağın da, yüzde 120 daha işin kendileri tarafından yapılacağını umut etmişlerdir. 
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Hükümetin yerinde ben olsaydım, Bayındırlık Bakanının yerinde ben bakan olsaydım, bu işi 
yüzde 100'e kadar yaptırır, hemen yeniden ihaleye çıkardım, (A) katsayısını 1 yapardım, köprü zam
larını, viyadük zamlarını indirirdim, sıfır yapardım; yeniden ihaleye çıktığımızda, krediyi de devlet 
olarak garanti ettiğimizde, yeniden yüzde 40 civarında tenzilatla da Türkiye'de bu işi yaptırabilirdik. 

Görülüyor ki, yüzde 32 neden, nereden çıktı? Yani, niye yüzde 40 değil de yüzde 32, niye yüz
de 20 değil de yüzde 32 diye, bugünkü hükümetin Sayın Bakanına sormak gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada, raporu incelediğimizde, fazla vaktinizi almamak için şunu ifade et
mek istiyorum -değerli arkadaşlarımız da söylediler- 2003 yılının sonuna kadar 338 000 000 dolar 
civarındaki bir ödemede, (A) katsayısını 1 aldığınızda ve köprü zamlarını düştüğünüz zaman, devletin 
127 000 000 dolar kârı oluyor; yani, bunun, nakliye katsayılarına artış oranı yüzde 44, toplam keşfe 
oranı yüzde 21'dir. Şu anda, bugünkü yüzde 32'lik tenzilat, artı 12 zamlı demektir değerli arkadaşlar. 

Demin değerli arkadaşlarımdan birisi söyledi; komisyonda ifadesi alınan firmalardan birisi 
"ben Fırat'ta 2 111 metre viyadük yapıyorum, köprü zammım sıfır, (A) katsayısı, taşıma katsayısı 
da 1" diyor. 1111 metre köprü yapan müteahhit firma, yine, (A) katsayısını 1, köprü zammını sıfır 
diyor. Söyledik ya, keşfin başlangıcından sonucuna kadar, bu olayda nifak oluşmuştur. 

Yine ifadelerden aldığımıza göre "yetkililere sordunuz da, katsayıyı nasıl belirlediniz" denil
diği zaman -katsayının bir hesabı vardır, meyline göre, yol standardına göre- "sorduk, şifahen al
dık" diyor. Arkadaşlar, böyle bir şey olmaz, böyle bir şey olamaz, Karayolları bu tarz bir çalışmada 
bulunamaz, mümkün değil! Böyle bir çalışma hiç olmamıştır. 

Yine, bir daire başkanına, ifadesinde sorulduğunda -raporda yazıyor- "otuzaltı yıldır Karayol-
larındayım, böyle bir ihale hiç görülmedi" diyor. Görülmemiştir çünkü. 15 kişi bir odaya kapanacak, 
ikili üçlü eşleşecek, sonunda, bir ihale almayan hiç kimse kalmayacak, eşit bir şekilde paylaşacak
lar! Sayın Bakan diyor ki "ben, ihbar geldiği zaman savcılığa müracaat ettim." Sen babanı kandır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, lütfen toparlayın. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Savcılığı değil, teftiş kurulunu harekete geçirecektin ki, 

oradaki usulsüzlükler, yolsuzluklar ortaya çıkacaktı ve bu şekilde bir karar ortaya çıkacaktı. 
Değerli arkadaşlar, yine, soruşturma komisyonu raporunun son paragrafında, bakıyorum ki: 

"Siyaset - müteahhit - bürokrat üçgeninde Türkiye soyulmuştur..." Bu gerçektir. Bürokrasinin ar
kasında siyasetçinin olmadığı bir ortamda ve siyasetçinin yanında da, bürokratın yanında da işadamı 
olmadığı bir yerde soygun olmaz. Nasıl olacak; kim yararlanacak, kim menfaat sağlayacak?! Eğer, 
işadamı olmazsa, kim kime rant sağlayacak?! Bürokrat, siyasetçi karar verdi; kime ihaleyi verecek, 
kimden ne alacak, devleti kime üttürecek?! Üten adam müteahhitler, ütülen devlet, ütülmesine yar
dımcı olan Yaşar Topçu ve bürokratlar. Yaşar Topçu ve bürokratlar hakkında suç duyurusu ve Yüce 
Divan, komisyon raporunda var; ama, müteahhitlere gelince, komisyonda aklanmışlar, onlar hak
kında suç duyurusu yok. Niye; onlar güçlü şirketler. Niye; anlaşılıyor ki, o gün ANAP'a anahtar uy
duran müteahhitler, şimdi -yanlış anlamayın; sizleri, asla, böyle bir Kadir Gecesinde üzmem-
AKP'ye de mi anahtar uydurmaya çalıştılar? Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunulması 
lazımdı ve Yüce Divanın, onlar hakkında da suç duyurusunu gerçekleştirmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Mübarek Kadir Gecenizi kutluyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.25 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.32 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

672 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Karadeniz sahil yolu işlerinin 
ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak 
ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İs
kân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) (S. Sayısı: 672) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Beşinci söz isteği, şahısları adına, Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Boztaş'a aittir. 
Buyurun Sayın Boztaş. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
MEHMET BOZTAŞ (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gecenin iler

leyen saatinde söz hakkı bize geldi. Biliyorum, sabrınızı zorlamadan birkaç cümleyle olayları 
değerlendirmeye çalışacağım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden 
anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek devleti 
büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve Meclis 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince kurulan (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu çalışmalarında komisyon üyesi sıfatıyla bulundum. 

Değerli milletvekilleri, komisyon çalışmaları sırasında önyargıdan uzak, yasaların komisyon 
üyelerine tanıdığı yetkileri tam bir tarafsızlık içinde sürdürerek çalışmalarımızı tamamladık. Bizler 
yargıç değiliz, kimseyi mahkûm etmeyeceğiz; ancak, bir dönem, hem Parlamento hem de toplumun 
gündeminde önemli bir yer tutmuş olan Karadeniz otoyol ihalesinin üzerindeki sis perdesini kısmen 
birlikte aralayalım istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bizler o tarihte de söylemiştik; Karadeniz otoyol ihalesinde yapılan işler 
yanlıştır, yasaya uygun değildir; bu, yıllar sonra da olsa, yanlış yapılan hareketler doğru makamlar
dan geri dönecektir demiştik. O tarihte siyasî kadrolar, Sayın Bakan ve bağlı olduğu siyasî partinin 
temsilcileri, bizleri, Karadenizde otoyolun yapılmasını istememekle suçlamışlardı. 

Değerli arkadaşlar, bizim, Türkiye'ye hizmet yapan her arkadaşımıza saygımız sonsuzdur; ama, 
bu hizmet anlayışını gerekçe göstererek usulsüz işlemlerle, bal tutan parmağını yalar mantığıyla 
halkın sömürülmesine, devletin sömürülmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Biz, Cum
huriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, hukuk devletinin üstünlüğünü, parlamenter sistemin say
gınlığını koruma konusunda bugüne kadar ciddî bir mücadele götürdük. 

Değerli milletvekilleri, az önce Koray Aydın'la ilgili soruşturma komisyonu raporu görüşülür
ken AKP sıralarından bazı arkadaşlarımız, bize sözle saldırıda bulunmuşlardı ve "bir taraftan soruş
turma komisyonu önergesi veriyorsunuz, öbür taraftan da bizim Koray Aydın'a ilişkin 
mücadelemize tepki gösteriyorsunuz" demişlerdi. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, biz, hakkı kişinin kendisine de teslim etmekten yanayız. Evet, 
soruşturma komisyonu oluşturulması konusu, burada, Sayın Haluk Koç ve 55 milletvekili ar
kadaşımızın imzasıyla istenmiştir. Bir hukuksuzluk söz konusu olmuştur; Meclis soruşturması 
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komisyonu kurulması gerekmiştir. Bunu önerdik, destekledik; fakat, Yüce Divana gönderilmekle 
karşı karşıya kalan bir kişinin savunma hakkını da saygıyla karşılamamız gerekirdi. Bu, sadece 
bizim aslî görevimiz değil; parlamenter sistemin saygınlığını korumak adına da yapılması gereken 
bir işti. Burada, savunma ihtiyacı içerisindeki arkadaşımızın savunma hakkına olan saygımız 
nedeniyle o tepkiyi gösterdik. Sonuna kadar konuşma hakkının kendisine verilmesi gerekiyordu. 

Değerli arkadaşlarım, bizlerin her halükârda topluma karşı sorumluluklarımız var, millet
vekili sıfatıyla sorumluluklarımız var; ama, bunun çok daha ötesinde, geçmiş dönemde erozyona 
uğradığına inandığımız Parlamentonun saygınlığına yeniden ihtiyaç var; bunu hep birlikte inşa 
etmemiz lazım. 

Bir taraftan bizler bir dönemi yargıladık; Sayın eski Başbakan, cumhuriyet tarihinde ilk kez, bu 
Parlamento tarafından Yüce Divana sevk edildi. Yine, bir dönemin bakanları Yüce Divana sevk 
ediliyor. Toplumda inandırıcılığımızı gösterebilmek adına -yolsuzlukla mücadele konusunda birey
leri tek tek göndererek değil- ciddî anlamda yolsuzlukla mücadeleyi masaya yatırmamız lazım. Bir 
taraftan Parlamentonun gündeminde 150'ye yakın dosya bekletilirken, öbür taraftan birer birer geç
miş dönemin bakanlarını Yüce Divana sevk ederek, biz, Parlamentonun saygınlığını halk nezdinde 
korumuş olamayız. Onun içindir ki, bu bireylerin sorunu olmaktan ziyade, bir anlayışın yargılan
ması gerekiyor. Bir anlayışı, hep birlikte Parlamentodaki üyeler olarak, sorgulamamız gerekiyor. 
Sadece kısacık bir dönemde bakanlık yapan, hükümet görevini üstlenmiş olan arkadaşlarımızın 
yaptığı işlemler değildir; son otuz yılda "benim memurum geçinmenin yolunu bulur" diyen bir man
tık "bal tutan parmağını yalar" diyen bir mantık, hayalî ihracatlarla köşe dönen bir anlayış sürgit 
devam etmiştir ve bunu da birçok yerde iş bilir olmakla savunmuşuzdur. 

Değerli arkadaşlar "savunmuşuzdur" diyorum, geçmiş dönemdeki parlamenter sistemi kas
tederek söylüyorum. Bunların her dönem karşısına çıkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi Grubu var. 
Yine, bugün, bu sorunları aşmak için, sorunları toptan çözmek için, yolsuzlukla mücadeleyi, Par
lamentonun, birinci gündem maddesine alması gerekir. 

Değerli arkadaşlar, köklü mücadelenin yolunun da, her şeyden önce, milletvekili dokunulmaz
lığının sınırlandırılmasından geçtiğini, belli bir düzeye getirmemiz gerektiğini vurgulamamız 
gerekiyor. Evet, parlamenter sistemin saygınlığını koruyalım istiyoruz; ama, bugün, hâlâ belirli 
görevlerde bulunan siyasî kadrolar, temsil görevini üstlerinde bulundurdukları süre içerisinde bile -
affınıza sığınarak, sizi tahrik etmek anlamında değil; ama, sizlerle duyguları paylaşmak adına bun
ları söylüyorum- bir bakan, bir başbakan, yurt dışına gidip, Fransa'da, kalkıp "uçakları sizden 
alalım; ama, biz de bir uçak isteriz" diyorsa, bu, parlamenter sistemimize indirilen büyük darbeler
den bir tanesidir. "Bir uçak da bize verin" deniliyorsa, bu, çok şık düşmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bir fabrikaya, bir otomobil fabrikasına gidildiği zaman, kalkar 
"bize verdiğiniz bu oyuncak araba bizi tatmin etmiyor, biz bunun aslım istiyoruz" dersek, burada 
yolsuzlukla ciddî anlamda mücadele ettiğimiz konusunda toplumda tereddütler yaratırız. Onun için
dir ki, bir anlayışı, bir davranışı siyaset kurumuna egemen kılmamız lazım, bunu hep birlikte yap
mamız lazım. Bir taraftan geçmişte yapılan yolsuzlukların üstüne giderken, bugün, bizimle ilgili 
tereddütler yaratacak davranışlar içerisinde bulunmamamız gerekir. Özellikle bunu hep birlikte yap
mamız lazım, sadece Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu değil, AKP'nin içerisindeki arkadaşlarımız
la beraber bunu yapmamız lazım. 

Yine, AKP'deki çok değerli milletvekili arkadaşlarımızla gerek Çevre Komisyonunda gerek 
soruşturma komisyonunda çok ciddî çalışmalar götürdük. Biliyoruz ki, o arkadaşlarımızla birlikte 
paylaşamadığımız hiçbir nokta yok; birçok konuda, insanî değerlerimizde, siyasî değerlerimizde, 
cumhuriyetin saygınlığını koruma konusunda, parlamenter sistemin saygınlığını koruma konusun
da aynı şeyleri paylaşıyoruz; ama, gelin, bunu yasal düzeye de taşıyalım, hep birlikte el ele verelim. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin bu ilerleyen saatinde daha uzun konuşarak zamanınızı almak is
temiyorum; fakat, bir taraftan geçmişi yargılarken, bugün, yargı önüne çıkmaktan kaçmamalıyız, 
böyle bir görüntü vermemeliyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, bizim, komisyonda yaptığımız çalışmaların neticesinde Bayındırlık ve 
İskân eski Bakam Sayın Yaşar Topçu'nun usulsüz işlemler yaptığı konusunda -komisyonumuzun 
yaptığı araştırmalar neticesinde- böyle bir görüntü ortaya çıkmıştır. Delillerin takdiri Yüce Divan 
sıfatıyla yargılamayı yapacak olan Anayasa Mahkemesine ait olmak kaydıyla, dosyanın Yüce 
Divana şevkine komisyon olarak karar verdik. Umarım bu arkadaşımız, bizim değerlendir
melerimizin dışında, suçu işlemediği konusunda yargı bir karar verirse, aklanırsa, biz, bundan en 
küçük bir rahatsızlık duymayız; çünkü, biz, hiç kimseyi yargılanmadan mahkûm etmekten yana 
değiliz; ama, yargılanmaktan da hiçbirimizin kaçmaması gerekir, kurtulmaması gerekir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Boztaş. 
Şahsı adına son konuşmacı, Ordu Milletvekili Sayın Sami Tandoğdu; buyurun. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konuşmama 

başlamadan evvel, Kadir Gecenizi ve gelecek ramazan bayramınızı içten kutlar, sağlıklar, mutluluk
lar dilerim. 

Karadeniz sahil yolu ihalesi ve Bayındırlık ve İskân eski Bakam Sayın Yaşar Topçu hakkında 
açılan Meclis soruşturmasıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli günlerinden birini daha yaşıyor. Siyasetin üzerin
deki kara bulutların gitmesini, açılmasını, temizlenmesini istediğimiz bir gündür bugün. Bugün, 
görüşeceğimiz konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Döneminde ülkemize o tarihlerde 
damgasını vuran, siyaseti hapseden, vatandaşın sisteme ve demokrasiye inancını sarsan ve o günün 
sahnesindeki siyasîler için yargı yolunun açılmasını sağlayan bir gündür bugün. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân eski Bakam Yaşar Topçu'nun, 1997'deki Karadeniz 
sahil yolu ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla bugün Yüce Meclise getirilmesi, Anayasamızın 83 
üncü ve 100 üncü maddelerine göre, milletvekili, bakan ve başbakanlar soruşturulamaz, eğer suçlan-
dırıldıkları bir konu mevcutsa, yargıya gitmeleri, görevde oldukları sürece olası değildir hükmünün bir 
an önce kaldırılması gerektiğini gösteren önemli bir göstergedir. Bugünün önemi bununla orantılıdır. 

Yüce Meclisin sayın temsilcileri, şu an, 1997 yılında Karadeniz sahil yolunun yapımı sırasın
da ihaleye fesat karıştırılarak çıkar elde edip, devleti büyük zarara sokan bir projenin sorumlularını, 
Anayasamızın 83 üncü ve 100 üncü maddeleri doğrultusunda kendilerini dokunulmazlık zırhıyla 
koruyamadığı bir dönemde Yüce Meclise getirilmesi beni üzmüştür; çünkü, o zaman, yani, 20 nci 
Dönemde dokunulmazlık zırhı, bakandan ve sorumlulardan kaldırılmış olsaydı, bu konu, bugün tek
rar gündeme gelmezdi. Suçlular tespit edilir, cezalandırılır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyük 
zarardan kurtulmuş olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bizlere, Adalet ve Kalkınma 
Partisi milletvekili olarak sizlere büyük bir görev düşmektedir. Siyaseti, halka hesap veren, temiz, 
şeffaf ve dokunulmazlıklardan arındırılmış bir yapıya kavuşturmamız gerekmektedir. 

Sizlere, çocukluğumuzdaki bir anıyı hatırlamanızı, yaşadığınız o günleri, bir sinema şeridi gibi 
gözünüzün önünden geçirmenizi istiyorum. Çocukluğumuzda, kendimizden büyük olanlara veya 
bizden daha güçlü olanlara karşı doğru veya yanlış hareketlerimizden dolayı dövüldüğümüzde, hır
palandığımızda, ağlar ve arkasından da sızlanarak şunları söylerdik: "Akranlarınıza uysanıza, yaşıt
larınıza uysanıza. Bize mi gücünüz yetiyor." Aynı durumu, şimdi, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
Yaşar Topçu yaşıyor. Dokunulmazlık zırhı varken, Mecliste aklanıyor; ama, bugün, Anayasanın 83 
üncü ve 100 üncü maddeleri ortada olmayınca, yani, dokunulmazlığı yokken "vurun abalıya" 
deyimini kullanmak geliyor içimden. 

Bunları, gelecekte de yaşamamak için, gelin, bu dokunulmazlıkları kaldıralım. Zira, 22 nci 
Dönemde halen dokunulmazlığının kaldırılması istenilen milletvekillerini, bakan ve başbakanı, bu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde aklayalım, suçluysa suçlayahm. Tarafsız yargıya hiçbir işimizi 
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göndermeden, kendi Meclisimizde bu sorunları halledelim. 59 uncu hükümetten sonra kurulacak 
olan 60 inci, 61 inci, 62 nci, 64 üncü, 65 inci hükümetlere, bu Yüce Meclisimizden, yüklü, sorun
lu, problemli iş bırakmayalım. 

Yüce Meclisimizin görevi, geçmişteki yolsuzlukları aklamak, suçlamak değil, Türkiye Cum
huriyeti Devletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak, vatandaşın, halkın sağlıklı, huzurlu, yok
sulluk sınırının üstünde, insanca, hakça yaşaması için olanaklar sağlamak ve geliştirmek olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Cumhuriyet Halk Partisinin Ordu Milletvekili olarak, başkaları için, 
geçmiş dönemler için kararlılıkla adım atan bu Meclisin, kendisi için de benzer durumlarda adım 
atmasının yolunu açabilecek, yani, dokunulmazlıkları kaldıracak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olmasının onurunu ve gururunu, 59 uncu hükümet döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyle beraber paylaşmak istiyorum. Ben, sizlerle beraber, bizlerden 
sonra bu Mecliste görev yapacak başbakanlara, bakanlara, milletvekillerine, temiz, adaletli ve onur
lu bir Meclis bırakmak istiyorum. Bizler, milletvekilleri olarak, yarınları düşünerek, halkımızın kar
şısına örnek ve başı dik bir kişi olarak çıkmak istiyoruz. 

HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Zaten bizim başımız dik. 
İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Hepimizin, Meclisten ayrıldıktan sonra da başımızın dik 

olmasını istiyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, hepinizin, benim gibi bu duyguları paylaştığınıza inanıyorum; sizleri, bu 

konuda duyarlı ve hassas olmaya davet ediyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; Karadeniz sahil yolu, Sinop'tan Sarp'a kadar 

uzanan 715 kilometrelik bir yolu kapsamaktadır. 1997 yılında bu yolun yapılması için ihale yapıl
mış; ancak, bugüne değin yolun yüzde 50-yüzde 55'lik bir kısmı yapılmıştır. 1997 yılında, 
Karadeniz sahil yolunun üç yıl içerisinde bitirileceği belirtilmiş; ancak, halen çalışmalar sürmekle 
beraber, bu güzel sahillerin coğrafî yapısı bozulmuş, denizimiz kirlenmiş, bir yandan da siyasetin 
para kirliliği karşısında Karadeniz halkımız iyice mağdur duruma düşürülmüştür. Cumhuriyet Halk 
Partisinin bölge milletvekili olarak, benim gönlümde yatan, Karadenizin güzelliklerini yaşayarak, 
bu bölgede toplu deniz taşımacılığını hayata geçirmektir; halen de aynı fikri savunmaktayım. 
Üniversite yıllarımda, bölgenin milletvekillerine ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimize "bu güzel 
denizden yararlanalım, feribotlarla, yolcu ve yük gemileriyle Karadeniz'de yolcu ve yük 
taşımacılığını, kitle taşımacılığını geliştirelim" dediğimizde, beni ve arkadaşlarımı solculukla ve 
komünistlikle suçlamışlardı; ama "ülkenin dört bir yanına duble yollar döşeyeceğiz" diyerek, her 
yerde yol çalışmaları başlatıp, bir türlü bitirilemeyen yolları savunan, eski raylar üzerine yeni sis-
temmiş gibi eski trenleri oturtup "hızlandırılmış tren" diye halkımızı kandırmaya çalışan Baş
bakanımıza övgüler yağdırılmaktadır ki, bu da yanlıştır. 

En iyiler olarak seçildik, bu işi en iyi yapacaklar olarak seçildik; en çok yıkacak, en çok 
çalacak, en çok satacaklar olarak değil. Bugün, karar verirken, bunların hepsini düşünmenizi is
tiyorum. Yapılması gereken şeyler mutlaka yapılmalı; ama, en iyisi yapılmalı, en güzeli yapılmalı. 
Ülkemize ve yüce ulusumuza hiçbir şekilde zarar verilmemeli; zarar verenlerden ya da vermeye 
kastedenlerden, bu ulusumuz, halkımız hesabını en iyi şekilde sormalıdır ve soracaktır da. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konuşmamı bitirirken, Karadeniz sahil 
yolunun yolsuzluk iddialarının bir an önce çözümlenmesini, bölge halkımızın yol mağduriyetinin 
ve ayrıca, doğal afetten meydana gelen fındık mağduriyetinin giderilmesini sizlerden rica eder, 
Yüce Meclisimizi ve halkımızı saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tandoğdu. 
Şahısları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ünal Kaçır söz isteğinde bulunmuştur. 
Buyurun Sayın Kaçır. 
Süreye uymanızı rica ediyorum. 
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(9/9) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI ÜNAL 
KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın 
Yaşar Topçu hakkında, Karadeniz sahil yolu ihalelerine fesat karıştırarak devleti zarara uğrattığı id
diasıyla kurulan (9/9) esas numaralı Soruşturma Komisyonunun raporu üzerinde komisyon adına 
söz aldım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

(9/9) esas numaralı Soruşturma Komisyonu Başkam olarak, aldığımız Yüce Divana sevk 
kararının gerekçelerini süremin tanıdığı imkân ölçüsünde arz etmeye çalışacağım. 

En baştan söylemeliyim ki, Komisyonumuzun aldığı Yüce Divana sevk kararı, hiçbirimizin ar
zu ettiği bir karar değildir. Bu yüce çatı altında bulunmuş insanların, her ne suretle olursa olsun 
soruşturma mekanizmasıyla karşı karşıya kalmaları genel olarak siyasetin itibarını da zedeler. Diğer 
yandan, siyasete hak ettiği itibarı kazandıracak olan da denetim mekanizmalarının işletilmesidir. Bu 
cümleden olmak üzere, 3 Kasım seçimlerinde milletimizin yolsuzluk ve yoksulluğa karşı gösterdiği 
güçlü tepkiyi de dikkate alarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek zorundayız. Unutmayımz 
ki, 20 nci ve 21 inci Dönem Parlamentoları, siyaseti aklayamadıkları, karşılıklı olarak siyasetçileri 
akladıkları için milletin güvenini kaybetmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadeniz sahil yoluyla ilgili, Sayın Bakanın döneminde 
6 adet ihale yapılmıştır. İddia, ihaleye katılanların önceden anlaştıkları, fiyatların ayarlandığı, 
rekabete meydan verilmediği ve böylece devletin zarara uğratıldığıdır. 

ihale sürecini kısaca anlatmak istiyorum: 1997 yılının temmuz ayında Karadeniz sahil yolunun 
bir an önce bitirilmesi için siyasî irade oluşmuş ve Sayın eski Bakan bu doğrultuda çalışmaya baş
lamıştır. Millî bütçeden Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan payın yetersizliği nedeniyle, yolun 
dış krediyle yapılması düşünülmüştür. Dış kredi bulunabilmesi için de, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 89 uncu maddesinin işletilmesi gerekli görülmüştür. Adı geçen 89 uncu madde, kanun 
hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla, ilgili bakana, 
ihale usul ve esaslarını belirleme yetkisi tanımaktadır; ancak, bakan, ihale usul ve esaslarını belir
lerken uygulanması mümkün olmayan haller dışındaki hususları kanuna uygun olarak yapmak 
zorundadır. Yine, belirlenecek usul ve esaslar, ihale hukukunun saydamlık, rekabet, kamu yararı 
gibi temel ilkelerini esas almak mecburiyetindedir. 

Netice itibariyle, Sayın Bakanın yetkisi, mutlak bir keyfîlik yetkisi değildir. Sayın Bakan, dış kredi 
bulmak gerekçesiyle 89 uncu maddeye göre ihale yapabilmek için Bakanlar Kurulundan 31 Temmuz
da yetki istemiş; Bakanlar Kurulu da, kendisine, bir gün sonra jet hızıyla yetki vermiştir. Sayın Bakan, 
yetkiyi aldıktan sonra, 25 Ağustos 1997 tarihinde, ihale usul ve esaslarım belirlemiştir; ancak, bu usul 
ve esaslar, 25 günlük süre içerisinde tam yedi kez değiştirilmiştir. 25 gün içerisinde yapılan yedi 
değişiklikle, idarenin güvenilirliği, istikrarı, idarî kararların kesinliği ilkeleri zedelenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belirlenen usul ve esaslara göre ihaleler davet usulüyle 
yapılacaktır. 26 Ağustos 1997 tarihinde 11 firma ihaleler için davet edilmiştir. Sonradan, 8 Eylül 
1997 tarihinde, rekabetin yaygınlaştırılmasının sağlanması gerekçesiyle 4 firma daha ilave edilmiş
tir. Peki, davet edilen bu 15 firmayla rekabetin sağlanması amacına ulaşılabilmiş midir? 

Komisyonumuz, ihalelerde rekabet şartlarının tam olarak sağlanamadığı düşüncesinden 
hareketle, Karadeniz sahil yolunu yapabilecek ve kredi bulabilecek yeterliliğe sahip başka firma 
olup olmadığını araştırmıştır. Yapılan araştırma sonunda, aym yolun bir kısmının ihalesi için 1996 
yılında, yani, bu ihalelerden bir yıl önce ihaleye çıkıldığı, Resmî Gazetede ilan yapıldığı, firmaların 
müracaatlarını yaptığı ve yeterlilik alan firmaların belirlendiği anlaşılmıştır. Yani, bu söz konusu 
ihalelerin 3 tanesi için ilana çıkılmış, yeterlilikler belirlenmiş. 1996 yılında yeterlilik alan firmalar
dan bir kısmı Sayın Topçu döneminde yapılan ihalelere davet edilmemiş. Yeterlilik almışlar, ama, 
bu ihalelere onlardan bir kısmı davet edilmemiş; ancak, yeterlilik alamayan bir firma davet edilmiş. 

Parantez içerisinde söylemek isterim ki, vurdumduymazlığın boyutlarım ortaya koymak için 
söylüyorum; 1996 yılında çıkılan bu ihaleler sonuçlandırılmamış; ancak, iptal edildiğine dair bir 
belgeye de arşivlerde rastlanmamıştır. Yarım kalmış bu iş. 
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Yine, soruşturma konusu ihalelerden bir yıl sonra yapılan ve gerek keşif bedelleri gerekse tek
nik standartlar olarak söz konusu ihalelerden çok daha büyük olan Aydın-Denizli otoyolu işinin Ay-
dın-Yenipazar kesimi ihalesi incelenmiştir. Bu ihale de, soruşturma konusu ihaleler gibi dış 
kredilidir; ancak, ilanla yapılmıştır. İhaleye 38 firma müracaat etmiş, 32 firma yeterlilik almıştır. 
Yeterlilik alan firma temsilcilerini Komisyonumuza davet ettik ve görüştük. Verdikleri ifadelerde, 
büyük bir çoğunluğu 1997 yılında da yeterlilikleri olduğunu beyan etmişler, Karadeniz sahil yolu 
ihalelerine davet edilmemelerini yadırgadıklarım söylemişlerdir. Yani, Karadeniz sahil yolunu 
yapabilecek çok sayıda başka firma mevcuttur; ancak, ihaleye çağnlmamışlardır. 

Peki, ihaleye çağrılmanın kıstası nedir? Sorunun cevabı, dönemin Karayolları Genel Müdürü 
Yaman Kök'ün, daha önceki soruşturma komisyonuna verdiği ve Komisyonumuzda da kabul ettiği 
ifadede açıkça ortaya çıkmaktadır: "Bakan bu isimleri bize verdi, biz de bu firmaları davet ettik." 
Takdir edersiniz ki, sadece bakanın verdiği isimlerle rekabet şartlarına ulaşılması mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başka bir soru da şudur: Yeterli olan tüm firmaların değil 
de bakanın belirlediği firmaların ihaleye davet edilmesi kamu yararına uygun mudur? Bu konuda, 
elimizde, hukukta kesin delil olarak kabul edilen, kesinleşmiş bir mahkeme kararı mevcuttur. 2886 
sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre davet usulü yapılan Dörtyol-Geçitkale-Girae ayırımı-
Büyükkonuk-Çayırova yolunun ihalesine davet edilmediği gerekçesiyle mahkemeye başvuran fir
manın başvurusu haklı bulunmuş ve söz konusu ihale, mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Danış
tay tarafından onaylanarak kesinleşen mahkeme kararına göre, daha önce karayolu yapmış, yüküm
lülüklerini zamanında yerine getirmiş, yeterliliği olan bir firmanın ihaleye davet edilmemesi, azamî 
kamu yararının sağlanmasını engellemiştir. Ayrıca, bu mahkeme kararında, 2886 sayılı Yasanın 44 
üncü maddesinde en az üç istekliden söz edilmiş olması, idarenin isterse sadece üç istekliyi davet 
ederek ihaleyi sonuçlandırabileceği anlamına gelemeyeceği, teknik yeterlilikleri ve güçlen idarece 
kabul edilen tüm isteklilerin ihaleye davet edilmesi gerektiği hususu da vurgulanmıştır. Soruşturma 
konusu ihalelerde de yeterliliği olan pek çok firma ihaleye davet edilmediğinden, yeterli rekabet ve 
azamî kamu yararı sağlanmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 proje halindeki Karadeniz sahil yolu 6 parçaya bölünerek 
ihale edilmiştir. Üzerinde durulması gereken nokta, ihalelerin birbiriyle ilişkilendirilmiş olmasıdır. 
İlkönce, firmaların, işlerden birisi kendisinde kalması halinde diğer işlere teklif veremeyeceği esası 
getirilirken, daha sonra, ikinci işe girmelerinin yolu, ortak girişim oluşturmaları ve idarenin 
görüşünü almaları şartıyla açılmıştır. Firmaların ortak girişim oluşturmaları ve idarenin görüşünün 
alınması, âdeta "aranızda anlaşın, bu anlaşmadan da bizleri haberdar edin" manasına gelmektedir. 
Yani, gizlilik, rekabet, her şey ortadan kalkmış, müteahhitlerin önceden anlaşmalarının yolu açıl
mıştır. Neredeyse, idare, minareye dikilecek kılıfın da terziliğini üstlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 gün içinde, sabah ve öğleden sonra yapılan, firmaların 
sabah ortak, akşam rakip oldukları 6 ihalenin sonuçları da ilginçtir. Hiçbir ihale, çok sayıda mün
ferit teklif olmasına rağmen, tek başına bir firmada kalmamış, ortak girişimler ihaleleri kazanmış
lardır. İhaleye davet edilen firmalardan bir tanesi teklif vermemiş, bir tanesi de verdiği teklifleri çok 
düşük tutarak, kendisini bu komedinin dışında tutmuştur. Geri kalan 13 firma, 2'şerli, 3'erli ortak 
girişimler altında 6 ihaleyi aralarında bölüşmüşlerdir. Ortak girişimlerin -bir örnek hariç- teklif ver
dikleri ilk ihaleyi kazanmaları da dikkat çekici bir husustur. Hatta, bir firma, ortak girişim halinde 
üstlendiği ihaleye kadar olan 3 ihalede teklif vermemiş, işi aldıktan sonraki ilk ihalede kazanma ih
timali olmayan en düşük teklifi vermiş, son ihaleye de teklif vermemiştir. 

Yine, kör gözüm parmağına bir başka nokta da, ihaleleri kazanan ortak girişimin içerisinde 
bulunduğu firmaların, ihale kazandıkları işin hemen yam başında başka bir iş yapıyor olmalarıdır. 
Evvelden bir iş yaparken, şimdi, hemen onun yanı başındaki ihale nasıl olmuşsa onlara denk gel
miştir. Bu durum, gizlilik içerisinde yapılan 6 ayrı ihalede, ulaşılması pek de kolay olmayan, 
mükemmele yakın bir durumdur. Başka şekilde ifade etmek gerekirse, bu ihaleler önceden planlan-
saydı ancak bu kadar planlanabilirdi. 
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Sayın Bakanın kabine arkadaşı Sayın Eyüp Aşık Bey, konuyla ilgili olarak TGRT Televiz
yonunda katıldığı bir tartışma programında aynen şöyle söylüyor: "Biz, o ihaleye girenlerin 
tamamına eşit taksim ettirdik." 

Yine, tartışmanın başka bir yerinde de "idare, işi tamamına taksim etti. Niçin; bu yolun bir an 
evvel bitmesi için. Bunu, ikiye, üçe bölmek yerine, kaç müteahhit var; 13 müteahhit; dediler ki 
'13'ünüz de taksim edin burayı, üç senede bitirin' " diyor. Bu, Sayın Aşık'ın ifadesi. 

Aynı kabinede Sayın Topçu'yla ortak sorumluluk taşıyan Sayın Aşık'ın bu ifadeleri kullanması, 
idarenin müteahhitleri anlaşmaya sevk ettiği anlamına gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; idare, bakan oluruyla belirlediği ve yedi kere değiştirdiği 
usul ve esaslara da uymamıştır. İhale usul ve esaslarında, hükümet kredileri dahil bütün kredilerin, 
krediyi veren kuruluşça, kredi şartlarını belirten resmî bir mektupla teyit edilmesi ve mektubun tek
lifin bir parçası olması, teyit edilmiş kredi teklifi şartlarının Hazine Müsteşarlığınca kabul edilebilir 
nitelikte olması yer alırken, firmalarca sunulan tekliflerde bu şartlar sağlanmamış, resmî makamlar
ca teyit edilmiş belgeler hiçbir teklife eklenmemiştir. İhale komisyonu teklifleri geri çevirmesi 
gerekirken, Hazine Müsteşarlığıyla yaptıklarını söyledikleri şifahî görüşmeleri yeterli görmüş ve 
ihaleleri yapmaya devam etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihale şartnamesinin davet mektubundan sonra hazırlan
ması, zeyimamelerle fiyatlarda değişiklikler yapılması, projelerin tamam olmaması, dolayısıyla 
keşiflerin de sağlıksız olması, ihalelerin ne kadar üstünkörü yapıldığının diğer bir göstergesidir. Bu 
hususlar yüzde 142'lere varan keşif artışlarına neden olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadeniz sahil yolu ihalesi yapılmadan hemen önce ve 
ihale usul ve esaslarının belirlendiği sırada taşıma katsayıları ve köprü inşaat zamları da yeniden 
belirlenerek, artırılmıştır. İhalelerin yapılmasından üç ay sonra, bir genelgeyle, taşıma katsayısı 
1 olarak sabitlenmiş, köprü inşaat zammı uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu iş
lerde taşıma katsayısı 1 ile 3 arasında değişmektedir, köprü inşaat zamları da yüzde 50 olarak uy
gulanmıştır. Eğer, köprü inşaat zamları uygulanmasa ve taşıma katsayısı da 1 olarak alınsaydı, 
147 000 000 dolar daha az ödeme yapılacaktı. 

Denilebilir ki, taşıma katsayıları ve köprü zamları tekliflerdeki indirim oranlarında en önemli 
etkendir. Ancak, aynı bölgede, 1998 yılı içerisinde, katsayı 1, köprü zamsız olarak yapılan ihaleler
de yüzde 26 oranına kadar ulaşılan indirimler olmuştur. Bunun anlamı şudur: İhaleyi kazanan fir
malar, yüksek katsayılar ve köprü zamlarıyla, verdikleri indirimlerden daha fazlasını geri almışlar, 
ihaleleri, neredeyse, indirimle değil, yükseltmeyle kazanmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabrınıza sığınarak, Komisyonumuzda kanaat oluşmasını 
sağlayan bir konuyu daha dikkatlerinize sunarak konuşmamı neticelendireceğim. 

1997 yılında, ihaleleri, yüzde 16,8 ile yüzde 20,3 arası indirimler ile taşıma katsayıları ve köp
rü zamları dikkate alındığında ise, indirimsiz, hatta yükseltmeyle alan firmalar, 2004 yılında, bu 
dönemde, yüzde 30 üzeri keşif artışlarında, artış kısmına uygulanacak fiyatlarda yüzde 32'ye varan 
indirimi kabul etmişlerdir. Aradaki farklar önemsenmesi gereken boyutlardadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu hususları gözönünde bulunduran Komis
yonumuz, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'nun Yüce Divana sevk edilmesine, 1 ret 
oyuna karşın 10 kabul oyuyla karar vermiştir; takdir Yüce Meclisindir. 

Konuşmamın sonunda, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlar, sizlerin ve vatandaşlarımızın 
mübarek Kadir Gecenizi ve yaklaşan bayramınızı tebrik ederim; hayırlı geceler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaçır. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Komisyon raporunda, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'nun Yüce Divana şevki is

tenilmektedir. 
Şimdi, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'nun Yüce Divana şevkini isteyen komis

yon raporunu oylarınıza sunacağım. 
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Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Yüce Divana sevk 
kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır" hükmü, İçtüzüğün 112 nci 
maddesinin altıncı fıkrasında da "Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile alınır" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, oylamayı gizli oylama şeklinde yapacağız ve raporun 
kabul edilmesi için 276 kabul oyu arayacağız. 

Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla, gizli oylamada kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, 
Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: 
Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden, komisyon sırasındaki iki Kâtip 

Üye, sırasıyla -okuduğum iller dahil- Adana'dan başlayarak Denizli'ye ve Diyarbakır'dan İstanbul'a 
kadar; hükümet sırasındaki iki Kâtip Üye ise, İzmir'den Mardin'e ve Mersin'den Zonguldak'a kadar, 
adı okunan milletvekillerine, biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile 
mühürlü zarf verecek ve milletvekillerini ad defterinde işaretleyecektir. 

Milletvekilleri, belirlenmiş bulunan bu yerlerden başka yerden pul ve zarf alamayacaklardır. 
Vekâleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin bulunduğu bölümde 
oylarım kullanacaklardır. 

Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olan ret, yeşil olanı ise çekimser oyu 
ifade etmektedir. 

Oyunu kullanacak sayın üye, Kâtip Üyeden, üç yuvarlak pul ile mühürlü zarfı aldıktan ve adını 
ad defterine işaretlettirdikten sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu 
burada zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahara, oy verme 
yerinden çıkacak olan üye, oy pulunun bulunduğu zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne 
konulan oy kutusuna atacaktır. 

Oylamada adı okunmayan milletvekillerine pul ve zarf verilmeyecektir. 
Şimdi, gizli oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/9) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 672 

sıra sayılı raporunun Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki gizli oylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Katılan milletvekili sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekimser 

406 
391 
10 
5 

Bu sonuca göre, Meclis Soruşturması Komisyonu raporu kabul edilmiştir; Bayındırlık ve İskân 
eski Bakanı Yaşar Topçu'nun Yüce Divana şevkine karar verilmiştir. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 10 Kasım 2004 
Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.38 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU'nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uy

gulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3422) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı , A d a l e t B a k a n ı s a y ı n C e m i l Ç i ç e k ' i n y a z ı l ı 
o l a r a k y a n ı t l a m a s ı n ı b i l g i l e r i n i z e s u n a r ı m . 

K l e m a l I C J U L . I ^ J D A . Y t O Ğ L T J 
İ s t a n b u l I V l i l l e t v e k i l i 

1 . B a k a n l a r K u r u l u n u n , K ı z ı l a y ' a y e n i y ö n e t i c i l e r a t a m a k a r a r ı v e 
b u a t a m a y a d a y a n a k g ö s t e r i l e n y a s a m a d d e l e r i h a k k ı n d a , ö n c e 
A n a y a s a M a h k e m e s i v e d a h a s o n r a d a - y a p ı l a n i d a r i i ş l e m l e 
i l g i l i o l a r a k - D a n ı ş t a y t a r a f ı n d a n y ü r ü t n ı e y i d u r d u r m a k a r a r ı 
v e r i l m e s i n e k a r ş ı n , b u k a r a r l a r n i ç i n z a m a n ı n d a 
u y g u l a n m a m ı ş t ı r ? 

2 . " V a r g ı k a r a r l a r ı n a r a ğ m e n , y a s a d ı ş ı y ö n e t i m , O l a ğ a n ü s t ü G e n e l 
K u r u l u t o p l a m a k a r a r ı a l m ı ş v e b u K a r a r a d a A n k a r a S . A s l i y e 
H u k u k M a h k e m e s i n c e i h t i y a t i t e d b i r k o n u l m u ş t u r . B u n a r a ğ m e n 
y a r g ı k a r a r l a r ı g e r e ğ i n c e g ö r e v d e n a l ı n m a s ı g e r e k e n , y ö n e t i m , 
h i ç b i r ş e y o l m a m ı ş g i b i , O l a ğ a n ü s t ü G e n e l K u r u l u t o p l a m ı ş t ı r . 
A c a b a y a s a d ı ş ı b u i ş l e m l e r l e i l g i l i o l a r a k C u m h u r i y e t s a v c ı l a r ı 
h a r e k e t e g e ç m i ş m i d i r ? 

3 . " V a r g ı k a r a r l a r ı n ı h i ç e s a y a r a k , K ı z ı l a y g i b i , t o p l u m d a s a y g ı n l ı ğ ı 
o l a n b i r k u r u m u n y ö n e t i m i n i i ş g a l e d e n l e r e B a k a n l ı k o l a r a k 
s e y i r c i m i k a l ı n a c a k t ı r ? 

X . C A N K A R A 
A D A L E T B A K A N L I Ğ I QJ./y/./2004 

B a k a n 
ı2.o y 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I B A Ş K A N L I G I N A 

i L G t : a ) K a n u n l a r v e Kararlar D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı i fade l i , 2 7 / 9 / 2 0 0 4 tarihli v e A . O l . O . 
G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 6 9 2 9 say ı l ı y a z ı n ı z . 

b ) 7 / 1 0 / 2 0 0 4 tarihli v e 1 0 7 5 sayı l ı y a z ı m ı z . 

i lg i (a ) y a z ı n ı z e k i n d e a l ınan, İstanbul M i l l e t v e k i l i K e m a l K ı l ı ç d a r o ğ l u 
taraf ından B a k a n l ı ğ ı m ı z a y ö n e l t i l e n v e y a z ı l ı o larak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı i s t e n i l e n 7 / 3 4 2 2 
E s a s N o . l u s o r u ö n e r g e s i y l e i lg i l i c e v a b a e s a s teşk i l e d e c e k b i l g i l e r i n d e r l e n e b i l m e s i 
i ç i n i lg i ( b ) y a z ı m ı z l a , T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i i ç t ü z ü ğ ü n ü n 99. m a d d e s i n i n 
b e ş i n c i f ıkrası u y a r ı n c a bir ay l ık e k süre v e r i l m e s i i s teni lmişt ir . 

S ö z k o n u s u s o r u ö n e r g e s i n e v e r i l e n c e v a p örneğ i iki n ü s h a h â l i n d e i l i ş ikte 
sunul ı ı ı ustur. 

B i l g i l e r i n e arz o lunur. 

C e m i l Ç l Ç E j 
B a k a n 

- 3 0 0 -



T.B.M.M. B : 15 9 . 11 . 2004 O : 5 

T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .../.. ./2004 

Bakan 

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3422 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlar Kurulunun 13/10/2003 tarih ve 2003/6256 sayılı Kararıyla, 2908 
sayılı Dernekler Kanununun 71. maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) 
alt bendi hükmüne dayanılarak, soru önergesinde adı geçen Derneğin organlannm 
görevlerine son verildiği ve bu görevleri yerine getirmek üzere geçici kurullar 
oluşturulduğu; 

Bakanlar Kurulunca görevlerine son verilen Yönetim Kurulu üyelerinin, bu 
Kararın iptali talebiyle dava açmalan üzerine Danıştay 10. Dairesi tarafından 
Dernekler Kanununun anılan hükmünün Anayasaya aykın görülüp Anayasa 
Mahkemesine götürüldüğü; Anayasa Mahkemesinin 13/7/2004 tarihli ve E:2004/52, 
K:2004/94 sayılı Karanyla söz konusu Kanun hükmünün iptal edildiği; daha sonra 
Danıştay 10. Dairesince, Bakanlar Kurulu Karannm hukukî dayanağı ortadan kalktığı 
gerekçesiyle 28/7/2004 tarihinde yürütmeyi durdurma karan verildiği; İçişleri 
Bakanlığına 11/8/2004 tarihinde tebliğ edilen bu Karann 7/9/2004 tarih ve 1590 sayılı 
yazı ile Ankara Valiliğine gönderildiği; 

Adı geçen Derneğin Genel Merkez Yönetiminin yukarıda ifade edilen hukukî 
süreç tamamlanmadan ve Danıştay 10. Dairesince yürütmeyi durdurma karan 
verilmesinden önce 20/7/2004 tarihinde seçim gündemli olağanüstü genel kurul karan 
aldığı; yürütmeyi durdurma karannm adı geçen Derneğin yönetim organı tarafından 
tebellüğ edilmesinden önce 7/8/2004 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı 
yapılarak Derneğin yeni organlarının seçildiği; 

Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesince 28/7/2004 tarihinde bu toplantının 
ihtiyatî tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesine karşılık; aynı konudaki 
taleplerin Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/7/2004 tarihli ve 
2004/310 Esas, Eyüp 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2/8/2004 tarihli ve 2004/75 Esas 
ile aynı tarihli 2004/76 Esas, Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 3/8/2004 tarihli 
ve 2004/84 Esas, Düzce 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2/8/2004 tarihli ve 2004/92 
Esas sayılı Kararlanyla reddine karar verildiği; 

ö te yandan, Demekler Kanununun 78. maddesinin son fıkrasında 
"Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykın olarak yapılan genel kurul 
toplantılarmm iptaline de karar verilebilir." hükmü yer aldığmdan, adı geçen Derneğin 
7/8/2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının mahkemelerce iptaline 
karar verilmediği müddetçe, bu toplantıda alınan kararların hukuken geçerliliğini 
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devam ettireceği; ayrıca yapılmış olan olağanüstü genel kurul toplantısından sonra 
Bakanlar Kurulu tarafindan, 13/10/2004 tarihli ve 2003/6256 sayılı Kararla yapılan 
görevlendirmenin hukuken sona erdiği; yeni seçilen organlar delege iradesiyle 
oluştuğundan Danıştay İO. Dairesinin 28/7/2004 tarihli ve 2004/1675 sayılı yürütmeyi 
durdurma kararının uygulama kabiliyetinin kalmadığı; bu çerçevede 7/8/2004 
tarihinden itibaren görevde bulunan adı geçen Demek organlarının idare tarafindan 
görevlendirilen organlar olmadığı ve bu konudaki ihtilafların özel hukuk hükümlerine 
göre adlî yargı mercilerinde çözümlenmesi gerektiği; 

içişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 13/10/2004 tarihli ve 3886 
sayılı yazısının incelenmesinden; 

Ayrıca, adı geçen Derneğin Bakanlar Kurulunca görevlerine son verilen 
yönetim kurulu üyeleri tarafindan, Ankara Vali Yardımcısı, iki hükümet komiseri ve 
atanan Dernek yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcdığına, 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesine ve Dernekler Kanununa 
muhalefet ettikleri iddiasıyla suç ihbarında bulunulduğu ve bu konudaki hazırlık 
soruşturmasının hâlen devam ettiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 7/10/2004 
tarihli ve 3/17790 sayılı yazısının incelenmesinden; 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

2. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, TOKİ'nin konut projelerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı 
(7/3428) 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLISİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan, sorularımın Anayasa'nm 98. ve T.B.M.M. tçtuzagtı'nün maddelerine 
göre, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Zeki £RG£ZEN tarafindan yazdı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

0S.0S.2004 
Feridun F. BALOĞLU 

Antalya Milletvekili 

l ) .Toplu Konut idaresi (TOKİ)tarafindan sürdürülen konut yapımı 
k»psamında,2004 yılı içinde kaç adet konut satışa çıkarılmıştır? 
Bu konutların kaçı satılmıştır? 
Satışlardan elde edilen miktar nedir? 

2) .2004 yüı için kaç konutun yapımı hedeflenmiştir? 
Yapımı gerçekleşen konut sayısı kaçtır? 

3).Konutlarm yapımında bölgesel özellikler.iklim koşulları gözönüne alınarak 
mı projeler hazırlanmaktadır? 

Yoksa tek tip projeler mi uygulanmaktadır? 

4) .Örneğin ŞANLTIJRFA'da yapımı tan» amlanan konutlarda 
" B A L K O N S U Z P R O J E L E R " uygulandığı doğru mudur? 

Bu nedenle konutlara talep gelmediği ve "Balkonsuz evlerin^sutı lamadığı 
haberleri gerçeğe uygun mudur? 

Bu durura idareniz açısından bir"ders" olarak değerlendiri lmiş midir? 
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T.C 
DEVLET BAKANLIĞI "VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILlftl 

Sayı :B.02.0.002/ £ S l{ 3> ANKARA 
Konu : *~s*~ • ı 

( OS". //.İ./2004 

9. v L 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :») TBIV11VI Başk.nın, 18.1U.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3428-6971/22226 sayıl» yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.10.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-382-63/4881 sayılı 
yazısı. 

e) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, B.02.1.KNT.0.10.01.00/2337 sayılı yazısı. 

Antalya Ivlilletvekili Sayın Feridun Fikret HALOĞLU'ııuıı, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/3428 esas ncs'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederini. 

Meh met Afri^AllİN 
Devlet Balkanı ve 

Başbakan Yardımcıs] 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

T O P L U K O M U T İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I 

0 3. i '. C 4 *--'-J 1 Cî • .1 •'_-. -I 

S A Y I : B . O 2 . 1 . K N T . 0 . 1 0 . O 1 . 0 O / - t i 5 T 
K O N U : A n t a l y a M i l l e t v e k i l i S a y ı n F e r i d u n F i k r e t B a l o ğ l u ' n u n s o r u ö n e r g e s i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 
B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 

( S a y ı n M e h m e t A l i Ş A H İ N ) 
A N K A R A 

İ L G İ : D e v l e t B a k a n l ı ğ ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ ı ' n ı n 2 1 . 1 0 . 2 0 0 4 t a r i h v e 
B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / 5 5 0 4 s a y ı l ı y a z ı s ı v e e k i n d e k i 7 / 3 4 2 8 e s a s n o ' l u s o r u ö n e r g e s i 

A n t a l y a M i l l e t v e k i l i s a y ı n F e r i d u n F i k r e t B a l o ğ l u t a r a f ı n d a n B a ş b a k a n l ı ğ a 
v e r i l e n v e D e v l e t B a k a n l ı ğ ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ ı ' n ı n i l g i y a z ı s ı n ı n e k i n d e 
c e v a p l a n m a k ü z e r e T o p l u K o n u t i d a r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ' n a g ö n d e r i l e n s o r u ö n e r g e s i 
i n c e l e n m i ş v e k o n u y a i l i ş k i n b i l g i l e r E k ' t e S a y ı n B a k a n l ı ğ ı n ı z a s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

A K T A R 

: K : A n t a l y a M i l l e t v e k i l i S a y ı n F e r i d u n F i k r e t B a l o ğ l u ' n u n s o r u ö n e r g e s i n e * i l i ş k i n o l a r a k 
T o p l u K o n u t i d a r e s i B a ş k a n l ı ğ ı u y g u l a m a l a r ı h a k k ı n d a b i l g i 

D ; s/l l r ^ •-.."• K J ~ N U I Ğ I V E 
B A Ş b f t K A i N V A R D I F V I O I L I G I 
TARİM <=> ' i . VV . r> (~*r->^ 
S A Y İ ""Er<g t- , 3, 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU TARAFINDAN 
T.B.M.M'YE VERİLEN SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN OLARAK 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ 

Soru 1: 
Toplu Konut İdaresi tarafından sürdürülen konut yapımı kapsamında, 2004 yılı 
içinde kaç adet konut satışa çıkarılmıştır? Bu konutların kaçı satılmıştır? 
Satışlardan elde edilen miktar nedir? 

Cevap 1: 
Toplu Konut İdaresi tarafından konut seferberliği kapsamında üretimine başlanmış 
olan konutlardan 22 Ekim 2004 tarihi itibariyle 24.933 adedi satışa sunulmuş, 
bunlardan 22.470 adedinin satışları gerçekleştirilmiştir.Böylece satışa sunulan 
konutlar, %90 oranında alıcı bulmuştur. 

Sözkonusu konutların satış bedeli toplamı yaklaşık 1 katrilyon TL. olup, sözkonusu 
satışlardan idare hesaplarına 96 trilyon TL. nakit girişi sağlanmıştır. 

Soru 2 : 
2004 yılı için kaç konutun yapımı hedeflenmiştir? Yapımı gerçekleşen konut 
sayısı kaçtır? 

Cevap 2: 
Bilindiği üzere, 58. ve 59. Hükümetlerin Acil Eylem Planının Sosyal Politikalar başlığı 
altındaki; 

I. 44. Madde ile; yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak kentlerimizdeki 
gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu alanlarının 
dönüştürülmesi, 

II. 45. Madde ile de; dar gelirlilerin kira öder gibi kısa sürede ev sahibi 
olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 58. ve 59. Hükümetlerin Acil Eylem Planı 
kapsamında öncelikli bir yere sahip olan konut seferberliği ve modern kentleşmenin 
sağlanması hedefleri doğrultusunda üstlendiği görevi yerine getirmek üzere, 2003-
2004 yılları içinde 100.000 konutun ihalesini yapmayı hedeflemiştir. 

İdaremiz bu çerçevede, dar ve orta gelir grubunun kira öder gibi ev sahibi olmasına 
katkıda bulunurken, bir yandan da değişik modellerle ve alternatif uygulamalarla 
konut üretiminin belirli bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak, ülke 
nüfusunun ülke coğrafyasına dengeli dağılımını gerçekleştirmeyi, ucuz ve hızlı 
üretilen nitelikli konutlarla modern ve yaşanılır yaşam çevrelerinin oluşmasını, özel 
sektörün gitmediği bölgelerde nitelikli konut üretimini arttırmayı, belediyelerle işbirliği 
yaparak gecekondu dönüşümlerini gerçekleştirmeyi ve böylece düzenli kentleşmeye 
katkı yapmayı hedeflemektedir. 

1 Kasım 2004 tarihi itibariyle, İdaremizce ihale ve inşaat çalışmaları sürmekte olan ve 
tamamlanmış bulunan konut sayıları EK 1'deki tabloda gösterilmisliPreuna göre; 
bugüne kadar İdaremizce ; / ^ 1 
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* İnşaat lar ı t a m a m l a n a n konu t say ıs ı 4 . 0 9 4 

* İhaleler i t a m a m l a n a n ve inşaat la r ı d e v a m e d e n konu t sayıs ı : 6 6 . 2 9 6 
(66 .296 ade t k o n u t u n 5 0 . 8 1 0 adet i T o p l u Konu t İdares i t a r a f ı n d a n , 15 .486 adet i 

E m l a k G a y r i m e n k u l Ya t ı r ım Or tak l ığ ı t a ra f ından inşa ed i lmek ted i r ) 

" İhale a ş a m a s ı n d a o lan konu t sayıs ı : 2 4 . 9 5 1 

* İha le hazır l ığı d e v a m e d e n k o n u t sayısı : 1 3 . 4 1 8 

o l m a k üze re t o p l a m 1 0 8 . 7 5 9 a d e t konu tun üret imi 2 0 0 4 yılı i ç i nde gerçek leş t i r i lm iş 
o lacakt ı r . 

S o r u 3: 
K o n u t l a r ı n y a p ı m ı n d a b ö l g e s e l özel l ik ler , ikl im koşul lar ı g ö z ö n ü n e a l ınarak mı 
pro je ler h a z ı r l a n m a k t a d ı r ? Y o k s a tek t ip projeler mi u y g u l a n m a k t a d ı r ? 

C e v a p 3: 
T o p l u K o n u t İdares i Başkan l ı ğ ı ta ra f ından gerçek leş t i r i l en top lu konu t 
u y g u l a m a l a r ı n d a ç a ğ d a ş yap ı s tandar t la r ına uygun , d e p r e m e dayan ık l ı ve d ü ş ü k 
mal iyet l i konu t la r ın ü re t i lmes i hede f l enmek ted i r . 

B u n e d e n l e İda remiz u y g u l a m a l a r ı n d a gene l o la rak d e p r e m e d a y a n ı k l ı , hızlı ve 
e k o n o m i k bir inşaa t y a p ı m tekn iğ i o l an tüne l kal ıp s i s tem in in ku l l an ı lmas ı te rc ih 
ed i lmek ted i r .Tüne l ka l ıp s i s t em i i le inşa ed i len konu t la rda e k o n o m i k çözümle r i n 
ü re t i l eb i lmes i iç in konut la r ın p l an tipi ve m e k a n ö lçü le r inde bel ir l i b i r s t a n d a r t l a ş m a y a 
g id i lmes i g e r e k m e k t e d i r . B u n e d e n l e çeşi t l i bö lge le rde tüne l ka l ıp s i s t em i uygu lana rak 
inşa ed i len konut la r ın p l an t ip ler inde benzer l ik ler o l m a k l a b i r l ik te, konu t 
büyük lük le r in in be l i r l enmes inde o bö lgedek i hede f k i t lenin a l ım g ü c ü ile o r t a l ama 
haneha l k ı büyük lük le r i d i k k a t e a l ı nmak ta , konut la r ın m a l z e m e ve de tay la r ın ın 
be l i r l enmes inde ise bö lge le r in ik l im koşul lar ı g ö z ö n ü n e a l ı nmak tad ı r . 

S o r u 4 : 
Ö r n e ğ i n Şan l ıu r fa 'da y a p ı m ı t a m a m l a n a n konut la rda " B a l k o n s u z Proje ler" 
u y g u l a n d ı ğ ı d o ğ r u m u d u r ? B u n e d e n l e konut la ra ta lep g e l m e d i ğ i v e b a l k o n s u z 
ev ler in s a t ı l a m a d ı ğ ı haber le r i g e r ç e ğ e u y g u n m u d u r ? B u d u r u m İdaren iz 
a ç ı s ı n d a n bir d e r s o l a r a k d e ğ e r l e n d i r i l m i ş mid i r? 

C e v a p 4 : 
Şan l ıu r fa 'da İda remiz t a r a f ı n d a n yapt ı r ı lan 1 . E tap , 2 . K ı s ı m t o p l u konu t a lan ında 
t o p l a m 6 4 8 ade t konu t inşa ed i lm iş t i r .Konu t la r iki t ip (K ve D t ip i ) o l a rak inşa ed i lm iş 
o l u p . her iki konu t t i p inde d e mu t fak la rda ba lkon b u l u n m a k t a d ı r . E k 2 'de sunu lan 
p ro je le rde g ö r ü l d ü ğ ü g ib i . D t ip i konu t l a rda 9.12 m 2 , K t ipi k o n u t l a r d a 5 .24 m 2 ba l kon 
a lan ı mevcu t t u r .Bu n e d e n l e konu t la r ın b a l k o n s u z o l duğu için s a t ı l a m a d ı ğ ı haber le r i 
ge rçeğ i yans ı tmamak tad ı r . 

E K L E R : 1 - T O K İ konu t u y g u l a m a l a r ı n a i l işkin öze t tab lo 
2 - Şan l ıu r fa 1 . E tap 2 . K ı s ım top lu konut lar ın ın p lan t ip ler i 

E K : 1 

T O K İ F A L İ Y E T L E R İ 
K O N U T U Y G U L A M A L A R I N A İ L İ Ş K İ N 

Ö Z E T T A B L O 

İnşaat lar ı T a m a m l a n a n Konu t Say ıs ı : 4 . 0 9 4 

iha le ler i T a m a m l a n a n ve İnşaat lar ı D e v a m E d e n Konu t Say ıs ı : 6 6 . 2 9 6 ( T O K İ : 50 .810 ) 

( E G Y O : 15 .486) 

İhale A ş a m a s ı n d a O l a n Konu t Say ıs ı : 2 4 . 9 5 1 

İhale Hazır l ığ ı D e v a m E d e n K o n u t Sayıs ı : 1 3 . 4 1 8 

G E N E L T O P L A M : 1 0 8 . 7 5 9 A d e t 
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T O P L U K O N U T İ D A R E S İ 
B A Ş K A N L I Ğ I 

SAN 
2. KISIM TOPLU 
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3. - Tunceli Milletvekili Sinan YERLIKAYA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/3472) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorular ımın Devlet Bakan ı ve Başbakan Yardımcısı Sayın M. Ali ŞAHİN 
tarafından yazıl ı olarak cevaplandır ı lmasını arz ederim. 23.08.2004 

Sinan Y E R L I K A Y A 
Tunceli Milletvekili 

Görsel ve yazılı basında Futbol Federasyonu hakkında bazı iddalar yer almaktadır . 

Sorular ım : 

1 - Futbol Federasyonu MilUı Tak ımlar Genel Menaceri Can ÇOBANOĞLU^ne Tamanfve 
nasıl işe başlamıştır . İşe başladığı tarihteki maaşıyla bugünkü m a a ş ı ' n e kadardır. 
Bugüne kadar maaş , pr im ve aldığı yollukların miktarı kaç TL dir ? 

2- Eski başkan Haluk U L U S O Y ' u n görevde bulunduğu dönemde Federasyonun personel 
giderleri , Milli Takımlar ın p r im miktarı ile konaklama giderleri kaç T L dir ? 

3- Eski başkan döneminde ku ruma alınan sözleşmeli personel sayısı nedir. Bunlara ne 
kadar ödeme yapılmıştır ? 

4- Sponsor gelirleriyle 100 tr i lyonluk bütçeye sahip olan Federasyonun, ilgisiz kişileri 
milyarlar harcayarak seyahatlere götürüldüğü iddia edilmektedir. Bunlar kimlerdir , ne 
kadar ha rcama yapılmıştır ? 

5- Yolsuz luk iddaları gündeme geldiğinden itibaren herhangi bir inceleme ve soruşturma 
yapı lmış mıdır ? 

x.c. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N V A R Ü I M C I L I Ğ I 
S a y ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / 5 ~ S ? 3 0 A N K A R A 
K o n u : 

7 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

0.57/ /.L/2004 

İ L G İ - . T B M M B a s U . m i i , 27 .09 .2004 t a r i h ve KAN.KAH.MD.A.01 .0 .GNS.O.1O.OÜ.O2-
6 9 2 9 say ı l ı y a z ı s ı . 

T u n c e l i M i l l e t v e k i l i S a y ı n S i n a n Y E R L I K A Y A ' n ı n , B a k a n l ı ğ ı m a t evc ih e t t iğ i 
7 /3472 e sa s n o ' l u yaz ı l ı s o r u ö n e r g e s i c e v a b ı h a z ı r l a n a r a k , e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z i v e g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 

lVlehmet A n T Ş A H İ N 
Dev le t B a k a n ı v e 

B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
Ceyhun Atıl Kansu Cad. No:124 Balgat 06520 ANKARA - TÜRKİYE 

Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak N6:9 4.Levent 34330 İSTANBUL - TÜRKİYE 
web site: http:/,'www.tft.ofg e-mail: tff@tff.org.tr 

ÜNİTESİ : Genel Sekreterlik - ? ,,tVil „ n r , 
SAYI : 01-04/ U *! O 

Sayın Mehmet Ali Şahin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Aygün Denli 
Özel Kalem Müdürü, 

İlgi: 29.09.2004 tarih B.02.0.002/5064 sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Sayın Sinan YERLİKAYA'mn yazılı soru önergesine cevapla 
ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

1- Milli takımlar menajeri Can ÇOBANOĞLU 29.09.1998 tarihli Yönetim 
Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 01.11.1998 tarihinde göreve 
başlamıştır. İşe başladığı Ekim 1998 net maaşı 800.000.000.-TL'dir. 
Bugünkü maaşı ise net 19.000.000.000.-TL'dir. Bugüne kadar aldığı 
maaşların toplamı brüt 954.295.299.862.-TL, primler toplamı brüt 
1.297.686.359.264TL, yolluk toplamı brüt 90.088.957.343.-TL'dir. 

2- Personel gideri 1997-1998 sezonundan, 2003-2004 sezonu sonuna kadar 
40.546.496.305.923.-TL, prim gideri 31.141.132.323.765.-TL, konaklama 
gideri ise 17.193.974.020.448.-TL'dir. (Ek 1, Ek 2) 

3- Haluk ULUSOY'un görev yaptığı dönemde 56 kişi işe alınmıştır. İlgili tablo 
ilişiktedir. (Ek 3) 

4- Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından 31.03.2004 tarih ve Teftiş m. 067 
sayılı olurları ile inceleme yapılmıştır. Ayrıca 01.04.2004 tarih ve 0560 
sayılı yazı gereği Başbakanlık Teftiş Kurulunca inceleme yapılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. ^—-, 

Aydın |rORUNpĞLU 
T.c. i( Genel Sekreter 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: 0 3 . İl. S.ÛOI) 
SAYI : S 8 3 o 
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1 9 9 7 - 1 9 9 8 S E Z O N U 

A MİLL İ T K 
Ü M İ T MİLL İ 
G E N Ç MİLLİ 
B A Y A N MİLL İ 
T O P L A M 

K A M P O T E L 
1 7 . 8 2 7 . 2 0 1 . 0 1 3 
1 6 . 7 2 0 . 2 7 7 . 8 0 4 
1 4 . 6 0 4 . 6 7 8 . 8 3 2 

8 . 2 2 4 . 9 3 7 . 6 3 3 
5 7 . 3 7 7 . 0 9 5 . 2 8 2 

P R İ M 
4 7 . 1 2 1 . 5 7 7 . 6 2 0 

1 2 5 . 6 0 2 8 9 4 
1 . 7 5 8 . 4 4 0 . 5 1 4 

O 
4 9 . 0 0 5 . 6 2 1 . 0 2 8 

1 9 9 8 - 1 9 9 9 S E Z O N U 

A MİLL İ T K 
Ü M İ T MİLL İ 
G E N Ç MİLLİ 
B A Y A N MİLL İ 
T O P L A M 

K A M P O T E L 
4 0 . 2 8 0 . 4 8 5 . 8 7 6 
2 0 . 2 1 1 . 6 1 0 . 5 6 6 
4 9 . 1 3 0 . 1 1 6 . 4 2 6 

5 . 0 2 2 . 0 1 9 . 8 2 2 
1 1 4 . 6 4 4 . 2 3 2 . 6 9 0 

P R İ M 
3 3 6 . 6 1 5 . 7 6 7 . 6 7 7 

6 2 . 1 1 3 . 8 1 1 . 2 3 2 
1 0 . 4 9 6 . 4 3 7 . 5 0 0 

4 0 9 . 2 2 6 . 0 1 6 . 4 0 9 

1 9 9 9 - 2 0 0 0 S E Z O N U 
A M İ L L İ T K 
Ü M İ T M İLL İ 
G E N Ç MİLL İ 
B A Y A N MİLL İ 
T O P L A M 

1 7 1 . 0 7 9 . 4 8 1 . 8 6 1 
4 7 . 3 2 6 . 0 7 4 . 3 4 1 

1 0 5 . 5 0 4 . 3 9 7 . 6 6 1 
1 8 . 5 2 1 . 5 6 4 . 8 0 5 

342.431.51 8.668 

1.862.584.698.600 
803.944.51 1.431 
131.801.586.548 

2.798.330.796.579 

A M İ L L İ T K 
Ü M İ T MİLL İ 
G E N Ç MİLL İ 
B A Y A N MİLL İ 
T O P L A M 

2O0O - 2 0 0 1 S E Z O N U 
1 9 1 . 3 8 2 . 2 6 3 . 7 7 9 9 4 . 7 3 5 . 7 8 7 3 2 9 

8 3 . 5 6 7 . 3 3 4 . 8 3 6 O 
2 2 8 . 0 2 9 . 2 6 7 . 2 9 3 O 

1 7 . 9 1 2 . 4 8 8 . 5 0 5 O 
5 2 0 . 8 9 1 . 3 5 4 . 4 1 3 9 4 . 7 3 5 . 7 8 7 . 3 2 9 

2 0 0 1 - 2 0 0 2 S E Z O N U 
A MİLL İ T K 
Ü M İ T MİLL İ 
G E N Ç MİLL İ 
B A Y A N MİLL İ 
T O P L A M 

2.756.1 03.595.166 
308.323.285.763 
336.600.011.584 
59.619.526.470 

3.460.646.418.983 

6.140.965.298.193 
661.916.812.591 
196.810.666.710 

6.999.692.777.494 

2 0 0 2 - 2 0 0 3 S E Z O N U 
A MİLL İ T K 
A 2 MİLL İ T K 
Ü M İ T MİLL İ 
G E N Ç MİLL İ 
B A Y A N MİLLİ 
T O P L A M 

4.451.266.776.260 
60.384.417.819 

210.371.261.273 
465.564 865.669 

2 3 . 2 2 3 . 9 3 2 . 9 7 4 
5 . 2 1 0 . 8 1 1 . 2 5 3 . 9 9 5 

2 . 1 0 4 . 7 3 7 . 1 5 7 . 9 5 4 
6 9 2 . 2 6 7 . 6 5 7 . 1 1 8 

O 
O 
O 

2 . 7 9 7 . 0 0 4 . 8 1 5 . 0 7 2 

2 0 0 3 - 2 0 0 4 S E Z O N U 
A MİLL İ T K 
A 2 MİLLİ T K 
Ü M İ T MİLLİ 
GENÇ MİLLİ 
BAYAN MİLLİ 
T O P L A M 

1.1 55.230.397.958 
771.251.407.258 
603.295.705.593 
739.812.622.812 

O 
3.269.590.133.621 7.098.065.847.391 

5.980.460.400.189 
O 

1 .079.734.887.965 
37.870.559.237 
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PERSONEL GİDERLERİ 

1997 - 1998 SEZONU 623 .365 .719 .799 

1 9 9 8 - 1999 SEZONU 1.447.945.369.382 

1999 - 2 0 0 0 SEZONU 3.193.659.592.506 

2000 - 2001 SEZONU 4.723.430.837.481 

2001 - 2002 SEZONU 5740.243.34Q.987 

2002 - 2003 SEZONU 12.144.İ 07.886.603 

2003 - 2004 SEZONU 12.673.743.559.165 
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I ADI SOYADI 
Ferhat Südoğan 
Fikri Beşiroğlu 

1 Coşkun Süer 
1 Raşit Çetiner 
j Osman Denizci 
1 M.Fahir Genç 
Muharrem Önen 
Gürbüz Sarıalioğlu 

1 Metin Türel 
1 Ercüment Coşkundere 
1 Ersan Oğan 
1 Ersoy Sandalcı 
I Murat Sönmez 
Temel Keskindemir 
Şükrü Ersoy 
Ahmet İpek 
Necati Ozçağlayan 
Nejdet Ergün 
Metin Türel 
Ömer Türel 
M.Orhan Yıldınmer 
Fikret Çeliktaş 
Şenol Güneş 
Ünal Karaman 
Mehmet Kulaksızoğlu 
Sinan Engin 
Burhan Satır 
Müjdat Yalman 
Yılmaz Yücetürk 
Semih Yuvakuran 

GÖREVİ 
Genç Milli Tk.Tek.Dir. 
Bölge Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Ümit Milli Tk.Tek.Dir 
Genç milli Tk.Tek.Dir 
Genç milli Tk.Tek.Dir 
Genç milli tk Antrenörü 
Genç milli Tk.Tek.Dir. 
Eğitim Başdanışmanı 
Bölge Antrenörü 
Sorumlu 
Bölge Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Bayan Milli Tk.Tek.Dir 
Bölge Antrenörü 
U-19 Milli Tk.Tek.Dir. 
U-19 Milli Tk.Ant.. 
Eğitim Başdanışmanı 
Sağlık Kumlu Başkanı 
Sağlık Kurulu Bşk.yrd 
Bölge Antrenörü 
A.Milli.Tk.Tek.Dir 
Genç Milli Tk.Tek.Dir. 
Kaleci Antrenörü 
U-21 İdari Yard. 
Ümit Milli Tk.Idr.Yrd 
Genç Milli Tk.Tek.Dir. 
Uzman 
Bölge Antrenörü 

1 GİRİŞ TARİHİ 
15,10,1997 
15,10,1997 
14,11,1997 
27,07,1998 
08,07,1998 
09,07,1998 
07,07,1998 
15,07,1998 
20,08,1998 
01,08,1998 
15,12,1998 
21,12,1998 
15,12,1998 
15,12,1998 
08,07,1991 
01,01,1999 
01,03,1999 
01,03,1999 
21,06,1999 
01,10,1999 
01,10,1999 
15,12,1999 
17,07,2000 
17,07,2000 
17,07,2000 
01,08,2000 1 
10,01,2001 i 
10,04,2001 
03,04,2001 
15,08,2001 | 

ÇI 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

1 
3 
3 

2 

2 
3 

3 
3 
3 



Metin Türel 
Murat Aydın 
Tuna Güneysu 
Güngör Şahinkaya 
Müjdat Yetkiner 
Yeter Arıcan 
Zafer Güler 
Vedat Uysal 
Selçuk Akçay 
Zerrin Güven 
Emin Kızılay 
C.Aylin Arslan 
M.Emin Sevmiş 
Gökhan Geylani 
Alpaslan Has 
M.Kahraman Karataş 
Engin Ipekoğlu 
Ali Hoşfıkirer 
Ali Kemal Denizci 
Tunç Üner 
Ersun Yanal 
Mesut Bakkal 
Özcan Bizati 

1 Metin Bayındır 
I Tamer Güney 
| Hayati Soydaş 

Alt Yapı Koordinatörü 
Kaleci Antrenörü 
Genç Milli Tk.Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Bayan Milli Tk.Yöneticisi 
Bölge Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Bölge Antrenörü 
Dergi Yayın Koordinatörü 
Bayan Miili Tk.Antrenörü 
Sekreter 
Bölge Anrenörü 
Bölge Anrenörü 
Bölge Anrenörü 
Eğitim Uzmanı 
Ümit Milli Tk.Kaleci Ant. 
Bölge Teknik Sorumlusu 
Bölge Teknik Sorumlusu 
İsviçre Temsilcisi 
A Milli Tk.Tek.Dir. 
A Milli Tk.Antrenörü 
A Milli Tk.Antrenörü 
A Milli Tk.Kaleci Ant. 
Eğitim Koordinatörü 
Genç Milli Tk.Antrenörü 

15,08,2001 
15,08,2001 
07,08,2002 
07,08,2002 
19,08,2002 
26,08,2002 
01,09,2002 
06,09,2002 
06,11,2002 
22,01,2003 
01,01,2003 
01,04,2003 
21,04,2004 
02,06,2003 
09,06,2003 
02,07,2003 
14,07,2003 
25,07,2003 
06,10,2003 
01,02,2004 
27,04,2004 
27,04,2004 
27,04,2004 
27,04,2004 
01,06,2004 
08,06,2004 

31,05, 

30,09, 

28.06. 

10,08, 
25,08, 

31,05, 



Futbol Federasyonu A Milli Takım Menajeri Can ÇOBANOĞLU 29 EYLÜL 
Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince A Milli Takım İdari Yardımc 

İlk aylığı 800.000.000.TL/Net-Ekim/1999 l.OOO.OOO.OOO.TL/Net 
Temmuz/2000 7000 USD/Net-Temmuz/2002 19.000.000.000.TL/Net 
Kasım//1998-Eylül/2004 tarihleri arasında 954.295.299.862.TL/Brüt maaş,1 

Prim,90.088.957.343.TL/Brüt Harcırah almıştır. 

http://800.000.000.TL/Net-Ekim/1999
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4. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Bartın-İnkumu girişinde araçlardan bir 
spor kulübüne para toplanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/3498) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve devamı 
maddeleri uyannca, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafindan yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 06.08.2004 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

1 Ağustos 2004 tarihinde gezi amacıyla, Bartın Merkeze bağlı İnkumu beldesine özel 
aracımla giderken, tam belde girişinde aniden trafiğin tıkandığını, araçların kuyruk 
oluşturduğunu ve bir müddet sonra trafik denetimlerinde kullanılan bariyerleri görünce 
güvenlikle ilgili bir kontrol olabileceğine kanaat getirdim. 

Ancak, biraz sonra o noktaya yaklaşınca sivil giyimli l'i kadın 3-4 kişinin, 50-60 metre 
konvoy oluşturmuş araçlara, yaklaşarak ellerindeki makbuzlarla 2'şer milyon tahsil ettiklerini 
gördüm. Aynı şekilde bende 2 milyon TL. ödeyerek makbuz aldım. Parayı toplayan kişiler bu 
parayı Bartın Spor Kulübü Derneği'ne yardım için aldıklarını söylediler. 

Bartın Spor Kulübü Demeği adına, 2 Milyon TL. karşılığı verilen makbuzun üzerinde Bartın 
Valiliğinin 02.07.2004 gün ve B.05.1.EGM.4.74.00.12.04/496 sayılı olurları ve 02.07.2004-
01.07.2005 tarihleri arasında izin verildiğini dair yazı bulunmaktadır.. 

SORULAR: 

1. Valilikten izin alsalar dahi İnkumu gibi bir turizm beldesine girişte, araçları durdurarak bir 
nevizorla para alma yetkisini bu kişilere hangi kurum vermiştir? 

2. Bu tarzda para toplama yasal mıdır ? Eğer yasal değilse , sorumluları hakkında kanuni 
işlem yapılacakmıdır? 

3. Bu tür para toplama yetkisi yasal ise, her il veya ilçedeki spor kulübü veya derneğe 
Valilikten izinli makbuz karşılığı, bu şekilde yolda araçları durdurarak bir yerden, parayı 
verenlerin istemi dışında para toplamak doğalmıdır? 

4. Makbuz karşılığı veya makbuz olmaksızın toplanan bu tür maddi yardımların ilgili dernek 
veya kulüplerdeki yasal denetimi yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi birim tarafindan hangi usul 
ve esaslarda yapılıyor? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 —Lc'l } (S&2-^~l 
Komi'Yazılı Som Önerg«si 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İ L G İ : 27.09.2004 tarih ve A.01.O.GNS.0.1O.OO.02-6929-7/3498 sayılı yazı. 
Şanlıurfa Milletvekili M.Vedat MELİK tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

«.waqp&auA¥itVma>aı iaAcnilen (7/3498) no'iu aoıu önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştu. 
Barlın ilinde bulunan Bartın Spor Kulübü Demeği Başkanlığı 30.06.2004 tarihinde Bartın Valiliğine 

müracaat ederek futbol branşı ve diğer genel giderlerde kullanılmak üzere, il sınırlarında bir yıl süre ite makbuz 
karşılığı yardım toplama talebinde bulunmuşlardır. 

Bu talep üzerine, Bartın Spor Kulübü demeğine O2.07.2OO4-01.O7.2005 tarihleri arasında, 2860 sayılı 
Yardım Toplama Kanunu kapsamında makbuz karşılığı yardım toplama izni Valilik Oluru ile verilmiştir. 

Valilikçe verilen izin doğrultusunda yapılan yardım toplama faaliyetleri Emniyet Müdürlüğü ve Vergi 
Dairesi Müdürlüklerince oluşturulan komisyonlarca, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16.17.İS ve 19. 
maddeleri doğrultusunda denetlenmektedir. 

İ860 sayılı Yardım Toplama kanunun 4. maddesinde-, "Yardımın isteğe bağlı olduğu, ki&i. ve 
kuruluşların yardımda bulunmaya zorlanamayacağı" belirtilmiştir. Bunun dışında bu uygulamanın kanunun 
lafzına ve ruhuna uygun düşmediği düşünülmektedir. Nitekim, Bartın Valiliği tarafından adı seçen spor 
kulUbunDn yardım toplama biçimi hakkında tahkikat başlatılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ ABdülkadir AKSU 
(_^- tç işleri Bakanı 

5. - Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, İranlı bir rejim muhalifinin Ankara'da öldürüldüğü 
iddiası ile Türkiye'de öldürülen İranlılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun 
cevabı (7/3505) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda ki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AK.SLT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 2 4 . 0 S . 2 0 0 4 

Rejim muhalifi o lduğu söylenen İran Uyruklu Dr.Hussein A R A M ' ı n Ankara'da 
Özilhan Otel i 'nde iple boğularak öldürüldüğü basında yer almıştır. Bu konu ile ilgili olarak 
yapılan çalışmalarda; 

1. Failler belirlenmiş midir? Failler belirlenmiş ise kimlerdir ve cinayeti iş lemedeki 
amaçları nedir? Olay bir siyasi cinayet midir? 

2. 1979 yılından bu tarafa Türkiye'de öldürülen kaç İranlı vardır? Öldürülen 
İranlı'ların kaçının faili bulun muştur? Faillerin yargılarıma süreci nasıl sonuçlan 
mıştır? Siyasi cinayetlerle ilgili olarak bugüne kadar sınır dışı edilen kaç İranlı vardır? 
Siyasi c inayet iş lemekten veya yardımcı olmaktan sınır dışı edilen İranlı yatsa bunların 
isimleri, meslekleri ve görevleri nedir: 

e^VJÎ>/2004 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 - fcC 2 - f c - f e S ^ S ^ 
Konu:Yazılı Soru Önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İ L G İ: 27.10.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-6929-7/3505 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen (7/3505) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

\~ 1V06.2.004 tarihinde Ankara ili Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Ozilban Otelinde kalan ban 
uyruklu Abulfazıl -Tanlnn oğlu 1935 doğumlu Hossein ARAM isimli şahıs boğulmak suretiyle oldurulmuş 
olarak bulunmuştur. Emniyet güçlerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde; yine aynı otelde kalan Iran 
uyruklu Amir MEHMANPEIKAR isimli şahıs vermiş olduğu çelişkili ifadelerinden dolayı gözaltına alınmıştır. 
Şahıs Özerinde çıkan paranın kaynağını ispat edemediği ve odasında özel eşyaları arasında bulunan kablonun 
maktulün boynundaki boğma izi ile uyumlu olduğu anlaşıldığından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 
Yapüm araştırmada söz konusu cinayetin siyasi amaçla işlendiğine dair bir bilgiye rastlanılmamıştır 

2- 1979 yılından bugüne kadar Ülkemiz genelinde 4 faili meçhul, 11 'i faili belli olmak üzere toplam 15 
İran uyruklu şahsın öldürülmesi olayının gerçekleştiği tespit edilmiştir 

Bilgilerinize arz ederim. 

6. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Diyarbakır-Ergani İlçesinin tam teşekkül
lü hastane ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3538) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Sağ l ık B a k a n ı Sayın R e c e p A K D A Ğ ta ra f ından 
yazı l ı o l a rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı arz ede r im. 

M u h s i n K O Ç Y İ Ğ İ T 
D i y a r b a k ı r Mi l l e tvek i l i 

D i y a r b a k ı r ' ı n E r g a n i İ lçes i m e r k e z ve köy le r iy le b i r l ik te nü fusu y a k l a ş ı k 
150 b in o lup , a y n ı z a m a n d a coğraf i b a k ı m d a n Çermik , Ç ü n g ü ş , D i c l e v e M a d e n 
i lçe ler in in de m e r k e z i k o n u m u n d a bu lunmaktad ı r . B u n e d e n l e , ç e v r e i lçeler le 
bi r l ik te y a k l a ş ı k 3 0 0 b in k i ş i y e sağl ık hizmet i ve rmek ted i r . 

A n c a k , E r g a n i ' d e m e v c u t 30 yataklı D e v l e t Has t anes i kapas i t e 
b a k ı m ı n d a n o l d u k ç a y e t e r s i z ka ld ığ ından , ha lk ç a ğ d a ş ve t e m e k sağ l ık 
h i z m e t l e r i n d e n y e t e r i n c e y a r a r l a n a m a m a k t a d ı r . D i y a r b a k ı r ' d a k i h a s t a n e l e r e acil 
o la rak h a v a l e e d i l e n has t a l a r ın ç o ğ u yo lda giderken y a ş a m l a r ı n ı k a y b e t m e k t e d i r . 

İ n san ın en doğa l hakk ı o lan " Y A Ş A M A H A K K I " n ı n ç a ğ ı m ı z d a b u 
şek i lde b i r i lg i s iz l ik n e d e n i y l e son bu lmas ı , insanl ığın o l d u ğ u kada r d e v l e t i m i z 
iç inde bir y ü z ka ra s ıd ı r . 

B u n u n s o n b u l m a s ı ve ha lk ımız ın insanca, o n u r l u c a ve sağl ıkl ı b i r şek i lde 
y a ş a y a b i l m e s i v e t e m e l sağ l ık h izmet le r inden eks iks iz o l a r ak y a r a r l a n a b i l m e s i 
için; 

1-Ergani v e k o m ş u i lçe ler in sağl ık sorununu t e m e l d e n ç ö z m e k a m a c ı y l a , 
asgar i 2 0 0 ya t ak l ı 2 . bir D e v l e t Has tanes in i yada A r a ş t ı r m a H a s t a n e s i n i h i z m e t e 
açmay ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 2 0 0 5 ya t ı r ım p rogramına dahi l e d e c e k m i s i n i z ? 

O : 5 

- 5 L ı 
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2- Ergani Devlet Hastanesinin tam teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu 
verebilmesi için, Nöroloji ve Psikiyatri bölümleri de dahil olmak üzere gerekli 
tüm bölümleri hizmete açarak, bu bölümlere yeterli sayıda uzman doktor. 
atamayı düşünüyormusunuz? 

3- Ergani Devlet Hastanesinin acil ihtiyacı olan tıbbi cihaz, donanım, 
ambulans ve araçları satın almak amacıyla, 2005 yılı yatırım programına alıp 
ödenek tahsis etmeyi düşünüyormusunuz? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.IOO.APK.0000000/ 6f(>2f 
Konu: Yazılı Soru Önergesi ANKARA 

$ 4 ta » 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 27.09.2004 tarihli ve KAN.KAR. MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇ YİĞİT tarafından "Diyarbakır-Ergani İlçesi'nin 

tam teşekküllü hastane ihtiyacına ilişkin" olarak verilen 7/3538 Esas numaralı Yazılı Soru 

Önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. / \ ı 

Prof. Dr. Recep AKDAC 
Bakan 
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D i y a r b a k ı r Mil letveki l i Sayın Muhs in K O Ç Y İ Ğ İ T ' i n "Diyarbakır -Ergani 
t lçes i 'nin tam teşekkül lü has tane iht iyacına i l işkin" o larak v e r m i ş o lduğu Yazı l ı Soru 
Önerges i 'n in cevabıd ır . 

S O R U L A R : 

"Diya rbak ı r ' ı n Ergan i İlçesi merkez ve köyler iyle birlikte nüfusu yaklaş ık 150 bin 
olup, aynı z a m a n d a coğrafi bak ımdan Çermik , CüngUş, Dic le ve M a d e n ilçelerinin de 
merkezi k o n u m u n d a bulunmaktadı r . Bu nedenle , çevre ilçelerle bir l ikte yaklaş ık 300 bin 
kişiye sağlık hizmeti vermektedi r . 

Ancak , E r g a n i ' d e mevcu t 30 yataklı devlet Hastanesi kapas i te bak ımından o ldukça 
yeters iz ka ld ığ ından, ha lk çağdaş ve temel sağlık h izmet le r inden yeter ince 
yara r lanamamaktad ı r . Diyarbak ı r ' dak i hastanelere acil olarak havale edi len hastaların çoğu 
yolda g iderken yaşamlar ın ı kaybetmektedi r . 

İnsanın en doğal hakkı olan " Y A Ş A M A H A K K l ' n ı n çağ ımızda bu şeki lde bir 
ilgisizlik nedeniy le son bulmas ı , insanlığın olduğu kadar devle t imiz içinde bir yüz karasıdır . 

Bunu son bu lmas ı ve ha lk ımız ın insanca, onur luca ve sağlıklı bir şeki lde 
yaşayabi lmes i ve t emel sağlık h izmet ler inden eksiksiz olarak yarar lanabi lmes i için; 

" 1 - Ergani ve k o m ş u ilçelerin sağlık sorununu temelden ç ö z m e k amacıy la , asgari 200 
yatakl ı 2. Bir Dev le t Hastanesini yada Araş t ı rma Hastanesini h izmete açmayı düşünüyor 
musunuz? 2005 yat ır ım p rogramına dahil edecek misiniz? 

" 2 - Ergani Devle t Has tanes i ' n in t am teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu verebi lmesi 
için, Nöroloj i ve Psikiyatri bölümler i de dahil o lmak üzere gerekli tüm bölümler i h izmete 
açarak, bu bö lümlere yeterl i sayıda uzman doktor a tamayı düşünüyor m u s u n u z ? 

" 3 - Ergani Devle t Has tanes i ' n in acil ihtiyacı olan tıbbi c ihaz, donan ım, ambu lans ve 
araçları satın a l m a k amacıy la , 20O5 yılı yatırım p rogramına al ıp ö d e n e k tahsis e tmeyi 
düşünüyor m u s u n u z ? 

C E V A P L A R : 

C E V A P 1- İnsanın en temel hakkı yaşamak , yaşamanın en güzeli de sağlıklı 
yaşamakt ı r . Bakan l ık olarak bütün plan, p rogram ve faaliyetlerimizin m e r k e z i n d e " İ N S A N " 
vardır. Sağl ık ta D ö n ü ş ü m Programı ile insanımızın temel sağlık h izmet le r inden eksiksiz 
olarak yara r lanmas ı v e ona daha iyi, daha güzel h izmet s u n m a k ve sunulan hizmet in verimli 
o labi lmesi için ça l ı şmalar yapmaktay ız . 

Bu çerçevede ,Ergan i i lçesinde hal ihazırda hizmet ve rmek te olan has tanemize ilave 
olarak 50 ya tak kapasi te l i ek bina yap ımı , Bakanl ığ ımızca Devle t P l an l ama Teşki la t ına 2005 
yılı yat ı r ım p rogramına tekl if edi lecek yat ır ımlar aras ında yer a lmaktadı r . 

Bakan l ığ ımız bütçe imkanlar ı dahi l inde hastaneler imizin sadece fiziki yapısı değil, 
makine , t ech iza t .donanım ve insan kali tesini art t ırmak için gerekli ça l ı şmalar yapı lmaktadır . 

C E V A P 2 - Yatakl ı Tedavi Kurumlar ı İş letme Yönetmel iğ in in 22 nci maddes inde 
sağlık kurulu o luş turu lmas ı için üç ayrı dal uzmanın ın bu lunmas ın ın yeterli olacağı ve bu 
kurulun kendi uzman l ık a lanlar ında o lmak üzere istirahat, i laç, ortez, protez vb . raporları 
verebi leceği h ü k m ü bulunmaktad ı r . Ancak , özelliği o lan sağl ık kurulu raporlar ının 
veri lebi lmesi ( sağ lam, özürlü raporu gibi) bazı branşların bu lunmas ı zorun lu luğuna bağlı 
o lup, bu branşlar ın bu lunmad ığ ı has tanelerde bu tür raporların ver i lmesi m ü m k ü n değildir . 
Dolayıs ıy la ilgili uzmanla r ın kendi uzmanl ık alanları ile ilişkili raporlar ın ver i lmesi imkan 
dahi l indedir . Ayr ıca , konu ile ilgili herhangi bir mağdur iyet in o lmamas ı için "Sağ l ık Kurulları 
ve N ö b e t H i z m e t l e r i n e " ilişkin 20 .02 .2004 tarih ve 2004/23 nolu Gene lge yay ımlanarak 81 İl 
Val i l iğine duyuru lmuş tu r . 

Söz konusu Dev le t Hastanesinin Nöroloji uzman doktor ihtiyacı göz önünde 
bu lunduru lmak ta o lup , imkanlar dahi l inde gerek kura ile gerekse ta lep hal inde karş ı lanma 
yoluna gidi lecektir . 

Ancak , 24 .07 .2004 tarih ve 24472 sayılı Resmi G a z e t e ' d e yay ımlanarak yürür lüğe 
giren Taş ra Teşki la t ı Ya t ak ve Kadro Standartları Yöne tmel iğ i ge reğ ince R u h Sağlığı ve 
Hastal ıkları branşı en az 150 yataklı Devlet Has taneler inde bu lunduğundan bu konuda 
yapı lacak her hangi bir işlem bulunmamaktad ı r . 

C E V A P 3 - Ergani Devle t Has tanes ine 2004 mali yı l ında Fizik Tedav i ve K B B 
cihazları temini amac ıy la 30 mi lyar T L ödenek tahsis edi lmişt i r . Ayr ıca , 2005 yı l ında 
Bakan l ığ ımıza intikal et t i r i lecek olan tıbbi cihaz talepleri bütçe imkanlar ı n ispet inde 
değerlendir i lecekt i r . 

Gös t e rmiş o lduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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7. - Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, TMSF'nin el koyduğu mallar üzerindeki tasarrufa 
ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/3594) 

TÜRKİYEY BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. 

Mustafa ÖZVÜREK 
Mersin Milletvekili 

Basında yer alan bir haberde TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ün Uzan Grubuna ait 34 TE 7643 

plakalı 2001 Model zırhlı Mercedes'i makam aracı olarak kullandığı haberi yer almıştır. Aynı 

haberde TMSF Birinci Tahsilat Dairesi'nin 6 Ağustos 2004 tarihinde 20 aracın satılacağını 

duyurduğu, ancak son anda, satışın yapılacağı gün söz konusu zırhlı Mercedes'in "kamu yaran" 

gerekçesi ile ihale listesinden çıkarıldığı belirtilmektedir. 

1) Batık bankaların kamuya 46 Milyar Dolar yük getirdiğini, bu zararın 37 Milyar Dolarlık 

bölümünün tahsil kabiliyetinin kalmadığını ifade eden TMSF Başkanının satılıp paraya 

çevrilmesi için fona devredilmiş bulunan malları dilediği gibi kullanma hakkı var mıdır? 

2) Benzeri daha önce 446 Milyar Lira'ya satılan böylesi pahalı bir zırhlı aracı TMSF 

Başkanının kullanmasında nasıl bir "kamu yararı" vardır? 

3) TMSF Başkanı zırhlı araç kullanacak ölçüde güvenlik yönünden tehdit altında mıdır? 

4) TMSF'ye satılmak üzere devredilen otomobil, yat, uçak, helikopter gibi araçlar ile villa, yalı, 

apartman dairesi gibi gayrimenkuller ve sanat değeri yüksek tabloların listesi nedir ve 

bunlardan hangileri satılmıştır? 

5) Satılmamış yat, uçak, helikopter, villa, yalı gibi menkul ve gayrimenkullerden kamu 

görevlilerince kullanılanlar var mıdır? 

6) Fona devredilen menkul ve gayrimenkullerin kamu göreviilerînde kullanılması konusunda 

izin verilmiş midir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / 0 1 - ^ - ^ - 1 £• C.Ç- I (t / 2 0 0 4 
K O N U : 7 / 3 5 9 4 - 7 2 4 9 e s a s sayıl ı ' 

yaz ı l ı soru ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : a ) 0 1 . 1 0 . 2 0 0 4 tarih ve A . 0 1 . O . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 3 5 9 4 - 7 2 4 9 / 2 3 3 5 3 sayı l ı y a z ı n ı z . 
bJBaşbakan l ığ ın 0 5 . 1 0 . 2 0 0 4 tarih v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 3 7 9 - 2 6 / 4 6 6 1 sayı l ı y a z ı s ı . 

M e r s i n Mil letveki l i S a y ı n M u s t a f a Ö 2 Y Ü R E K t a r a f ı n d a n S a y ı n B a ş b a k a n ı m ı z a tevc ih 
ed i len ve S a y ı n B a ş b a k a n t a r a f ı n d a n d a koord ina tör lüğümde c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı tensip o lunan 
7 / 3 5 9 4 - 7 2 4 9 sayı l ı yaz ı l ı soru önerges in in c e v a b ı n a ilişkin o la rak T a s a r r u f M e v d u a t ı S igorta 
F o n u Başkan l ığ ı ' n ın 0 1 . 1 1 . 2 0 0 4 tarih ve T M S F . B H I . 2 2 3 / 4 1 3 2 1 sayı l ı y a z ı s ı ilişiktedir. 

Bi lgi lerinize a r z e d e r i m . 

T A S A R R U F M E V D U A T I S I G O R T A F O N U 

S A Y I : T M S F . B H I . 2 2 3 / X J J 3_2-K 0 1 / 1 1 / 2 0 0 4 
K O N U -. Soru Önerges i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I ve 
B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I ' N A 

(Sn . D o ç . D r . Abdül la t i f Ş E N E R ) 

İ L G İ : 05/10/2O04 tarih ve B.02.0.001/01-7361 7/3594 sayılı yazınız. 

Bil indiği üzere , ba t ık banka la rdan olan alacağın tahsili amac ıy la 4 3 8 9 sayılı Banka la r 
K a n u n u n u n ve 4 9 6 9 sayılı K a n u n u n Geçici 2 'nc i maddes i hükümle r i çe rçeves inde kamu 
a lacağın ın tahsi l ini t eminen gerçek ve tüzel kişi ler hakk ında ihtiyati t edbi r k a r a r l a n a l ınarak 
uygu lanmış , suç duyuru la r ında b u l u n u l m u ş ve akab inde 4 3 8 9 sayılı B a n k a l a r K a n u n u n u n 14 
ve 15 ' inci madde le r i ile 6 1 8 3 sayılı A m m e Alacaklar ın ın Tahs i l i U s u l ü H a k k ı n d a K a n u n 
hükümle r i uyar ınca söz konusu alacağın takip ve tahsili iş lemleri baş la t ı lmış t ı r . 

B u k a p s a m d a T . İmar Bankas ı T . A . Ş . den olan alacağın tahsili amac ıy l a U z a n Grubu 
ş i rket ler ine ait 2 0 aracın, 0 6 / 0 8 / 2 0 0 4 tar ihinde 6 1 8 3 sayılı Y a s a ' n ı n satış hükümle r i uyar ınca 
açık ar t t ı rma sure t iy le ihalesi yap ı lmış bu lunmaktad ı r . 

Bu a raç la rdan 18 adedin in t op l am l .914 .800 .000 .000 . -TL bede l l e ihalesi yapı lmışt ı r . 
2 7 0 mi lyar T L ' y e sat ı lan 34 T S 9 9 9 0 plakalı B M W , alıcısı taraf ından bedel i ö d e n m e d i ğ i 
için yeniden sa t ışa ç ıkar t ı lmış ve 18/08/2004 tar ihinde yapılan aç ık a r t t ı rmada 2 6 5 mi lyar 
T L ' y e sat ı larak pa r aya çevr i lmiş ve iki ihale arasındaki fark faizi ile b i r l ik te ilk a l ıc ıdan tahsil 
edi lmiş t i r . 

0 6 / 0 8 / 2 0 0 4 tarihli açık ar t t ı rma i lanında yer alan araçlardan 34 T E 7 6 4 3 plakal ı S 6 0 0 L 
zırhlı M e r c e d e s ise bil irkişi taraf ından takdir edilen m u h a m m e n bede l in d ü ş ü k tesbi t 
ed i lmes i ve k a m u o y u n d a düşük bedel le sat ı ldığına dair o luşan o l u m s u z in t iba nedeniy le 
k a m u ve borç lunun menfaat i d ikka te al ınarak iha leden çeki lmişt i r . 
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Diğer taraftan, batık bankalardan olan alacağın tahsili amacıyla yapılan operasyonlar 
nedeniyle Fon 'un , dolayısıyla Fon 'u temsilen Fon Başkam'nın hedef haline getirildiği 
kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Nitekim, Fon Başkanı 'na yönelik çok sayıda tehdit 
mektubu ve telefonlar alınmış olup konu, ilgili güvenlik birimlerinin de bilgisi dahilinde 
bulunmaktadır. Bu nedenle yetkili birimlerin de tavsiyesiyle sözkonusu araç, aracın maliki 
Mavi Tur izm ve Yat ınmlan A.Ş. den T. İmar Bankası T.A.Ş. 'den kaynaklanan Fon 
alacaklanna mahsup edilmek üzere kasko bedeli üzerinden alınarak Fon adına tescil 
edilmiştir. Satış bedeli Fon alacağından düşülmüş olup mevcut fiili ve hukuki durum dikkate 
alındığında kamu menfaatine aykırı bir durumun olmadığı açıktır. 

Soru önergesinde belirtildiği gibi bu borçlulardan Fon 'a satılmak üzere devredilen 
hiçbir menkul, gayrimenkul mal bulunmamaktadır. Borçlulara ait olduğu tesbit edilebilmen 
tüm mal, hak ve alacaklara 6183 sayılı Yasa hükümleri uyannca haciz tatbik edilmiş olup, bu 
malların satışı 6183 sayılı Yasa ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu 'nun verdiği yetkiler 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 

8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir gruba ait araçların TMSF tarafından satışına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in cevabı 
(7/3597) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n Sayın Recep T a y i p ERDOĞAN t a r a f ı n d a n 
yazı l ı o l a r a k c e v a p l a n d ı r m a s ı iç in ge reğ in i a rz e d e r i m . 

S a y g ı l a r ı m l a . 

Be rhan Ş İ M Ş E K / ^ 
İ s t a n b u l M i l l e t vek i l i 

Bankac ı l ı k D ü z e n l e m e v e D e n e t l e m e K u r u m u , dev le t i z a r a r a uğ ra t t ı ğ ı 
g e r e k ç e s i y l e Uzan G r u b u n a a i t İ m a r Bankas ı ile t ü m sah ip ve h a k i m o r t a k l a r ı n ı n 
b ü t ü n m a l var l ığ ı ve ş i r k e t l e r i n e 3 T e m m u z 2 0 0 3 t a r i h i n d e el k o y a r a k , T a s a r r u f 
M e v d u a t ı S i g o r t a Fonu b ü n y e s i n e a lmış t ı r . 

T M S F , K a m u y a r a r ı g ö z e t e r e k , dev le t i n uğrad ığ ı zarar ı hızlı b i r şek i l de 
t a h s i l e t m e k iç in hac iz le r v e b u i ş l em le r i n s o n u n d a da iha le y o l u i le sa t ı ş la r 
g e r ç e k l e ş t i r m e k t e d i r . 

Bu ç e r ç e v e d e ; T M S F Bi r inc i Tahs i la t Da i res i K o m i s y o n Başkan ı Fe th i Çal ık 
imzas ıy la 6 a ğ u s t o s 2 0 0 4 t a r i h i n d e Uzan G r u b u n a 20 a rac ın sa t ı l acağ ı 
d u y u r u l m u ş , bu a raç la r la i lgi l i d e t a y l a r basına ve r i lm i ş t i r . 

Buna g ö r e ; 
1) Sat ışa s u n u l a n bu a raç la r " k a m u y a r a r ı " da göze t i l e rek , k a ç a r l i r aya 

sa t ı lmış t ı r? 
2 ) A raç la r ın sa t ı lacağı g ü n ; satış l i s tes inde y e r a lan 34 TE 7 6 4 3 p laka l ı 

S 6 0 0 L zırh l ı M e r c e d e s ' i n s o n d a k i k a d a " k a m u y a r a r ı " ge rekçes i i le i h a l e d e n 
çıkar ı ld ığı h a b e r l e r i g a z e t e l e r i m i z d e y e r a lmış t ı r . Bu Mercedes h a n g i " k a m u 
y a r a r ı " g ö z e t i l e r e k i ha l eden çek i lm iş t i r ? 

3 ) Ayn ı öze l l i k le r i t a ş ı y a n b i r başka zırhlı Mercedes 4 4 6 m i l y a r l i raya 
sa t ı l a rak ge l i r e lde ed i l i r ken " k a m u y a r a r ı " say ı lm ıyo r d a , ger i ç e k i l e r e k m a k a m 
aracı yap ı l an a rac ın m a k a m aracı yap ı lan aracın o r t a y a çıkardığı d u r u m m u 
" k a m u y a r a r ı " say ı l ıyor? 

4 ) İ h a l e d e n " k a m u y a r a r ı " göze t i l e rek çek i len değe r i n i n t a h m i n e n 5 0 0 
m i l y a r l i ra o l d u ğ u k a b u l ed i l en Mercedes ' i n b u g ü n T MSF başkan ı A h m e t E r t ü r k 
t a r a f ı n d a n m a k a m arac ı o l a r a k kul lanı ld ığı b i l i n m e k t e d i r . T a h m i n i 5 0 0 m i l y a r l ı k 
zı rh l ı M e r c e d e s i n , T M S F başkan ın ın m a k a m aracı o l a rak ku l l an ı lmas ın ın " k a m u 
y a r a r ı " v e " k a m u v i c d a n ı " aç ıs ından izahını y a p a r mısınız? 

5 ) D e v l e t i n uğ rad ığ ı za ra r ı en aza i n d i r m e k amac ıy la T M SF b ü n y e s i n d e 
sat ış amac ıy l a a l ı k o n u l a n v e k o r u n a r a k değe r i n i n k a y b o l m a m a s ı a m a c ı y l a e m i n 
e l le re t e s l i m ed i ld iğ i d ü ş ü n ü l e n bu a raç la r , b izzat i k u r u m u n b a ş ı n d a k i şahıs 
t a r a f ı n d a n m a k a m arac ı y a p ı l a r a k " k a m u y a r a r ı " h içe sayı lmış ve e m a n e t t e k i 
ma l l a r ı n da ge leceğ i k o n u s u n d a endişe l i d u r u m l a ka rş ı - ka rş ı ya ka l ı nmış 
o l u n m u y o r m u ? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / 0 1 - ^ ^ - 6 $ * o $ * /ff / 2 0 0 4 
K O N U : 7 / 3 5 9 7 - 7 2 6 5 e s a s s a y ı l ı 

y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : a ) 0 1 . 1 0 . 2 0 0 4 t a r i h v e A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 3 5 9 7 - 7 2 6 5 / 2 3 4 0 4 s a y ı l ı y a z ı n ı z . 
b ) B a ş b a k a n l ı ğ ı n 0 5 . 1 0 . 2 0 0 4 t a r i h v e B . 0 2 . 0 . K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 3 7 9 - 2 9 / 4 6 6 2 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

İ s t a n b u l M i l l e t v e k i l i S a y ı n B e r h a n Ş İ M Ş E K t a r a f ı n d a n S a y ı n B a ş b a k a n ı m ı z a t e v c i h 
e d i l e n v e S a y ı n B a ş b a k a n t a r a f ı n d a n d a k o o r d i n a t ö r l ü ğ ü m d e c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı t e n s i p o l u n a n 
7 / 3 5 9 7 - 7 2 6 5 say ı l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n i n c e v a b ı n a i l i şk in o l a r a k T a s a r r u f M e v d u a t ı S i g o r t a 
F o n u B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n 0 1 . 1 1 . 2 0 0 4 ta r i h v e T M S F . B H I . 2 2 3 / 4 1 3 2 2 say ı l ı y a z ı s ı i l i ş i k ted i r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

D o ç . D r . A b d ü l l a t i f Ş E N E R - ^ 
D e v l e t B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

T A S A R R U F M E V D U A T I S I G O R T A F O N U 

S A Y I : T M S F . B H I . 2 2 3 / u < 3 T-T- 01 /11 /2004 
K O N U : Soru Önerges i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I ve 
B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I ' N A 

( S n . D o ç . D r . Abdü l l a t i f Ş E N E R ) 

İ L G İ : 27/10/2004 tarih ve B.02.0.001/01-7362 7/3597 sayılı yazınız. 

Bi l indiği Üzere, batık bankalardan olan alacağın tahsili amacıyla 4 3 8 9 sayılı Bankalar 
Kanununun ve 4 9 6 9 sayılı Kanunun Geçici 2 'nci maddesi hükümler i çerçeves inde kamu 
alacağının tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir karar lan alınarak 
uygulanmış , suç duyurular ında bu lunu lmuş ve akabinde 4389 sayılı Banka la r K a n u n u n u n 14 
ve 15' inci maddeler i ile 6183 sayılı A m m e Alacaklarının Tahsi l i Usulü Hakk ında Kanun 
hükümler i uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlat ı lmışt ı r . 

Bu k a p s a m d a T. İmar Bankas ı T .A.Ş . den olan alacağın tahsili amacıy la Uzan Grubu 
şirketlerine ait 20 aracın, 06 /08 /2004 tarihinde 6183 sayılı Yasa 'n ın satış hükümler i uyarınca 
açık ar t t ı rma suretiyle ihalesi yapı lmış bulunmaktadır . 

Bu araçlardan 18 adedinin toplam 1.914.800.000.000.-TL bedel le ihalesi yapılmıştır . 
270 milyar T L ' y e satılan 34 T S 9 9 9 0 plakalı B M W . alıcısı tarafından bedeli ödenmediği 
için yeniden sat ışa ç ıkar t ı lmış ve 18/08/2004 tarihinde yapılan açık ar t t ı rmada 265 milyar 
T L ' y e satı larak paraya çevr i lmiş ve iki ihale arasındaki fark faizi ile bir l ikte ilk alıcıdan tahsil 
edi lmişt ir . 

06 /08 /2004 tarihli açık art t ırma i lanında yer alan araçlardan 34 T E 7 6 4 3 plakalı S600L 
zırhlı Mercedes ise bilirkişi tarafından takdir edilen m u h a m m e n bedel in düşük tesbit 
edi lmesi ve k a m u o y u n d a düşük bedel le satıldığına dair oluşan o l u m s u z int iba nedeniyle 
k a m u ve borç lunun menfaati d ikkate alınarak ihaleden çekilmiştir . 

D iğe r taraftan, bat ık bankalardan olan alacağın tahsili amacıyla yapı lan operasyonlar 
nedeniyle F o n ' u n , dolayısıyla F o n ' u temsilen Fon Başkan ı 'n ın hedef hal ine getirildiği 
kamuoyu tarafından da bi l inmektedir . Ni tekim, Fon Başkan ı ' na yönel ik çok sayıda tehdit 
mektubu ve telefonlar a l ınmış o lup konu , ilgili güvenlik bir imlerinin de bilgisi dahil inde 
bu lunmaktad ı r . B u nedenle yetkili bir imlerin de tavsiyesiyle sözkonusu araç, aracın maliki 
Mav i T u r i z m ve Yatır ımları A .Ş . den T. İmar Bankası T .A .Ş . ' den kaynaklanan Fon 
alacaklar ına m a h s u p ed i lmek üzere kasko bedeli üzerinden a l ınarak Fon adına tescil 
edilmişt ir . Sat ış bedeli Fon alacağından düşü lmüş ölüp mevcut fiili ve hukuki d u r u m dikkate 
a l ındığında k a m u menfaat ine aykırı bir durumun olmadığı açıktır. 
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Soru önerges inde belirtildiği gibi bu borçlulardan F o n ' a sat ı lmak üzere devredilen 
hiçbir menkul , gayrimenkul mal bulunmamaktadır . Borçlulara ait olduğu tesbit edilebilmen 
tüm mal , hak ve alacaklara 6183 sayılı Yasa hükümleri uyarınca haciz tatbik edi lmiş olup, bu 
malların satışı 6183 sayılı Yasa ve 4389 sayılı Bankalar K a n u n u ' n u n verdiği yetkiler 
çerçevesinde gerçekleşt ir i lmektedir . 

Bilgi edini lmesini ve gereğini arz ederim. ^ _ _ _ ^ 

A h m e t E R T Ü R K 
B a ş k a n 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, yoksulluğun ve işsizliğin azaltılması yönünde 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül-
latif ŞENER'in cevabı (7/3600) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Saym Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. 16.09.2003 

Eylül ayının gelmesiyle birlikte okul masrafları, yakacak, giyecek ve yiyecek gibi 
harcamalar artmaya başlamış olup; çiftçi, işçi, memur, Bağ-Kur, SSK emeklileri ve küçük 
esnaf başta olmak üzere dar gelirli yoksul ailelerin bütçeleri zorlanırken, 15 milyon işsiz 
insanımız da çaresizlik içinde kıvranmaya başlamıştır. 

1- AKP iktidar olduğu gün, acil eylem planı açıklayarak, özellikle yoksulluk ve işsizliği 
1 yıl içinde yok edeceğini söylemişti. Aradan 22 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen 
yoksulluk ve işsizlikte hiçbir gerileme olmadığı görülmektedir. AKP Hükümeti olarak acil 
eylem planında şu ana kadar yoksulluğu ve işsizliği ortadan kaldırmak için ne gibi 
çalışmalar yaptınız? 

2- Okul masraflanmn altında ezilen işçi, memur, Bağ-kur, SSK emeklileri ve küçük esnaf 
gibi dar gelirli ailelerin bu sıkıntılannı biraz olsun giderebilmek için herhangi bir 
çalışmanız var mı? 

3- Nüfusun %40'ını oluşturan çiftçimizin ülke genelinde yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle 
içine düştüğü sıkıntılarını hafifletmek okulların açıldığı şu günlerde biraz olsun rahat 
nefes alabilmeleri için herhangi bir çalışmanız var mı? 
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\ D P T / 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET P L A N L A M A TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

S o s y a l Sektör l er v e K o o r d i n a s y o n G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

SAYI 
KONU 

B.02.1.DPT.0.09.01 / « ^ 2 . 
Soru önerges i Hk. 

1* h Kasım 200K 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: (a) Başbakanlığın O5.1O.2O04 tarih ve B.02.0.KKG.012/106-379-32/4663 sayıl, 

(b)aTBSMM Başkanlığının 01.10.2004 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 0 1 . O. GNS. 
0.10.00.02-7/3600-7298/23482 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yaz, ile Ardahan Milletvekili Sn. Ensar ÖÖÜT'ün Sn. Başbakana tevcih 
ettiği yazılı soru önergesine cevap veri lmesi talep edilmektedir. 

Soru önergesinde yer alan sorulann Sn. Başbakan adma cevaplan ekte 

verilmiştir. 
Gereğini bilgilerinize arz eder im. ^^~p ,.—• 

"^ "^^ Doç. Dr. Abdüllat i f ŞENER ' 
Başbakan a. 

Devlet Bakan, ve Başbakan Yrd. 

SORU ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULARIN CEVAPLARI 
Soru 1 - A K P iktidar o lduğu g ü n , Aci l Ey lem Planı 'nı açık layarak, özel l ik le 

yoksu l luk ve işsizliği bir yıl iç inde yok edeceğin i söylemişt i . A radan 22 ay gibi uzun bir 
süre g e ç m e s i n e rağmen yoksul luk ve işsizlikte hiçbir ger i leme o lmadığı 
görü lmekted i r . A K P Hükümet i o larak Aci l Ey lem P l a n ı n d a şu ana kadar yoksu l luğu 
ve işsizl iği o r tadan ka ldı rmak için ne gibi çal ışmalar yaptınız? 

C e v a p 1 

a) 58. ve 5 9 . Hükümet ler i İşsizliği Azal tmaya Yönel ik Faal iyet ler i 

Aci l Ey lem Planı 'nda (AEP) "İşsizl iğin Ön lenmes i " başlığı al t ında beş faal iyet 
yer a lmaktadı r . 

K o d 
SP-04 

S P - 0 5 

SP-06 

SP-07 

SP-08 

Faal iyet Adı 
Esnek ça l ışma biçimler ini 
düzen leyen mevzuat değişikl iği 
yapı lacak. 
İnsan gücü p lan laması etkin bir 
şek i lde yapı lacak. 
insan gücünün nitel iğinin art ır ı lması 
için kısa sürel i eği t im ve 
danışman l ık hizmetler i etkin o larak 
sürdürülecekt i r . 
Kayıt dışı is t ihdam ve yabancı 
kaçak işçi çalıştır ı lması ön lenecek. 

Çocuk işçil iğinin ön lenmes i için 
gerekl i tedbir ler alınacaktır. 

Sorumlu Kuruluş 
Çal ışma ve Sosyal 
Güvenl ik Bakanl ığı 
(ÇSGB) 

Ç S G B 

Ç S G B 

Ç S G B 

Ç S G B 

Süre 

6 ay 

Sürekl i 

Sürek l i 

Sürekl i 

Sürekl i 

A E P ' d e yer alan "esnek ça l ışma biçimlerini düzen leyen mevzua t değişik l iğ i 
yap ı lmas ı " faal iyet i t amamlanmış durumdadır . Ça l ışma hayatının esnek bir yapıya 
kavuş turmayı amaç layan 4857 sayılı İş Kanunu 10 Haziran 2 0 0 3 tar ihînde yürür lüğe 
girmişt ir . AEP 'dek i işsizliği aza l tmaya yönel ik d iğer dör t faal iyet ise sürekl idir . 
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"insan gücü planlamasının etkin bir biçimde yapılmasa faaliyeti konusunda 
çalışmalar yürütülmektedir, "insan gücünün niteliğinin artırılması için kısa süreli eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi" faaliyeti kapsamında ise 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aktif işgücü programlarını yürütmektedir. 

"Kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi" faaliyeti 
kapsamında 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun 6 Mart 2003 
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Kanunun uygulama yönetmeliği de 29 
Ağustos 2003 tarihinde yayımlanmış, Kanun ve Yönetmelik 6 Eylül 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

"Çocuk işçiliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması" faaliyeti 
kapsamında ise, AB-Türkiye mali işbirliği kapsamında "Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması1' projesi 2005 yılında başlatılacaktır. 

AEP'nin dışında işsizliğin ortadan kaldırılması için bir çok çalışma yapılmıştır. 
Bu kapsamda 2004 yılı "İşsizlikle Mücadele Yılı" ilan edilmiş ve bu konuda gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. İşsizlikle mücadele için bir Devlet Bakanı (Sn. Güldal 
AKŞİT) görevlendirilmiştir. 

4904 sayılı Türkiye iş Kurumu Kanunu 5 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 12-13 Kasım 2003 tarihinde toplanan İŞKUR II. Genel Kurul'unda ülkemizin 
istihdam ve işsizlik sorunlarının çözümüne ve ulusal istihdam politikasının 
oluşturulmasına yönelik kararlar alınmıştır. Söz konusu kararlar bir eylem planına 
dönüştürülmüştür. 

İstihdamın ve yatırımların artırılması doğrultusunda 5084 sayılı Yatırımların ve 
istihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6 Şubat 
2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı; kalkınmada öncelikli yöreler ve 
fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1.500 Dolar veya daha az olan illerde vergi 
ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz 
arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmaktır. 

İŞKUR'un kurumsal kapasitesini geliştirmek ve aktif istihdam tedbirlerinin 
uygulanmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 350 projeyi destekleyecek olan ve 
Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında Türk Hükümeti'nin 10 milyon Euro'luk katkısıyla 
birlikte toplam bütçesi 50 milyon Euro olan Aktif İşgücü Programları Projesi 21 Ekim 
2003 tarihinde başlamıştır. Aktif işgücü Programlan Projesi için proje teklifleri 
alınmıştır. 25 bin işsizin projeden yararlanması ve bunlardan en az yüzde 50'sinin 
istihdama kazandırılması amaçlanmaktadır. 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 
ile özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 
IŞKUR'dan izin almak şartıyla faaliyetlerine başlayabilme olanağı sağlanmıştır. Bu 
kapsamda İŞKUR tarafından bugüne kadar yedi özel istihdam bürosunun faaliyete 
geçmesine izin verilmiştir. 

Yatırım ortamının iyileştirilerek yerli ve yabancı yatırımların artırılması ve bu 
kapsamda, yatırımların gerçekleştirilmesinde karşılaşılan idari engellerin ortadan 
kaldırılması, böylece prosedürlerin hızlı bir biçimde tamamlanması amacıyla çeşitli 
kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Yatırım Ortamını 
iyileştirme Kordinasyon Kurulu (YOİKK) kurulmuştur. Bu çerçevede kurulan İstihdam 
Teknik Komitesi 4 Ocak 2003 tarihinde bir rapor hazırlamıştır. 

özelleştirme programının yürütülmesine yardımcı olma, özelleştirmenin 
olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini azaltma ve ekonomik reform programının 
sosyal etkilerini izleme amacını taşıyan özelleştirme Sosyal Destek Projesi 
(ÖSDP)'nin süresi 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatılmıştır. Proje kapsamında 
özelleştirilecek işletmelerde çalışanların emekli ikramiyeleri, kıdem, ihbar ve iş kaybı 
tazminatları ödenmekte, yeniden işe yerleştirilmelerine yardım amacıyla çeşitli 
hizmetler verilmektedir. Bu kapsamda Eylül 2004 tarihi itibarıyla yeniden işe 
yerleştirme hizmetleri için 11,8 milyon dolar kullanılmış ve 22.737 kişi proje 
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hizmetlerinden faydalanmıştır. Özelleştirme programı çerçevesinde satışı veya 
kapatılması uygun görülen işletmelerde 11.900 personele 203,7 milyon dolar 
tazminat ödenmiştir. 

5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde 
oluşturulan "istihdamın Artırılması ve İşgücü Piyasası Çalışma Grubu" işsizliğin 
azaltılmasına yönelik somut tedbirleri içeren bir rapor hazırlamıştır. 

İstihdam yaratmadaki etkinlikleri ve esneklikleri, konjonktürel dalgalanmalara 
uyum kabiliyetleri, bölgeler arası gelişmişlik ve gelir farklılıklarının giderilmesindeki 
önemleri dikkate alınarak, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)'ler alanında 
Türkiye'nin AB politikaları ile uyum yönünde izleyeceği yaklaşımın ve rekabet 
güçlerinin korunması için alınması gerekecek tedbirlerin net bir şekilde ortaya 
konması amacıyla, bir KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 

2001 yılında yaşanan ekonomik krizde işletmeler ayakta kalabilmek için 
çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kalmışlar, maliyetleri azaltabilecekleri şekilde 
üretim yapmaya başlamışlar ve kapasite kullanım oranlarını artırmışlardır. Kapasite 
kullanım oranlarının artmasıyla hızlı bir büyüme sağlanmıştır. Bu süreçte işletmeler 
verimliliklerini artırmayı öğrenmişler ve çıkardıkları çalışanları geri alma ihtiyacı 
duymamışlardır. Ekonomide verimliliğin artması aynı üretim düzeyinde daha az emek 
kullanılması anlamına gelmektedir. Verimlilik arttıkça istihdamın artmaması hatta 
azalması söz konusu olmaktadır. Bu da kısa dönemde işsizliği artırmaktadır. 

Bu sonuç kısa vadede olumsuz gibi görünse de uzun vadede hem ülke 
ekonomisi hem de istihdam açısından olumlu olacaktır. Mevcut kapasitenin kullanım 
artışı belli bir zaman sonra sona erecek ve firmalar yeni kapasite arayışına girerek 
yeni yatırımlara başlayacaklardır. Dolayısıyla, şu anda sınırlı olan istihdam yaratma 
kapasitesi ileriki aşamalarda gelişecektir. 58. ve 59. Hükümet dönemlerinde istihdamı 
artırmaya ve işsizliği azaltmaya yönelik izlenen politikalar olumlu sonuçlarını vermeye 
başlamıştır. 

Nitekim, sabit sermaye yatırımlarının büyüme hızı 2002 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 2 azalırken, 2003 ve 2004 yıllarının aynı dönemlerinde sırasıyla 
yüzde 10 ve yüzde 51.7 artmıştır. 2004 yılı II. Dönem Hanehalkı İşgücü Anketi'ne 
göre de istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artmıştır. 

Türkiye genelinde, 2004 yılının ikinci çeyreğinde tüm sektörlerde istihdam 
artışı vardır. Çalışan sayısı, tarım sektöründe yüzde 1,2 (89 bin kişi), sanayide yüzde 
4,3 (163 bin kişi), hizmetler sektöründe (inşaat dahil) ise yüzde 2,4 (239 bin kişi) 
oranında artmıştır. Bu verilere göre reel sektördeki canlanmanın istihdama 
yansımaya başladığı gözlenmektedir. İnşaat sektöründe yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 
2004 yılının ilk yarısında istihdam artışı kaydedilmiştir. Bu sektörde 2004 yılının ikinci 
çeyreğinde istihdam artışı yüzde 6,7 olmuştur. 

işsizlik oranı ise 2003 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10,0 iken 2004 yılının 
aynı döneminde yüzde 9,3'e gerilemiştir. 2004 yılının ikinci çeyreğinde işsiz 
sayısındaki azalma birinci çeyreğe göre daha belirgin hale gelmiştir. İşsiz sayısı 
Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 149 bin kişi azalarak 2 milyon 
269 bin kişi olmuştur. 
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TABLO:1- Üç Aylık Dönemler İtibarıyla Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler 
(15+Yaş, Bin Kişi) 

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus 

İşgücü 

İstihdam 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

İşsiz 

İşgücüne Katılma Oranı(%) 

İstihdam Oranı{%) 
İşsizlik Oram(%) 

Eksik İstihdam 

Eksik İstihdam Oranı(%) 
İşsizlik ve Eksik İstihdam 
Nedeniyle Atıl İşgücü Oranı (%) 

2003 (I) 

48.687 

23.098 

20.244 

6.639 

3.769 

9.836 

2.844 

47,5 

41,7 

12,3 

1.161 

5,0 

17,3 

2003 (II) 

48.799 

24.115 

21.696 

7.731 

3.798 

10.167 

2.418 

49,4 

44,5 

10,0 

1.113 

4,6 

14,6 

2004 (I) 

49.482 

22.732 

19.902 

6.412 

3.844 

9.646 

2.830 

45,9 

40,2 

12,4 

1.175 

5,2 

17,6 

2004 (II) 

49.694 

24.457 

22.188 

7.820 

3.961 

10,407 

2.269 

49,2 

44,6 

9,3 

1.002 

4,1 

13,4 
Kaynak: DPT, DİE 
(I) HİA, I.Dönem verileri. 
(II)HİA, II.Dönem verileri. 

b) 58 ve 59. Hükümetlerin Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanmasına 
Yönelik Faaliyetleri 

Türkiye'de yaşanan sosyo-ekonomik değişim süreci gelir dağılımı ve yoksulluk 
konularının önemini artırmıştır. Bütçe içerisinde, özellikle faiz ödemelerinin payının 
giderek büyük boyutlara ulaşması ve uygulanan ekonomik istikrar programının mali 
ve parasal disiplini ön planda tutan bir nitelik taşıması, devletin genelde sosyal refahı, 
özelde ise gelir dağılımını düzeltici ve yoksulluğu azaltıcı politikalar uygulama 
imkânlarını daraltmıştır. Ancak, 58. ve 59. Hükümet ekonomik programların sosyal 
boyutlarını da dikkate almıştır. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2004 yılında yayımlanan 
eğitim, sağlık ve kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın temel alındığı İnsani 
Gelişmişlik indeksi sıralamasında Türkiye 2001 yılı verilerine göre 96. sırada iken, 
2002 yılı verilerine göre 88. sıraya yükselmiştir, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin 
daha üst basamaklara yükselmesi beklenmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan 2002 ve 2003 yılları için 
Hanehalkı Bütçe Anketleri'ne göre yüzde 20'lik dilimler bazında gelir dağılımı 
sonuçlarına bakıldığında; Türkiye'de gelir dağılımındaki eşitsizlik yıllar itibariyla 
azalmış olup, eşitsizliği gösteren Gini katsayısı 1994'de 0.49 iken, 2002 yılında 
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0.44'e, 2003 yılında ise 0.42'ye düşmüştür. Hanehalkı gelirlerinin yüzde 20'lik nüfus 
dilimlerine göre dağılımına bakıldığında ise, en alt yüzde 20'lik grubun geliri 1994'de 
yüzde 4.9 iken, 2002'de yüzde 5.3'e, 2003 yılında ise yüzde 6.0'a yükselmiştir. 

TABLO: 2- Yüzde 20'lik Dilimlere Göre Yıllık Kullanılabilir Gelirlerin Dağılımı 
Yüzdelik Dilimler 
Toplam 

Birinci %20 
İkinci %20 
Üçüncü %20 
Dördüncü %20 
Beşinci %20 
Gini Katsayısı 

1994 

100.0 

4.9 

8.6 

12.6 
19.0 
54.9 

0.49 

2002 

100.0 

5.3 

9.8 
14.0 
20.8 

50.1 
0.44 

2003 

100.0 

6.0 

10.4 

14,5 

20.9 
48.3 
0.42 

Kaynak: DİE 

Eğitim, sağlık, sosyal koruma ve diğer harcamaları içeren sosyal harcamalar, 
2002 yılında GSMH'nın yüzde 17,3'ünü, 2003 yılında ise GSMH'nın yüzde 18,2'sini 
oluşturmuştur. 2004 yılında sosyal harcamaların GSMH'nın yüzde 19'unu 
oluşturması beklenmektedir. 

Yoksulluğu azaltmaya yönelik uygulamaya konan sosyo-ekonomik politikaların 
başlıcaları; 

Makro-ekonomik istikrarın sağlanması, 
Büyümenin canlandırılması, 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi,, 
Bütçe harcamalarında ve gelirlerde sosyal boyutu dikkate alan 
önceliklendirmeler, 
Sosyal güvenlik ve sağlık alanına yönelik yapısal reformlar, 
Eğitim alanında verilen sosyal destekler, 
Tarım alanında ekonomik ve sosyal destek politikaları ve 
Kamunun yaptığı çeşitli düzenlemelerde ve sosyal transferlerde alt 
gelir gruplarına ayrıcalık tanınmasıdır. 

Makro ekonomik politikalar, sektörel politikaların sosyal yansımaları ve 
doğrudan yardımlar sosyal politikanın üç ana unsuru olarak işlev görmüştür. 

Dar gelirli kesimleri daha fazla olumsuz etkilediği bilinen enflasyon konusunda 
sağlanan başarı ekonomik olduğu kadar sosyal etkileri itibariyle de önemli bir 
kazanım olmuştur. 

Küçük esnaf, çiftçiler, asgari ücretle geçinen dar gelirli kesimler, emekliler, 
herhangi bir düzenli geliri olmayan çeşitli kesimler ve öğrenciler başta olmak üzere, 
toplumun geniş kesimlerine yönelik aktif politikalar izlenmiştir. Bu iyileşmeler, son 
derece kısıtlı bütçe imkânları içinde mali disiplini bozmadan ve öncelikler yerinde 
belirlenerek sağlanmıştır. 
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58. ve 59. Hükümetler yoksulluk sorununu temel sorun olarak ön plana 
çıkarmış ve bu sorun Acil Eylem Planı'nda belirtilmiştir. 

Kod 
SP-01 

SP-02 

SP-03 

Faaliyet Adı 
Yoksulluk sınırının altındaki ailelerin 
belirlenmesi 
Yoksul aile çocuklarına temel eğitim 
ve sağlık yardımının yapılması) 

Yoksulluk sınırının altındaki ailelere 
yardım programının başlatılması 

Sorumlu Kuruluş 

SYDTF 

SYDTF 

SYDTF 

Süre 
6 ay 

Sürekli 

Sürekli 

SP-01 kapsamında, ülke genelinde yoksulların belirlenmesine yönelik bir 
çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede, ülke genelindeki sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarına bir genelge gönderilerek, yoksul kişi ve aileler belirlenmiştir. 
27.05.2003 itibarıyla 931 vakfın 927'sinin bildirdiği verilere göre toplam yoksul hane 
sayısı 1.544.543 yoksul kişi sayısı 6.308.226'dir. 

SP-02 kapsamında, SYDT Fonu vakıflardan 10 Nisan 2003'e kadar yaptıkları 
faaliyetlere yönelik envanter istemiştir. Vakıflara kaynak aktarımları bu envanter 
dikkate alınarak yapılmaktadır. 

SP-03 kapsamında da, yoksulluk sınırı altındaki aileler belirlendikten sonra, 
bu ailelere gıda, giyim, yakacak ve yoksul aile çocuklarına eğitim ve sağlık yardımı 
yapılmasına başlanmıştır.Vakıflar ailelere temel ihtiyaçların karşılanması için her ay 
yaklaşık 9 Trilyon TL. yardım yapmaktadır. 

"Sosyal Riskin Azaltılması" (SRMP) Projesi çerçevesinde; kısa dönemde, son 
ekonomik krizden en fazla etkilenen yoksul kesimlere acil yardım yapılmıştır. Orta ve 
uzun dönemde ise sosyal yardım ve hizmet kuruluşları arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilerek hedef kitlelere daha etkili hizmet vermeyi sağlayacak bir sisteme 
geçilmesi öngörülmekte ve bunun yanında yoksul ailelere şartlı sosyal yardım 
yapılmakta ve gelir ile istihdam artırıcı mikro projeler desteklenmektedir. 

Yoksulluğu azaltmak için 58. ve 59. Hükümetlerin doğrudan yapmış olduğu 
bazı temel sosyal yardım uygulamaları aşağıda belirtilmiştir: 

2001 yılında 665, 2002 yılında 729 milyon Dolar seviyesinde olan toplam 
sosyal yardım tutarı, hükümetimizin sosyal duyarlılığının bir yansıması olarak, 2003 
yılında 1,3 milyar Doları aşmıştır. 2004 toplam yardımların daha da artacağı tahmin 
edilmektedir. 

2003 yılında 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık aylıklarında iki katı 
aşan oranda çarpıcı artış sağlanmıştır. 2004 itibarıyla 800 trilyon TL mertebesini aşan 
bu ödemelerden 1 milyonu aşkın yaşlı ve özürlü vatandaşımız yararlanmıştır. 

SHÇEK'in korunmaya muhtaç çocuklar için yardımlarının toplam tutarı, 2003 
yılında bir önceki yılın yaklaşık iki katına çıkarak, 9,9 trilyon TL'yi aşmıştır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün imarethane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 
2002 yılındaki 20 bin düzeyinden 2004 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 47 bin düzeyine 
çıkmıştır. 

Vakıf Gureba Hastanesinde 2002 yılında 6.900 hasta için 700 milyar TL, 2003 
yılında ve 2004 yılı ilk yarısında 12.000 hasta için toplam 1.1 trilyon TL harcama 
yapılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından işletmesi Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilen yurtlar için 2002 yılında yaklaşık 1,2 trilyon TL, 2003 yılında ise 1,9 trilyon 
TL harcama yapılmıştır. 

Yeşil Kart uygulamasından yararlanan kişi sayısı 13,5 milyona yaklaşmıştır. 

Yeşil kartlı vatandaşlarımızın tedavi giderleri için geçmiş yıllara oranla önemli 
oranda artış sağlanmıştır. Sadece 2003 yılında yapılan harcama 900 trilyon TL'ye 
ulaşmıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu etkin, ilkeli ve amaca 
uygun bir şekilde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede; 

Fon kaynaklarıyla, vatandaşa en yakın noktada ve esnek bir anlayışla faaliyet 
gösteren yerel birimlere "Periyodik Yardımlar" yapılmaktadır. 2003 yılında bu amaçla 
aktarılan kaynak toplamı 109 trilyon, 2004 yılının ilk 8 ayında ise 94 trilyon TL 
olmuştur. 

Yeşil kartlı ve yeşil kartı olmayan ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarımıza 
yönelik olarak "Sağlık Destek Programları" yürütülmektedir. Bu amaçla, 2003 yılında 
Sağlık Bakanlığına doğrudan veya vakıflar aracılığıyla 250 trilyon TL'yi aşan ödeme 
yapılmıştır. Böylece hastanelerde rehin kalma ayıbı ortadan kaldırılmıştır. 

1.020.253 aileye, aile başına asgari 500 kg olmak üzere 682.535 ton yakacak 
kömürü dağıtılmıştır. 2004 yılında bu uygulamaya devam edilmektedir. 2003 yılı tutarı 
yaklaşık 80 trilyon TL olup, 2004 yılı tutarı ise yaklaşık 100 trilyon TL civarında 
olacaktır. Kömür Hazine tarafından alınmakta, illerden dağıtım ve ulaşım masrafı 
Fon'dan karşılanmaktadır. 

"Çeşitli Sosyal Yardımlar" başlığı altında yerel düzeydeki vakıflara dini 
bayramlarımız öncesinde yardım yapılmış, vatandaşımıza günlük sıcak yemek 
verilmiş, doğal afet, terör, yangın gibi nedenlerle mağdur olan vatandaşlarımızın acil 
ihtiyacı karşılanmıştır. Bu yardımlar için; 2003 yılında 46 trilyon, 2004 yılı Ağustos 
sonu itibariyle ise yaklaşık 20 trilyon olmak üzere toplam 66 trilyon TL kaynak 
kullanılmıştır. 

Sosyal yardımlara farklı bir yaklaşımın sonucu olarak "Gelir Getirici ve 
istihdam Artırıcı Proje Yardımları" artırılmaktadır. "Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi" ile 2004 yılı sonuna kadar yaklaşık 20 bin aileyi kapsayan 200 projenin 
desteklenmesi için 200 trilyon TL öngörülmüştür. Ayrıca, "Bilişim Çırakları Projesi" ile 
1020 kişilik istihdam imkânının oluşturulması hedeflenmiştir. 
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Soru 2. Okul masrafları altında ezilen işçi, memur, Bağ-Kur, SSK 
emeklileri ve küçük esnaf gibi dar gelirli ailelerin bu sıkıntılarını biraz olsun 
giderebilmek için herhangi bir çalışmanız var mı? 

Cevap 2 
a) Eğitim Yardımları ve Eğitim Destek Programları 
Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan ailelerin eğitim çağındaki 

çocuklarına yönelik "Eğitim Destek Programlan," SYDTF faaliyetleri arasında büyük 
bir yer tutmaktadır. 

Her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan 
dar gelirli aile çocuklarının kitap, kırtasiye, önlük gibi temel okul ihtiyaçlarının 
karşılanması için Fondan kaynak gönderilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca 2003-
2004 öğretim yılında ilk defa ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Dar gelirli ailelerin çocuklarının kitap dışındaki diğer okul 
ihtiyaçları ise Fondan gönderilen yardımlar ile karşılanmıştır. Bu öğretim yılında da 
ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasının devamı için 2004 yılı Bütçesinden Fon'a ayrılan 
175 Trilyon TL ödenekten 51 Trilyon TL kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin 
diğer okul ihtiyaçları için 2004-2005 eğitim-öğretim döneminin başlangıcında 
Fon'dan SYD Vakıflarına 30 Trilyon TL yardım gönderilmiştir. 

1997 yılında başlatılan 8 yıllık temel eğitim kapsamında yer alan taşımalı 
eğitim uygulamasında, taşıma programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okulların 
bulunduğu merkezlere taşınan öğrencilere öğle yemeği verilmesi programı ise 
Fon'dan kaynak sağlanmak suretiyle SYD Vakıfları tarafından yürütülmüştür. Bu 
konuda ilk defa, taşıma programının yanı sıra, öğle yemeği programının da tek elden 
ve daha etkin olarak yürütülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği 
sonucunda; SYD Vakıfları tarafından yürütülen öğle yemeği uygulamasının, 2003-
2004 öğretim yılından itibaren il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülmesi 
sağlanmıştır. Bu uygulama ile 2003-2004 öğretim yılında 638 bin 953 öğrenciye öğle 
yemeği yardımı yapılmış, 2004 yılında 52.7 trilyon TL kullanılmıştır. 

Fon'dan dar gelirli yüksek öğrenim öğrencilerine başarılı olmaları şartıyla, her 
yıl 9 ay süresince verilmekte olan karşılıksız bursun 2003-2004 öğretim yılındaki 
aylık tutarı 60 Milyon TL'den 90 Milyon TL'ye yükseltilmiştir, özürlü öğrencilere ise 
aylık 100 Milyon TL burs verilmiştir. Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarınca yüksek 
öğrenim öğrencilerine sağlanan burs kredi gibi sosyal desteklerin artırılması ve tek 
elden yürütülmesi amacıyla Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuyla çalışmalar 
yapılmıştır. İlk kez yapılan bu çalışmalar sonucunda çıkan 5102 sayılı Kanun 
uyarınca Fon'un yürüttüğü burs programı 2003-2004 öğretim yılından itibaren Kredi 
ve Yurtlar Kurumu'na devredilmiştir. Böylece uygulamanın tek elden yürütülmesi 
yoluyla, dar gelirli öğrencilere karşılıksız burs, diğerlerine ise kredi verilerek daha çok 
sayıda öğrenci desteklenmiştir. 2003-2004 öğretim yılında Fon'dan 147.867 
öğrenciye burs desteği verilmiştir. Yüksek öğrenim öğrencilerine 2003 yılında 113,9 
trilyon TL, 2004 yılında ise 126,9 trilyon TL burs desteği verilmiştir. 

Eğitim destek programları için, 2003 yılında 218,2 trilyon TL, 2004 yılı Ağustos 
ayı itibariyle ise 249,2 trilyon TL olmak üzere toplam 467,4 trilyon TL kaynak 
kullanılmıştır. 

Ekonominin rekabet gücü ve bireylerin fırsat eşitliği bakımından önem taşıyan 
eğitim sektörüne ağırlık verilmiştir. Eğitim alanında özel sektör ve sivil toplumu teşvik 
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amacıyla Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca, "Haydi Kızlar 
Okula" kampanya çalışmaları başlatılmıştır. 

İMKB ve MEB arasında imzalanan 450 trilyon tutarındaki protokol kapsamında 
2004 yılında ülke genelinde 135 okul inşa edilmesi beklenmektedir. 

Katkı kredisi ödenen öğrenci sayısı 2003-2004 öğretim yılı itibariyle toplam 
458.774'e ulaşmıştır. 

2003-2004 dönemi için öğrenim kredisi 532 trilyon, katkı kredisi ise 296 trilyon 
TL'ye ulaşmıştır. 

40 bin okula internet erişimi sağlama konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk 
Telekom arasında bir protokol imzalanmıştır. 

Cevap 2 
b) Sosyal Riskin Azaltılması Projesi 

Eğitim Yardımları: Sosyal Riskin Azaltılması Projesi kapsamında yürütülen 
Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programı ile, maddi imkânsızlık nedeniyle çocuklarını 
okula gönderemeyen ailelere de çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla "eğitim 
yardımı" verilmektedir. Eğitim yardımı olarak ilköğretime devam eden erkek çocuk 
için aylık 16,5 milyon TL, kız çocuk için aylık 20 milyon TL; ortaöğretimde ise erkek 
çocuk için 25 milyon TL, kız çocuk için 35 milyon TL ödenmektedir. Şartlı Nakit 
Transferi Eğitim Yardımları kapsamında, 2003 yılında 59 Bin 206 çocuk için 1.6 
Trilyon TL, 2004 yılının 8 aylık döneminde ise 377 Bin 501 çocuk için 17.9 Trilyon TL 
gönderilmiştir. Eylül ayı itibariyle yaklaşık 80.000 çocuğun sisteme eklenmesi ile 
eğitim yardımından yararlanan öğrencilerin sayısı 460 bine ulaşacaktır. 

Sağlık Yardımları: ŞNT uygulaması ile, maddi imkânsızlıklar nedeniyle 0-6 
yaş grubu çocuklarının düzenli sağlık kontrolünü yaptıramayan ailelere, çocuk başına 
aylık 15 milyon TL sağlık yardımı yapılmaktadır. Sağlık yardımlarının amacı, sağlık 
muayenelerinin yaptırılması şartıyla yoksul ailelere düzenli nakdi yardım yapılmasıdır. 

ŞNT Sağlık Yardımları kapsamında, 2003 yılında 28 Bin 27 çocuk için 787 
Milyar TL, 2004 yılının 8 aylık döneminde ise 160 Bin 715 çocuk için 6 Trilyon 573 
Milyar TL gönderilmiştir. Eylül ayı itibariyle yaklaşık 80.000 çocuğun sisteme 
eklenmesi ile sağlık yardımından yararlan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı 250 bine 
ulaşacaktır. 

Cevap 2 

c) Çalışanların ve Emeklilerin Gelirlerinin İyileştirilmesine Yönelik Olarak 
Yapılanlar 

Kanuni asgari ücret (16 yaşından büyükler), kamu ve özel kesim işçi ücreti ve 
memur maaşlarındaki artışlar ilişikteki "Net Ücretlerdeki Gelişmeler" ilişikte, Tablo 3'te 
verilmektedir. 
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Tablo:3- Net ele Geçen Ücretlerdeki Gelişmeler 

YILLAR 

2002 

2003 

2004(2) 

KANUNİ ASGARİ ÜCRET (16+Yaş) 

Ortalama Nominal Reel 

Aylık Artış Artış 

(Bin TL) (Yüzde) (Yüzde) (1) 

173908 56,6 8,0 

225.999 30,0 3,7 

310.656 37,5 24,2 

KAMU KESİMİ İŞÇİ ÜCRETİ 

Ortalama Nominal Reel 

Aylık Artış Artış 

(Bin TL) (Yüzde) (Yüzde) (1) 

1.012.399 31,7 -9,2 

1.285.055 26,9 1,3 

1.359.147 5,8 -4,5 

ÖZEL KESİM İŞÇİ 

Ortalama Nomin 

Aylık Artış 

(Bin TL) (Yüzd 

692.667 43,5 

864.554 24,8 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TİSK, Kamu-İş. DPT. 

(1) Reel hesaplamalarda DİE Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi (1994=100) kullanılmıştır. 2004 yılı TÜFE yıllık ortalama 

(2) Tahmin. 
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Uygulanmakta olan ekonomik programın sosyal boyutları da dikkate alınarak, 
2003 yılında SSK ve Bağ-Kur'dan aylık ve gelir almakta olanlara 75-100 milyon TL 
Sosyal Destek ödemesi yapılmıştır. 

2004 yılında SSK ve Bağ-Kur'dan gelir ve aylık almakta olanlara 2003 yılında 
yapılan sosyal destek ödemeleri bu kişilerin gelir ve aylıklarına dahil edilerek, söz 
konusu gelir ve aylıklar 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yüzde 10 
oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre 
yüzde 10 oranında artırılmıştır. 

Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ortalama aylıklarındaki yüzde 
gelişmeler ise aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo: 4- Ortalama Emekli Aylıklarındaki Yüzde Gelişmeler (1) 

Yıllar 
2002 
2003 
2004 

Emekli Sandığı 
Nominal Artış 

50,99 
36,09 
17,26 

Reel Artış 
4,16 
8,61 
5,93 

SSK 
Nominal Artış 

46,85 
43,41 
15,50 

Reel Artış 
1,30 

14,45 
4,34 

Bağ-Kur 
Nominal Artış 

45,90 
69,42 
15,50 

Reel Artış 
0,65 

35,21 
4,34 

Kaynak: Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur, DPT. 
(1) Ortalama emekli aylığı memur emeklileri için 3/1, işçi emeklileri için gösterge tablosu 
1/9 ve Bağ-Kur emeklisi için 6.basamak esas alınmıştır. 

Soru 3. Nüfusun %40'ını oluşturan çiftçimizin ülke genelinde yaşanan 
şiddetli yağışlar sebebiyle içine düştüğü sıkıntılarını hafifletmek, okulların 
açıldığı şu günlerde biraz olsun rahat nefes alabilmeleri için herhangi bir 
çalışmanız var mı? 

Cevap 3- Tarım ve Kırsal Kesime Yönelik Uygulamalar 

Yağışlar sebebiyle sıkıntıya düşen çiftçilere yardım çalışmaları 2090 sayılı 
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun 
çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Bu 
çerçevede 2004 yılında ayrılan 500 milyar TL kaynağın yanı sıra 7,5 trilyon TL ilave 
kaynak tahsis edilmiş ve bu çerçevede zarar gören çiftçilerin zararları giderilmeye 
çalışılmaktadır. 

Tarımda sosyal destek boyutu ön planda olan Doğrudan Gelir Desteği etkin bir 
şekilde uygulanmıştır. Bu kapsamda çiftçilere 2003 yılı için 2.4 katrilyon TL ödeme 
yapılmıştır. 2004 yılı bütçesinden ayrılan miktar ise 2.6 katrilyon TL'dir. 

Çiftçilerimize mazot yardımı gerçekleştirilmiştir. Çiftçilere 2003 yılı için mazot 
desteği dekar başına 3.9. milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu desteğin toplamı 
Mayıs 2004 tarihi itibariyle 640 trilyon TL'dir. 

Çiftçi borçları yeniden yapılandırılarak geçmiş krizlerin yükü hafifletilmiş, yeni 
kredi kullanım imkânları desteklenmiştir. 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle, 725.000 çiftçi 
1,4 katrilyon TL borcu için bu kolaylıktan yararlanmıştır. 
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Şubat 2 0 0 4 tarihinde al ınan kararla 1 3 0 . 0 0 0 çiftçiye 3 5 0 trilyon T L tutarında 
düşük faizli kredi imkânı sağlanmıştır. 

"Kırsal A landa Sosyal Destek" Projesi geliştirilmiş ve uygulanmaya 
başlanmıştır . 

Hayvancı l ığa yönelik et teşvik primi uygulaması başlatılmıştır. 

Bölgesel gel işme programları kapsamında AB hibeleri d e harekete geçirilerek 
12 alt bölgede geniş kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bu programlar için 2 3 5 milyon 
Euro tahsisat sağlanmıştır. 

10. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Emniyetteki vazife malulü personele ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/3653) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KAND06AN 
DYP Denizli Milletvekili 

1 - Emniyet Teşkilatında polis olarak görev yapmakta iken; Terör olayları, 
Trafik kazası ve Asayişe Müessir olaylar sonucunda vazife malûlü olarak 
görevinden ayrılmak zorunda kalan kaç personel bulunmaktadır? 

2-Terör olayları, Trafik kazası veya Asayişe Müessir olaylar sonucunda 
vazife malûlü olan Emniyet Mensuplarına hangi usûl ve esaslara göre maaş 
bağlanmaktadır? 

3- Trafik kazası veya Asayişe Müessir olaylardan dolayı vazife malûlü olan 
polislere ödenen ücretlerin yetersiz olduğuna dair tarafınıza herhangi bir 
bilgi ulaşmış mıdır? Sözkonusu vazife malûllerinin ücretlerini iyileştirmeye 
yönelik olarak Bakanlığınız döneminde herhangi bir çalışma yapılmış 
mıdır? 
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T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Cencl Müdürlüğü 
Sayı :B-O3.1.EGM0.12.04.01 -&Q2^- - / 9 & 2 R Ö c £ / l » / 2 0 0 4 
Konu: Yazılı Soru Önergesi ' 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İ L G İ : 01.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.O.I0.00.02-6860-7/3653 sayılı yazı 
Denizli Milletvekili Ümmet K A N D O C A N «arafmdan TBMM Başkanl.g.na sunulan ve tarafımdan 

cevaplandmVması istenilen (7/3653) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 
I- 1980 - 20O4 yıllan arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken; terör olayları, trafik 

kazası v e asayişe müessir olaylar sonucunda 309 personel vazife malûlü olarak emekli olmuştur. 
2 - Terör olayları nedeniyle vazife malûlü olarak emekli olanlara, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

asayiş ve trafik kazası sonucu vazife malûlü emekli olanlara ise 2330 sayıl. Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık bağlanmaktadır. 

3- Emniyet Hizmetleri Sınıf, personelinin gerek çalışırken almış olduklan maaşların günün şartlanna 
uyKun hale getirilmesi, gerekse de emeklilerin aldıklan maaşın yansına kadar düşen emekli aylıklarının 
artırılması ve ayl.g. müstahak dul ve yetimlerin maaşlannm da makul bir seviyeye çıkartılmam amacry a 
hazırlanan " Baz. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasar,*." 02.04.2004 tarih ve 69425 say. ile 
Başbakanlığa yürürlük işlemleri yapılmak üzere gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

'Abdülkadir A K S U 
İçişleri Bakanı 

/ / . - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nım, polis memurluğundan komiser yar
dımcılığına terfi sınavlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/3662) 

T Ü R K I Y E BÜYÜK: M I L L E T M E C L I S ! B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir A K S U tarafından yazılı olarak 
cevaplandırı lmasını Anayasanın 9 8 . v e içtüzüğün 9 6 . Maddeleri gereğince arz v e talep ederim. 

M e h m e t S. K E S İ M O Ğ L U 
Kırklare l i Mi l l e tvek i l i 
İç iş leri K o m i s y o n u U y e s l 

Pol i s memurlarının komiser yardımcıl ığına terfi sınavlarında yapılan yeni 
düzenlemeler le ilgili şikayetlerini içeren haberler basında yer almıştır. 

1. Komiser yardımcıl ığına terfi s ınavında bu yıl yazılı s ınav dışında mülakat da yapı lacağı 
doğru mudur? Hğer doğru ise mülakat yapılması ihtiyacı neden doğmuştur? 

2 . Emniyet Teşkilatında kaç komiser yardımcısı görev yapmaktadır? Emniyet Teşkilatı 
kaç komiser yardımcısına ihtiyaç duymaktadır? Kaç komiser yardımcılığı vekaleten 
yürütülmektedir? Açı lacak olan sınavla kaç komiser yardımcısı alınacaktır? 

3 . Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurulları 
Çalışmalarına İlişkin Yönetmel ikteki son değişiklikten sonra yapılacak olan s ınavda 
değerlendirme ölçütü olarak kabul edilen "kendine g ü v e n duyma, söz lü ifade ve beden 
dilini kullanma becerisi" gibi özellikleri nesnel olarak ö l çmek mümkün müdür? B u 
özell ikler hangi değerlendirme yöntemleri i le nasıl notlandırılacaktır? 

4 . Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurulları 
Çalışmalarına i l işkin Yönetmel ikte 9 T e m m u z 2001 'de yapılan'değişiklikten sonra bu 
yı l ın A ğ u s t o s ayında bir değiş ikl ik daha yapılmasına neden gerek duyulmuştur? S ınava 
katılma ölçütlerinde bu kadar sık değişiklik yapılması Emniyet teşkilatında görev yapan 
polislerde bir takım şüpheler uyanmasına ve moral bozukluğuna yol açmayacak mıdır? 

S- Yazı l ı sonrasında muğlak değerlendirme ölçütlerine dayanan bir mülakat sınavı 
konması s iyasi kayırmacıl ığa yol açmayacak mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01-6o2S^ {$$332. 
Konu: Yaralı Soru önergesi 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 01.10.2004 tarih ve A.O1.0.GNS.0.İ0.0O.02-6860-7/3662 sayılı yazı. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S.KESİMOĞLU tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen (7/3662) no'lu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

1-14.08.2004 tarihinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve 
DeğertendirmeKuruHarinm Çalışmalarına ilişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile 
komiser yardımcılığı sınavında, yazılı sınavdan sonra mülakat sınavı yapılması öngörülmüştür. 

Polis Memurları arasından mülakat sınavı olmaksızın sadece yazılı sınavla komiser yardımcılığı kursuna 
seçim yapılması, amir olmanın temel gereği olan "idare erme becerisi "ni öicmeksizin komiser yardımcılığı 
kursuna aimma gibi olumsuz bir sonuç çıkarmaktadır. Mülakat sınavı, teorik bilginin yanında amirlik becerisine 
daha çok sahip olanların belirlenmesine imkan tanıması açısından bir gereklilik olduğundan ve komiser 
yardımcılığı kursuna alınan adaylardan Emniyet Teşkilatının en üst düzeyde yararlanabilmesi amacıyla yeni 
sınav sistemine mülakat sınavı getirilmiştir. 

2- 13.10.2004 tarih i itibariyle Emniyet Teşkilatında toplam Polis Memuru sayısı 158.555 olup, Komiser 
Yardımcısı sayısı ise 2.812 dir. Burada 56 Polis Memuruna 1 Komiser Yardımcısı düşmektedir. 20 Polis 
Memuruna 1 Komiser Yardımcısı düşecek şekilde hesaplama yapıldığında olması gereken Komiser Yardımcısı 
sayısı ise 7.927 dir. 

Her ne kadar Emniyet Teşkilatının personel politikası olarak 10 Polis Memuru için en az 1 Komiser 
Yardımcısı olması kabul görmüş ise de öncelikli olarak 20 Polis Memuruna 1 Komiser Yardımcısı düşecek 
şekilde düzenleme yapıldığından mevcuda ilave olarak 5.115 Komiser Yardımcısına daha ihtiyaç duyulduğu 
anlaşılmıştır. Bu ihtiyacın tamamının Polis Akademisinden karşılanması, ileriki yıllarda rütbe piramidi 
açısından sorunlara yol açacağından, ihtiyacın Polis Memurları için açılacak Komiser Yardımcılığı kursu ile 
karşılanmasının daha uygun olacağı idare tarafından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Emniyet Teşkilatının 
ihtiyaç durduğu ilk kademe Amir ihtiyacım karşılamak amacıyla 3201 sayılı Emniyet Teşkilata Kanununun 55. 
Maddesi ve "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına 
ilişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde bakanlığımızın 17.08.2004 tarihli yazısı gereği (205) erkek ve (10) 
bayan Polis Memuru olmak üzere toplam (215) Polis Memuru için Komiser Yardımcılığı kursu açılmıştır. 

Emniyet Teşkilatının bu Komiser Yardımcılığı ihtiyacının bir anda karşılanmasının yönetim, liyakat ve 
adalet açısmdan sıkıntılar doğurabileceği hususu dikkate alınarak, her yıl düzenli olarak bu kurslann açılmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

3- ölçülebilir niteliklere dayandırılması halinde mülakat sınavı emniyet teşkilatında polis amiri olma 
gibi özel beceriler gerektiren görevleri yapacak personelin belirlenmesinde iyi bir ölçme aracıdır. Mülakat 
sınavında; aday daha önce belirlenen 30 konu başlığından birini kura ile seçmekte ve mülakat komisyonuna 
sımumunu yapmaktadır. Mülakat ölçütlerinden oları, "adayın konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni 
kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi" ile ilgili komisyon üyelerinin 
kendi aralarında görev bölümü yapmaları ve o ölçüte odaklanarak adayı değerlendirmeleri neticesinde puanlama 
yapılmaktadır. Her bir ölçüt (20) puan olarak puanlandınlmaktadır. Emniyet Teşkilatının tecrübeli üst düzey 
yöneticileri bu ölçütleri, adaletli ve somut kriterler geliştirerek değerlendirme yeterliliğine sahiptirler. 

4-2001 yılında çıkarılan yönetmelik Lise mezunlarının Komiser Yardımcılığı sınavlarına katılmalarını 
öngörmekte iken, 14.08.2004 tarihinde yapılan değişiklikle bu sınava girecek adaylarda "en az ön lisans 
seviyesinde bir yüksek öğrenim programından mezun olmak" şartı aranmıştır. Polis Meslek Yüksek Okulları ilk 
melunlarım 2003 yılında vermiş olup, Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde başlatılan "Polis Meslek Eğitimi Ön 
Lisans Programı" ise 2005 yıltda mezun vermeye başlayacaktır. Emniyet Teşkilatında görev yapan Polis 
Memurlarının eğitim seviyelerini hızla artırarak daha nitelikli olmalarını sağlamak ve Lise mezunu Komiser 
Yardımcılarının yüksekokul mezunlarına amirlik yapması gibi bir çelişkiyi de ortadan kaldırmak amacıyla, bu 
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yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Ayrıca yapılan değişiklikle, azim ve kişisel gayretleriyle liseden s o n » bir 
yüksek öğretim kurumunu bitiren personel ödüllendirilmiştir. Bu ise personelin kendini geliştirilmesini v e 
eğit im seviyesini yükseltmesi açısından motivasyonunun daha da artmasını sağlayacaktır. 

Yönetmelikte değişikliğin amacı kamu yararını gözetmek olmuştur. Hiçbir şekilde siyasi kayırmacılık 
üöztonuau değildir 

Bilgilerinize arz ederim. 

<AbdQlkadir A K S U 
İçişleri Bakanı 

12. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, emekli maaş farklarının ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞES-
GİOĞLU'nun cevabı (7/3705) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasnerz ederim. S aygılanmla. 

Ahmet DKüçi 
Çanakkale Milletvekili 

Ülkemizdeki milyonlarca emeklimiz açlık sınırın/n altında yaşam mücadelesi 
vermektedirler.Işçi emeklilerimiz ortalama 385 milyon , Bağ-Kur emeklimiz ayda ortalama 
300 milyon ile hayatlarının en rahat yaşayacakları dönemde ciddi ekonomik sıkıntılarla baş 
başa bırakılmışlardır.Hükümetin iş başına geldiği yaklaşık iki yıldan bu yana emeklilerin 
özlük haklarında reel iyileştirme sağlanamamış olması milyonlarca emeklimizi düş kırıklığına 
uğratmıştır.Tüm bu sıkıntılarla yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin ilgili 
mahkemelerle kesinleşmiş ve Hükümetinizin kabul edip çeşitli platformlarda defalarca ödeme 
sözü verdiğiniz emekli , dul ve yetimin TÜFE ve geç ödenmiş maaşlardan doğan farkları hala 
ödenmemiştir.Milyonlarca emeklimize hükümet üyelerinin yargıya başvurmayın haklarınız en 
kısa sürede ödenecektir sözleri ne yazık ki hala tutulmamıştır. 

lEkim Yaşlılar Günü hükümetin bu tutarsız ve sözünde durmaz tavrı nedeniyle bu yıl 
ne yazık ki buruk kutlanacaktır. 

Bu doğrultuda; 

1-Milyonlarca emeklimiz hükümetin sözüne güvenip mahkeme kapılarına gitmemiştir. 
Emeklimizin göstermiş olduğu bu duyarlılığı ve olgunluğu gösteremeyen Hükümetiniz, 
emeklilerimizin mahkeme kararıyla kesinleşmiş ve söz vermiş olduğunuz maaş farklarını ne 
zaman ödemeyi düşünüyor? 

2-Milyonlarca emekli , dul ve yetimlerimizin açlık sınırında yaşadığı ülkemizde Bağ-
Kur , SSK emeklimizin dul ve yetimlerimizin maaşlarında iyileştirme planlarınız var 
mıdır,varsa ne zaman ve ne oranlarda iyileştirmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI: B. 13.APK.0.10.00.00/3M? - U T 
KUNU: Yazılı Soru önergesi o s ı-'ASIM 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 14.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3705-7413/23847 
sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a 
tevcih edilen Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 7/3705 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi ilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun gereğince, 
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nda gelir basamaklarının arttırılması ve emekli 
aylıklarının hesaplanması ile bağlanan emekli aylıklarının aylar itibariyle arttırılması 
için yeni bir sistem getirilmiş olup, 4447 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesiyle 
değiştirilen 1479 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin son fıkrasında "Bu Kanuna göre 
bağlanan yaşlılık malullük ve ölüm aylıkları her ay bir önceki aya göre Devlet istatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları 
indeksindeki değişim oranı kadar arttırılır." Yine, 1479 sayılı Kanun'un 4447 sayılı 
Kanun'un 31 inci maddesiyle değiştirilen prim ve aylıklara esas olan gelir 
basamaklarının belirlenmesine ilişkin 50 nci maddesinde "Bu Kanuna göre 
sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında yirmidört 
basamaklı gelir tablosu uygulanır. Tabloda yer alan gelir basamakları her yıl Nisan 
ayında ilk olarak bir önceki yılın Aralık ayı ile, ondan önceki yılın Aralık ayına göre 
Devlet istatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler 
tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı kadar, ikinci olarak bir önceki yılın gayri 
safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızları kadar arttırılarak belirlenir." Hükmü 
bulunmaktadır. 

Buna göre; 

31.12.1999 tarihi ve daha öncesinde bağlanan emekli aylıklarının her ay bir 
önceki ayın tüfe değişim oranı kadar arttırılması uygulamasına 01.01.2000 tarihinden 
itibaren başlanmıştır. Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak yeni aylıkların 
ve sigortalıların ödemesi gereken aylık primlerin hesaplanmasında uygulanan gelir 
tablosunun, her yıl Nisan ayında ilk olarak bir önceki yılın Aralık ayı ile ondan önceki 
yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel 
yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranı kadar, ikinci olarak bir 
önceki yılın gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızları kadar arttırılarak 
uygulanmasına başlanmıştır. 
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Diğer taraftan 1479 sayılı Kanunun 04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren 
619 sayılı KHK ile değiştirilmeden önceki 58 inci maddesine göre, sigortalı ve 
haksahibi olan kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların her ay veya üç 
ayda bir peşin olarak verilmesi ile aylıkların ödeme tarihlerini belirlemeye Bakanlar 
Kurulu yetkili idi. 

Anılan hükme dayanılarak 27.11.1999 tarihli ve 23889 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce 
her ayın 10 ve 12 sinde ödenmekte olan aylıkların Ocak/2000 ayından başlanarak 
her ayın 25-26-27-28 inci günlerinde ödenmesi kararlaştırıldığından, ödeme 
günlerinin değiştirilmesi nedeniyle oluşan 15-16 günlük maaş tutarı ile Aralık / 1999 
ayında ödenen aylıkların Ocak/2000 tarihine sarkan 9-11 günlük aylıklara ilişkin 
farklar TÜFE zammı uygulanmak suretiyle 25-26-27-28 / Ocak 2000 tarihinde 
ödenmiş olup, bu konuda Kurum aleyhine açılmış herhangi bir dava da 
bulunmamaktadır. 

1479 sayılı Kanuna 4447 sayılı Kanun'un 62 nci maddesi ile eklenen geçici 
4 üncü maddeye göre 1479 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre 
Bağ-Kur tarafından ödenen aylıklarda dönem sonuna kadar yapılan artış oranının, 
aynı dönemin memur aylıklarında yapılan ortalama artış oranının altında kalması 
halinde söz konusu ödemeleri aradaki fark kadar artırılmaya Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınmıştır. 

2002 yılında memur aylıklarına kümülatif bazda yapılan artış oranı % 35.3 
olup, aynı sürede 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılara bağlanan aylıklar, uygulanan 
aylık TÜFE değişim oranları kadar arttırılarak 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 
bağlanan aylıklarında 2002 yılında kümülatif olarak % 31.8 oranında artış 
sağlanmıştır. 

Ancak, sözü edilen Geçici 4 üncü madde hükmüne göre yapılması gereken 
artışın % 3.5 gibi düşük bir oranda gerçekleşmesi nedeniyle, Bakanlar Kuruiu'nun 
almış olduğu 15.01.2003 tarih ve 2003/5145 sayılı kararı ile 1479 sayılı Kanuna göre 
1-12 inci basamaklarda aylık alanların aylıklarında 100 Milyon, 13-24 üncü 
basamaklarda aylık alanların da aylıklarında 75 Milyon liraya tamamlayacak 
miktarlarda seyyanen artış getirilmiştir. 

Yine, 28.01.2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5073 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin (a) bendine göre Malullük, 
yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları 
aylıklar, aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere 2004 yılı Ocak ayından 
itibaren % 10 ve 2004 yılı Temmuz ayından itibaren de bir önceki aya göre % 10 
oranında artırılarak ödenmektedir. 

Ayrıca, geçim endeksleri, genel ve asgari ücret, Ülkenin ekonomik durumu ile 
Kurumun mali ve aktüeryal durumu da göz önünde bulundurularak Kurum emeklileri 
ile dul ve yetimlerinin aylık maaş tutarlarında 2005 yılında artışlar sağlanabileceği gibi 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur arasında ödenen aylıklardaki farklılıkların 
giderilmesi üzerindeki çalışmalarda devam etmektedir. 
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Diğer yandan, Sosyal Sigortalar Kurumunda da; 

4447 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetimlerinin aylıklarının her ay bir önceki 
aya göre tüketici fiyatları indeksi artış oranı (TÜFE) kadar artırılarak ödenmesi 
öngörülmüş ve anılan Kanunun bu hükmü 01.01.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2000 yılı Mayıs ayında Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine açılan münferit 
davalarda, artışın her ay aylık ödeme tarihi olan 19 ile 23 günlerinden itibaren 
uygulandığı, bu nedenle eksik ödenen TÜFE artışlarının Kurumca ödenmesi talep 
edilmiş, söz konusu talep ilgili iş mahkemelerince kabul edilerek hüküm altına alınmış 
ve kararlar Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiştir. 

Söz konusu yargı kararları Kurum tarafından geciktirilmeden uygulanmış ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede 01.01.2000 
tarihi ile 19-23.01.2000 tarihleri arasında TÜFE artış farkı ödemesi yapılması 
gerektiği sonucuna varılmış ve özel sektörden emekli olanlara 18-22 gün, kamu 
sektöründen emekli olanlara 4-8 günlük farklar Ağustos 2002 döneminde, yine kamu 
sektöründen emekli olanlar için 01.01.2000-15.01.2000 tarihleri için ödenmeyen 
14 günlük farklar Temmuz 2004 döneminde yasal faiziyle birlikte emekli, dul ve 
yetimlere ödenmiştir. TÜFE farkı olarak emekli, dul ve yetimlere Ağustos 2002 
döneminde 18.8 trilyon Temmuz 2004 döneminde de 5.9 trilyon olmak üzere toplam 
24.7 trilyon lira ödeme yapılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri tarafından yalnızca Ocak 2000 ayına ait 
TÜFE farkı olmadığı, gelir ve aylıkların her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre 
TÜFE artış oranında artırılacağı yönünde değişiklik yapıldığı Haziran 2002 ayına 
kadarda TÜFE farkı ödemesi yapılması gerektiğine ilişkin davalar açılmıştır. 

Münferit olarak açılan bu davalar sonucunda, Yargıtay ilgili dairelerince de 
onanan kararlar Kurum tarafından uygulanmış, en son Yargıtay 10. ve 21. Hukuk 
Daireleri tarafından yerel mahkemelerce Şubat 2000-Haziran 2002 tarihleri arasında 
TÜFE farkı ödemesi yapılması yönünde verilen kararlar bozularak söz konusu 
dönemde ödeme tarihleri itibariyle Kurumca gelir ve aylıklarda yapılan artışlar ile 
TÜFE artışlarının her ayın 1'inde yapılması durumunda bir fark oluşup oluşmadığının 
araştırılması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Şubat 2000-Haziran 2002 döneminde TÜFE artışı uygulamasına ilişkin hukuki 
süreç devam etmekte olup, Anayasamızda ifadesini bulan "Hukuk Devleti" ilkesine 
uygun olarak bu süreç sonucunda sosyal Sigortalar Kurumu emekli, dul ve 
yetimlerinin Kurumdan TÜFE farkı alacakları bulunduğunun ortaya çıkması halinde 
gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ve gelir/aylıkların artırılmasını 
düzenleyen Ek 38 inci madde gereği; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar her 
ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel 
yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak ödenmektedir. 
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D i ğ e r t a r a f t a n . 1 5 . 0 1 . 2 0 0 3 t a r i h , 2 4 9 9 4 m ü k e r r e r s a y ı l ı R e s m i G a z e t e d e 
y a y ı m l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e g i r e n 4 7 8 4 s a y ı l ı K a n u n l a , S o s y a l S i g o r t a l a r K u r u m u n d a n 
g e l i r v e a y l ı k a l m a k t a o l a n l a r a 0 1 . 0 1 . 2 0 0 3 - 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 s ü r e s i i ç i n , 2 0 0 3 y ı l ı n d a h e r 
a y ı n ö d e m e t a r i h l e r i n d e 5 0 6 s a y ı l ı K a n u n u n E k 3 8 i n c i m a d d e s i n e g ö r e . O c a k 2 0 0 3 
a y ı n d a n i t i b a r e n a l m a k t a o l d u k l a r ı g e l i r , a y l ı k v e t e l a f i e d i c i ö d e m e l e r d e y a p ı l a n a r t ı ş 
m i k t a r l a r ı t o p l a m ı n ı 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . - l i r a y a t a m a m l a y a c a k ş e k i l d e s o s y a l d e s t e k ö d e m e s i 
y a p ı l m ı ş o l u p , 5 0 6 s a y ı l ı K a n u n u n E k 3 8 i n c i m a d d e s i g e r e ğ i y a p ı l a n a r t ı ş l a r ı n 
7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 T L . i l a v e l i a y l ı ğ ı g e ç t i ğ i ö d e m e d ö n e m i n d e n i t i b a r e n g e l i r / a y l ı k l a r T Ü F E 
o r a n ı n d a a r t ı r ı l a r a k ö d e n m e y e d e v a m e d i l m i ş t i r . 

Ö t e y a n d a n , 2 8 . 0 1 . 2 0 0 4 t a r i h , 2 5 3 6 0 s a y ı l ı R e s m i G a z e t e d e y a y ı m l a n a r a k 
y ü r ü r l ü ğ e g i r e n 5 0 7 3 s a y ı l ı K a n u n g e r e ğ i n c e i s e S o s y a l S i g o r t a l a r K u r u m u n d a n g e l i r 
v e a y l ı k a l m a k t a o l a n l a r ı n g e l i r v e a y l ı k l a r ı 2 0 0 4 y ı l ı O c a k a y ı ö d e m e d ö n e m i i l e 
2 0 0 5 y ı l ı O c a k a y ı ö d e m e d ö n e m i a r a s ı n d a , 2 0 0 4 y ı l ı O c a k a y ı ö d e m e 
d ö n e m i n d e n i t i b a r e n % 1 0 o r a n ı n d a , 2 0 0 4 y ı l ı T e m m u z a y ı ö d e m e d ö n e m i n d e n 
i t i b a r e n d e b i r ö n c e k i a y a g ö r e % 1 0 o r a n ı n d a a r t ı r ı l a r a k ö d e n m i ş t i r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

S M u r a t B A Ş E S G G İ O Ğ L U 

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, hastanelerdeki sağlık personelinin süt iznine ve 
kreş gereksinimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun 
cevabı (7/3714) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

C^ 
Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Yeni yasal düzenlemeye göre doğum izni bittikten sonra günde 1.5 saat süt izni verilmesi 
gerekirken, bazı SSK Hastanelerinde, yönetim, yeni yasada nöbetle ilgili bir açıklama 
getirilmediği için. süt izni süresince nöbet tutulması gerektiği yorumunu yaparak bu yönde 
uygulamaya gitmektedir. Konuyla ilgili olarak 

1. 8.5 saatlik mesai boyunca 1.5 saat süt izni kullanıldığına göre hastanelerde çalışan 
hemşireler ve diğer görevliler tarafından tutulan 24 saatlik nöbetlere bu hususun nasıl 
yansıtılacağı konusuna açıklık getiren bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? 
Düşünülmekte ise ne zaman uygulamaya geçilecektir? Henüz düşünülmedi ise bundan 
sonrasında düşünülebilir mi? 

2. Emzirmek için görevlinin günde birkaç kez evine gitmesinin güçlüğü nedeniyle 
hastanelerde var olan kreş gereksiniminin karşılanması açısından tüm hastanelerde 
kreş açılması yönünde çalışmalar yapılması düşünülmekte midir? 
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K-Û 
TC. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B. 13.APK.0.12.00.00/i2.0"3liK 
KONU: Yazılı Soru Önergesi . . „ . , . . . . ««ı 

0 5 KASIM Zü» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Adana Milletvekili Prof.Dr.N.Gaye ERBATUR'a ait 
7/3714 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya 
ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Devlet Memurları Kanunu'nun 104-A Maddesinde (Değişik: 12.02.1982-2595/7 
md.) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten 
itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 
1.5 saat süt izin verilir." denilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Teşkilatı Yönetmeliği'nin 81 inci Maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Yönetmelikte; "Günlük mesaiden sonra eve gitmeden 
nöbete girip ertesi gün mesaiye devam eden bayan Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve 
Hemşire ile diğer personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104 üncü 
maddesi uyarınca altı ay müddetle verilen süt izni süresince gece nöbeti yazılmaz." 
Hükmü Bakanlığımızın 13.11.1990 tarih, 300-1041/11-01-5/9468 sayılı onayı ile 
yürürlüğe konulmuştur. 

Ancak, 21.07.2004 tarih, 25529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet 
Memurları Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun" 
çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104 üncü maddesinin değişik 
(A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 
8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, 
doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun 
olduğu taktirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar 
işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere 
eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda 
belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında 
annenin saat seçimi hakkı vardır." 

344-
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Den i l d i ğ i nden ; 

Sağ l ı k t es i s le r i nde g ö r e v a lan Tab ip , Diş Tab ib i , Eczac ı ve H e m ş i r e ile d iğer 
p e r s o n e l e d o ğ u m son ras ı ver i len süt izninin bir s e n e y e ç ıka r ı lmas ı ile an ı lan 
yöne tme l i k l e nöbe t h i zmet le r ine k a t ı l m a m a süres in in bir s e n e y e ç ıka r ı lmas ı 
h u s u s u n d a ça l ı şma la r sü rdü rü lmek ted i r . 

A y r ı c a Sağ l ık Bakan l ı ğ ı ' ndan u y g u l a m a d a bir l iğ in s a ğ l a n m a s ı a m a c ı y l a , 
konuy la ilgili b i lg i is tenmişt i r . 

K a m u K u r u m v e Kuru luş la r ınca aç ı lacak Ç o c u k Bak ımev le r i Yöne tm e l i ğ i 
ç e r ç e v e s i n d e , S o s y a l S igor ta la r K u r u m u n a bağ l ı v e y a ilgili o l d u ğ u B a k a n ı n onay ı 
a l ı n m a k sure t iy le K u r u m c a i s t i hdam ed i len memur l a r ı n 0-6 y a ş g r u b u n a g i ren e n az 
50 ç o c u ğ u için K u r u m u n idar i ve mal i iş ler le ilgili b i r im ine bağ l ı o la rak kreş 
aç ı lab i lmek ted i r . 

B i lg i ler in ize a r z eder i z . 

/ M u r a t B A Ş E S G İ O Ğ L U 
( B a k a n 

14. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işçi emeklilerinin aylıklarının artırılması 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3716) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat 

Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 

Nail Kamacı 

/Antalya Milletvekili 

TÜFE uygulamasına geçilmesinden sonra, işçi emeklisi maaşlarında 19 günlük 

emekliler lehine oluşan farkın ödenmemesi nedeniyle, işçi emeklisi Recep Orhan 

Ankara 7. İş Mahkemesine açtığı davayı kazanmış ve Mahkemenin bu kararı Yargıtay 

10. Dairesi tarafından onanarak, dosya 21.5.2004 tarihinde gönderilmiştir. Gazetelerde 

çıkan bilgilere göre Yargıtay'ın bu kararı uyarınca, SSK'nın her emekliye ödemesi 

gereken miktar 350 milyon liraya ulaşmıştır. Bu bağlamda; 

1. İşçi emeklilerine ödenen aylıkların artırılması konusunda hükümetinizce bir 

çalışma yürütülmekte midir? Eğer yürütülmüyor ise, işçi emeklilerinin 

maaşlarında artış yapılmamasının gerekçeleri nelerdir? Bu gerekçeler 

ekonominin gereklerinden mi yoksa hükümetinizin işçi emeklilerine ideolojik 

bakış açısından mı kaynaklanmaktadır? 

2. Sendikalar tarafından yapılan açlık sınırına ilişkin çalışmalara göre, açlık 

sınırının altında bir aylığa mahkûm edilmiş işçi emeklilerinin, yargı tarafından 

onanmış haklarının ne zaman verilmesi düşünülmektedir? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.007£2C-3ltf3 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

0 5 KASIM 2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/3716 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

4447 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu emekli, dul ve yetimlerinin 
aylıklarının her ay bir önceki aya göre tüketici fiyatları indeksi artış oranı (TÜFE) 
kadar artırılarak ödenmesi öngörülmüş ve anılan Kanunun bu hükmü 01.01.2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2000 yılı Mayıs ayında Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine açılan münferit 
davalarda, artışın her ay aylık ödeme tarihi olan 19 ile 23 günlerinden itibaren 
uygulandığı, bu nedenle eksik ödenen TÜFE artışlarının Kurumca ödenmesi talep 
edilmiş, söz konusu talep ilgili iş mahkemelerince kabul edilerek hüküm altına alınmış 
ve kararlar Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiştir. 

Söz konusu yargı kararları Kurum tarafından geciktirilmeden uygulanmış ve 
Kurum Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede 01.01.2000 tarihinden 
19-23.01.2000 tarihleri arasında TÜFE artış farkı ödemesi yapılması gerektiği 
sonucuna varılmış ve özel sektörden emekli olanlara 18-22 gün, kamu sektöründen 
emekli olanlara 4-8 günlük farklar Ağustos 2002 döneminde, yine kamu sektöründen 
emekli olanlar için 01.01.2000-15.01.2000 tarihleri için ödenmeyen 14 günlük farklar 
Temmuz 2004 döneminde yasal faiziyle birlikte emekli, dul ve yetimlere ödenmiştir. 
TÜFE farkı olarak emekli, dul ve yetimlere Ağustos 2002 döneminde 18.8 trilyon 
Temmuz 2004 döneminde de 5.9 trilyon olmak üzere toplam 24.9 trilyon lira ödeme 
yapılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri tarafından yalnızca Ocak 2000 ayına ait 
TÜFE farkı olmadığı, gelir ve aylıkların her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre 
TÜFE artış oranında artırılacağı yönünde değişiklik yapıldığı Haziran 2002 ayına 
kadar da TÜFE farkı ödemesi yapılması gerektiğine ilişkin davalar açılmıştır. 
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Münferit olarak açılan bu davalar sonucunda, Yargıtay ilgili dairelerince de 
onanan kararlar Kurum tarafından uygulanmış, en son Yargıtay 10 ve 21. Hukuk 
Daireleri tarafından yerel mahkemelerce Şubat 2000-Haziran 2002 tarihleri arasında 
TÜFE farkı ödemesi yapılması yönünde verilen kararlar bozularak söz konusu 
dönemde ödeme tarihleri itibariyle Kurumca gelir ve aylıklarda yapılan artışlar ile 
TÜFE artışlarının her ayın 1'inde yapılması durumunda bir fark oluşup oluşmadığının 
araştırılması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Şubat 2000-Haziran 2002 döneminde TÜFE artışı uygulamasına ilişkin hukuki 
süreç devam etmekte olup, Anayasamızda ifadesini bulan "Hukuk devleti" ilkesine 
uygun olarak bu süreç sonucunda Kurum emekli, dul ve yetimlerinin Kurumdan TÜFE 
farkı alacakları bulunduğunun ortaya çıkması halinde gerekli değerlendirme 
yapılacaktır. 

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ve gelir/aylıkların artırılmasını 
düzenleyen Ek 38 inci madde gereği; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar her 
ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel 
yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak ödenmektedir. 

Diğer taraftan, 15.01.2003 tarih, 24994 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4784 sayılı Kanunla, Sosyal Sigortalar Kurumundan 
gelir ve aylık almakta olanlara 01.01.2003-31.12.2003 süresi için, 2003 yılında her 
ayın ödeme tarihlerinde 506 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesine göre, Ocak 2003 
ayından itibaren almakta oldukları gelir, aylık ve telafi edici ödemelerde yapılan artış 
miktarları toplamını 75.000.000.- liraya tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi 
yapılmış olup, 506 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi gereği yapılan artışların 
75.000.000 TL ilaveli aylığı geçtiği ödeme döneminden itibaren gelir/aylıklar TÜFE 
oranında artırılarak ödenmeye devam edilmiştir. 

Öte yandan, 28.01.2004 tarih, 25360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5073 sayılı Kanun gereğince ise Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir 
ve aylık almakta olanların gelir ve aylıkları 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 
yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 2004 yılı Ocak ayı ödeme 
döneminden itibaren % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden 
itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılarak ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ f Murat BAŞESGİOĞLU 
( Bakan 
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15. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun cevabı (7/3718) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 

Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz 

ederim. 

Nail Kamacı 

^ - > Antalya Milletvekili 

2003 yılının temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeler ile Bağ-Kur ve SSK 

kapsamında olan, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar, çiftçiler, 

isteğe bağlı sigortalılar, ev hanımları ve muhtarlar ile SSK'ya bağlı aktif 

sigortalılardan 30.06.2004 tarihi itibariyle prim borcu olanların borçlarının 

yeniden yapılandırılması ve bu suretle sosyal güvenlik kuruluşlarının prim 

tahsilatının sağlanması amaçlanmıştır. Ancak, birçok mükellef ya öngörülen 

süre içinde başvuramamış-başvurmamış ya da başvuru yapan çok sayıda prim 

borçlusu da yeniden yapılandırılan prim borcunu zamanında ödeyememiştir. Bu 

durum ise, yapısal ve mali sorunlarla boğuşan sosyal güvenlik kuruluşlarının 

içinde bulunduğu durumu daha da kötüleştirmiştir. Bu bağlamda, 

1. Söz konusu süre zarfında sosyal güvenlik kuruluşlarına prim borcu 

bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kaçı borçlarını yeniden yapılandırmak 

için başvurmuştur? 
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2 . Y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı t a l e p e d i l e n p r i m b o r ç l a r ı n ı n t o p l a m m i k t a r ı n e 
k a d a r d ı r ? 

3 . Y u k a r ı d a b e l i r t i l e n m e s l e k g r u p l a r ı i t i b a r i y l e , p r i m b o r c u o l u p , b u b o r c u 
y e n i d e n y a p ı l a n d ı r m a k i ç i n b a ş v u r m a y a n l a r ı n s a y ı s ı , b u n l a r ı n b o r ç 
m i k t a r ı v e t o p l a m b o r ç m i k t a r ı n a o r a n ı n e d i r ? 

4 . P r i m b o r ç l a r ı n ı n y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı y ö n ü n d e i l g i l i k u r u l u ş l a r a 
b a ş v u r u y a p t ı ğ ı h a l d e , ö d e m e p l a n ı n a u y a m a d ı ğ ı i ç i n t e k r a r s o r u n l u p r i m 
b o r ç l u s u d u r u m u n a d ü ş e n l e r i n s a y ı s ı n e k a d a r d ı r ? 

5 . Y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l d ı ğ ı h a l d e ö d e n m e y e n p r i m b o r ç l a r ı n ı n m i k t a r ı v e 
y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l a n b o r ç t o p l a m ı n a o r a n ı n e d i r ? 

6 . S o n u ç i t i b a r i y l e , b u u y g u l a m a b a ş a r ı l ı m ı b a ş a r ı s ı z m ı o l m u ş t u r ? 
7 . B a ğ - K u r v e S S K - ' y a o l a n b o r ç l a r ı n y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı n d a " b o r ç l a r ı n 

ö d e n m e s ü r e s i i ç i n d e h e r a y i ç i n b i r ö n c e k i a y a a i t H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n c a 
a ç ı k l a n a n T ü r k L i r a s ı c i n s i n d e n ı s k o n t o l u i h r a ç e d i l e n D e v l e t i ç 
b o r ç l a n m a s e n e t l e r i n i n a y l ı k o r t a l a m a f a i z i n i n b i r l e ş i k b a z d a 
u y g u l a n m a s ı " g i b i a ğ ı r b i r f a i z y ü k ü ö n g ö r ü l m e s i d ü z e n l e m e s i n i 
k a l d ı r a r a k , y a ş a n a n e k o n o m i k k r i z i n e t k i l e r i n d e n h a l e n k u r t u l a m a m ı ş o l a n 
e s n a f v e s a n a t k a r l a r ı m ı z i l e ç i f t ç i l e r i m i z i n p r i m b o r ç l a r ı n ı n d a h a u y g u n 
ş a r t l a r d a g e r i ö d e n m e s i n e y ö n e l i k y e n i b i r d ü z e n l e m e y a p m a y ı d ü ş ü n ü y o r 
m u s u n u z ? 

so T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/300. : i q > q 
KONU : Yazılı Soru önergesi 0 5 KASIM 7001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/3718 Esas No'lu 
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

06.08.2003 tarih, 25191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4958 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu'nun Geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası uyarınca 30.06.2003 
tarihine kadar tahakkuk etmiş sigorta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve işsizlik 
sigortası primi borçları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borçları bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen 30 gün içinde yazılı olarak müracaat edilmesi halinde, Sosyal 
Sigortalar Kurumu'nca yeniden yapılandırılarak taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmiştir. 

Yeniden yapılandırma olarak, 4958 sayılı Kanun gereği 30.06.2003 tarihine kadar 
tahakkuk etmiş borçların ödeme süresi içinde her ay için bir önceki aya ait Devlet iç 
borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanması suretiyle 
taksitlendirilmesi yapılmıştır. 

Buna göre; 

Kanunun uygulama süresi içerisinde işveren ve isteğe bağlı sigortalı olmak üzere 
toplam 396.924 müracaatta bulunulmuştur. 
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Yeniden yapılandırmaya yapılan müracaatlar sonunda; işverenler ile isteğe bağlı 
sigortalıların toplam 3.2 Katrilyon tutarında Sosyal Sigortalar Kurumu alacağı yeniden 
yapılandırılmıştır. 

Yapılandırılan borç tutarı toplam Kurum alacağının % 76 sı oranındadır. 

Yeniden yapılandırma kapsamında borçlunun yaklaşık % 50 si ödemelerine devam 
etmekte olup, kalan % 50 si ise yeniden yapılandırmadan faydalanma haklarını yitirmiş 
bulunmaktadır. 

Söz konusu prim ödeme kolaylığı uygulaması çerçevesinde aylık ortalama 40 Trilyon 
tahsilat yapılması hedeflenmiştir. Ağustos 2003-Eylül 2004 tarihleri arasında toplam 
554 Trilyon TL tahsilat yapılmıştır. 

Uygulamanın sonunda da en az % 50 oranında bir tahsilat yapılması hedeflenmekte 
olup, şu anda yapılandırma başvurusunda bulunanlardan % 55 oranında tahsilat 
yapılmaktadır. Dolayısıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca beklenen hedefe ulaşıldığı 
düşünülmektedir. 

4958 sayılı Kanunla getirilmiş olan yeniden yapılandırma uygulaması halen devam 
etmektedir. Bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumu açısından yeni bir düzenleme yapılması 
düşünülmemektedir. 

Ayrıca, 02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4956 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun 47 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 
19 uncu madde hükmü doğrultusunda 1479 sayılı Kanuna ve 2926 sayılı Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre tescil edilmiş olup, 
30.06.2003 tarihi itibariyle prim ve gecikme zammı borcu bulunan sigortalılardan Kanun'un 
yayım tarihi olan 02.08.2003 tarihinden 01.10.2003 tarihi mesai bitimine kadar toplam 
421.937 kişi sözkonusu borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmuştur. 

Yapılandırılması istenilen Bağ-Kur prim borçlarının toplam tutarı 1,677 trilyon TL'dir. 

1479 sayılı Kanuna tabi Bağ-Kur sigortalılarının yapılandırma talep sayısı 350,664, 
2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların yapılandırma talep sayısı 67.958, muhtar sigortalıların 
yapılandırma talep sayısı ise 3315 kişi olup, bu üç grubun yapılandırma talepleriyle ilgili borç 
tutarı 1.677 Trilyondur. Bu tutar, Bağ-Kur'un talep tarihindeki toplam prim alacağının % 
12.3'üne tekabül etmektedir. 

Prim borçlarının yeniden yapılandırılması yönünde Bağ-Kur'a başvurduğu halde 
ödemede, tesbit edilen kurallara uymayan yahut ödemediği için yapılandırma talepleri 
geçersiz kabul edilenler 230.013 kişidir. 

01.09.2003-30.09.2004 tarihleri arasında toplam cari prim borçları ile yeniden 
yapılandırma borçlarına ilişkin Kurum tahsilatı 4.293 Katrilyondur. 

Birikmiş prim borçlarının ödenmesine ilişkin yeniden yapılandırma uygulaması, 
taahhütlerini yerine getiren ve düzenli ödemede bulunan sigortalıları borçsuz duruma 
getirdiğinden bu sigortalılar açısından sözkonusu uygulama tutarlı ve başarılı olmuştur. 

Süresi içerisinde ve tam olarak ödenmeyen primlerin ödenmeyen kısmına sürenin 
bittiği tarihten başlamak üzere % 10 oranında artırılıp, bu miktara borç ödeninceye kadar 
gecikilen her ay için ayrıca Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanan bir önceki aya ait Türk Lirası 
cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik 
bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanmakta olup, gecikmiş prim borçlarının 
ödenmesi konusunda yeni bir borç yapılandırması ile ilgili Bağ-Kur açısından yeni bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

X ' M u r a t B A Ş E S G İ O Ğ L U . 
I B a k a n 
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16. - İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, esnaf kredilerinin faizlerine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3792) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret bakanımız Sayın Ali COŞKUN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
tzmir Milletvekili 

1- Yazılı ve görsel basında yer alan haberlere göre; "Esnaf kredilerinin 
faizlerinin düşeceğini ve enflasyona endeksli duruma getirileceğini 
açıklıyorsunuz. Bu sözünüzü her toplantıda yineliyorsunuz, Esnaf ve Sanatkarlar 
sizden bir müjde bekleyerek sıkıntılan ile başbaşa kalıyorlar. Ne zaman net bir 
adım atacak ve bu sıkıntılan çözeceksiniz? 

<fr T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

, _, ^ 0 5 Um 2004 
SAYI : B 14.0.BHI 01-1^ X . 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 18.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3792-7489/24023 sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, "Esnaf kredilerinin faizlerine" ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3792) esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali COŞKU^T 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM TOPRAK'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Esnaf ve sanatkar ile küçük işletmeler, sermaye ve refahın tabana yayılması, gelir 
dağılımının iyileştirilmesi ve bu suretle sosyal -dengelerin korunmasında ekonomik ve sosyal 
hayatın önemli unsurlarından biridir. Esnaf ve sanatkarlar, özellikle işletme sayılarının çokluğu, 
ülke çapında istihdam seviyesi, bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle de üzerinde 
durulması gereken bir kesimdir. 

Bu gün ülkemizde esnaf ve sanatkarlar, çoğunlukla bağımsız çalışmayı tercih eden, kendi 
işinin patronu olan ve 1 ila 9 arasında işçi çalıştıran, hukuki açıdan bir ortaklık yapısı içinde 
bulunmayan, ancak yakınları ile adi şirket türünde ortaklık kurmuş olan bir işletme yapısı içinde 
görülmektedir. 

Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olan 3.382.852 aktif, 2.224.274 pasif olmak üzere, 
toplam 5.607.126 esnaf ve sanatkar sayısına, yanlarındaki çalışanlar ve sicile kayıtlı olmadan 
faaliyet gösterenler ile birlikte 7 milyona ulaşmaktadır. 

Bu kesimin aile fertleri de göz önüne alındığında bu sayının 20 ila 25 milyon arasında bir 
nüfusa ulaştığı, bunun da toplam nüfusumuzun %30'luk kısmına tekabül ettiği hepimizin 
malumudur. 

Ülkemizdeki; Toplam İşletmelerin %98'i 
Toplam istihdamın %45'i 
Toplam üretimin %37'si 
Toplam yatırımın %26'sı ve 
Toplam Katma Değerin %30'u 

büyük bir kısmını esnaf ve sanatkarların oluşturduğu ve kısaca "KOBİ" olarak nitelendirilen 
küçük ve orta boy işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Nicelikleri ve nitelikleri ile toplumumuzun sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere 
sahip olan esnaf ve sanatkara, Anayasamızın 173'üncü maddesinde yer alan "Devlet esnaf ve 
sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır." Amir hükmünden hareketle gereken önem 
verilecektir. 

Tarih boyunca her toplumda, özellikle de sosyal ve ekonomik çalkantıların olduğu, büyük 
krizlerin yaşandığı dönemlerde bir denge ve istikrar unsuru olan ve bunu defalarca kanıtlayan 
esnaf ve sanatkarlar, ekonomik ve sosyal hayata katkıları yanında hızla değişen bilimsel ve 
teknolojik yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya da sahiptirler. 
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Bu sebepledir ki, esnaf ve sanatkarlar ile "KOBİ" olarak tabir edilen küçük ve orta boy 
işletmelerin; sosyal, siyasal ve ekonomik dengeler üzerindeki tartışılmaz önem ve etkinlikleri 
nedeniyle gelişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır. 

Bu kapsamda; 

Esnaf ve sanatkarların fınans problemlerine makro düzeyde çözümler aramakta ve bu 
kesimin kullandığı kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payının artırılması yönündeki 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalarımız muvacehesinde; 

Esnaf ve sanatkar kesiminin desteklenmesine yönelik olarak 10.03.2003 tarih ve 
2003/5323 sayılı bakanlar kurulu kararının eki olan "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince 
Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi 
Kullandırılmasına İlişkin Karar" 13 Mart 2003 tarih ve 25047 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu karara göre; kredi faiz oranı, banka cari faizinin %80'i olarak tespit edilmiştir. Daha 
sonra, 25.06.2003 tarih ve 2003/5840 sayılı bakanlar kurulu kararı eki kararname ile 10.03.2003 
tarih ve 2003/5323 sayılı kararnamedeki %80'lik oran %55 olarak değiştirilmiştir. 15.07.2003 
tarihinden itibaren esnaf ve sanatkarlara verilecek kredilere %30 oranında faiz uygulanmıştır. 

29.12.2003 tarih ve 2003/6670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2004 tarihten 
itibaren esnaf ve sanatkarlara verilecek kredilere uygulanacak faiz oranı %25'e düşürülmüştür. 

Esnaf ve sanatkar kredi limiti 5 milyardan 15 milyara çıkartılmış, esnaf kefalet 
kooperatiflerinin takip oranı %60'dan %100'e çıkarılmıştır, 

30.09.2004 tarihi itibariyle 207.721 esnaf ve sanatkara toplam 
1.131.007.977.000.000.-TL. kredi verilmiştir. 

Ayrıca, kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlardan Bağ-Kur prim borcu 
bulunmadığını gösterir belge istenmesi uygulamasına son verilmiştir. 
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17. - Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin, Vakıfbankın Millî Eğitim Bakanlığının kul
lanımına verdiği otomobillere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/3809) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Vakıflar Bankasından sorumlu Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Vakıfbank'ın, bir şirketten kiralayarak, 3 yıllığına Milli Eğitim 
Bakanlığı'mn kullanımına verdiği 2005 model 25 Renault Megane 
otomobiller hakkında; 

1. Vakıfbank bu otomobilleri hangi şirketten, kaç yıllığına kiralanmıştır? 

2. Sözkonusu şirkete bu amaçla ne kadar para aktarılmıştır? 

3. Milli Eğitim Bakanın açıklamasına göre, bu otomobiller, Bakanlık 
merkez teşkilatı personelinin maaşlarının Vakıfbank aracılığıyla 
dağıtılmasının karşılığında bir jest olduğu belirtilmiştir. Bu doğru 
mudur? Eğer doğru ise Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatından ne 
kadar personel Vakıfbank'tan maaşını almakta ve bunun Vakıfbank'a 
kazancı aylık olarak ne kadardır? 

4. Mademki Banka olarak, personel maaşlarının dağıtılmasından kar 
elde edilmektedir, neden bu karın karşılığı olan jest, hesap 
sahiplerine değilde kuruma yapılmıştır? Para başkasının ama o 
paranın karşılığı yapılan jest başkasına, bu doğru ve adaletli bir 
uygulama mıdır? 

5. Milli Eğitim Bakanlığının, Vakıfbank nezdinde kendilerine bu kadar 
sayıda bir otomobil tahsis edilmesi konusunda yazılı veya sözlü bir 
başvurusu olmuş mudur? 

6. Ayrıca, kiralanan arabaların plakalarının "AK Parti" ismini 
çağrıştıracak şekilde hepsinin AK'la başlamasının nedeni nedir? Bu 
konuda, otomobillerin kiralandığı şirketin veya Bankanın özel bir 
girişimi olmuş mudur? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L ı Ğ ı V E 

B A Ş B A K A N Y A R D ı M C ı L ı Ğ ı 

S a y » : B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / *5~& *>• ^ 
K o n u : 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L C İ İ : T B M M B a ş k . m n , 2 2 . 1 0 . 2 0 0 4 t a r i h v e K A N . K A R . M D . A . O 1 . 0 . G N S . 0 . I O . 0 O . 0 2 -
7 5 2 6 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

Y a l o v a M i l l e t v e k i l i S a y ı n M u h a r r e m İ N C E ' d i n , B a k a n l ı ğ ı m a t c v e i h e t t i ğ i , 7 / 3 8 0 9 
e s a s n o ' l u y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i c e v a b ı h a z ı r l a n a r a k e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z i v e g e r e ğ i n i a r z e d e r i m . 

D e v l e t B a k a n ı v e 
B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

VAKIFBANK 
G e n e l M ü d ü r l ü k T a r i h : O M • l 1 - C L O O L , 

S a y ı : 3 ; 2 ^ ? - 0 
K o n u : 

S a y ı n M e h m e t A l i Ş A H İ N 
D e v l e t B a k a n ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı 

İ L G İ : 2 6 . 1 0 . 2 0 0 4 t a r i h v e B . 0 2 . 0 . 0 0 2 / 5 6 4 5 s a y ı l ı y a z ı n ı z 

İ l g i d e k a y ı t l ı y a z ı n ı z l a , Y a l o v a M i l l e t v e k i l i S a y ı n M u h a r r e m İ N C E ' y e a i t 
7 / 3 8 0 9 s a y ı l ı s o r u ö n e r g e s i c e v a b ı n ı n h a z ı r l a n a r a k B a k a n l ı ğ ı n ı z a g ö n d e r i l m e s i 
i s t e n i l m i ş o l u p , s o r u ö n e r g e s i n e i l i ş k i n c e v a p l a r ı m ı z a ş a ğ ı d a a r z e d i l m i ş t i r : 

1 - B a n k a m ı z c a o t o m o b i l l e r Y a m a n T u r i z m S e r v i s N a k l i y e S a n . T i c . L t d . 
Ş t i . ' d e n 3 y ı l 1 a y s ü r e i l e k i r a l a n m ı ş t ı r . 

2 - Ş i r k e t e 2 5 a d e t o t o m o b i l i n k i r a l a n m a s ı k a r ş ı l ı ğ ı n d a , y a z ı m ı z t a r i h i 
i t i b a r ı y l a 4 9 . 0 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L . ( K ı r k d o k u z m i l y a r s e k s c n s e k i z m i l y o n T ü r k L i r a s ı ) k i r a 
b e d e l i ö d e n m i ş t i r . 

3 . O t o m o b i l l e r i n k i r a l a n m a s ı . M i l l i E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı M e r k e z v e T a ş r a 
T e ş k i l a t ı n d a ç a l ı ş a n t o p l a m 2 9 5 5 p e r s o n e l i n m a a ş l a r ı n ı n B a n k a m ı z a r a c ı l ı ğ ı y l a 
ö d e n m e s i k a r ş ı l ı ğ ı n d a y a p ı l m ı ş t ı r . B u p a z a r l a m a y ö n t e m i i l e y a k l a ş ı k 3 0 0 0 k i ş i 
B a n k m a ı z a m ü ş t e r i o l a r a k k a z a n d ı r ı l m a k t a v e b u n l a r a b a n k a m ı z ı n ç e ş i t l i ü r ü n l e r i n i n 
p a z a r l a n m a s ı s u r e t i y l e B a n k a m ı z ı n v e r i n ı l i l i ğ i v e k a r l ı l ı ğ ı n d a a r t ı ş s a ğ l a n m a k t a d ı r . 

**. B a n k a m ı z c a T ü r k i y e g e n e l i n d e k u r u m s a l p a z a r l a m a y a p ı l m a k t a o l u p , 
m a a ş a n l a ş m a l a r ı ö z e l v e r e s m i k u r u m l a r d ü z e y i n d e g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e d i r . D i ğ e r 
y a n d a n p a z a r l a m a s t r a t e j i s i g e r e ğ i k u r a m l a r ı n b i r k ı s ı m i h t i y a ç l a r ı k a r ş ı l a n m a k l a 
b e r a b e r , m a a ş ı n ı B a n k a m ı z d a n a l a n k i ş i l e r e c a r i f a i z o r a n l a r ı m ı z ı n a l t ı n d a k r e d i 
k u l l a n d ı r m a k v e k r e d i k a r t ı v e r m e k s u r e t i y l e b u k i ş i l e r i n d e a v a n t a j l ı o l a r a k b a n k a c ı l ı k 
ü r ü n l e r i n d e n y a r a r l a n m a l a r ı s a ğ l a n m a k t a d ı r . 

5 . M i l l i E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı ' n ı n B a n k a m ı z d a n h e r h a n g i b i r y a z ı l ı t a l e b i 
b u l u n m a m a k t a d ı r . K u r u m a p r o m o s y o n v e r i l m e s i B a n k a m ı z ı n p a z a r l a m a s t r a t e j i s i 
g e r e ğ i d i r . 

6 . O t o m o b i l l e r i n p l a k a l a r ı n ı n İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı E m n i y e t G e n e l 
M ü d ü r l ü ğ ü t a r a f ı n d a n t a h s i s e d i l d i ğ i v e k i ş i l e r i n t a l e b i n e g ö r e p l a k a t a h s i s i y a p ı l m a d ı ğ ı 
b i l i n m e k t e d i r . B u n u n l a b i r l i k t e b u h u s u s u n İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı ' n d a n s o r u l m a s ı 
g e r e k m e k t e d i r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i z . 

lEVLET BAKANLIĞI VE 
>ŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
kRİH C X \ . U . J İ -O 'O <-^ 

A N K A R A 

- 3 5 5 -



T.B.M.M. B : 15 9 . 11 . 2004 O : 5 

18, - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa İlindeki Güneydoğu Anadolu İh
racatçılar Birliği irtibat bürosunun kapatılma nedenlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/3811) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasamn 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 
devamı maddeleri uyarınca, Devlet Bakam Saym Kürşat TÜZMEN tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 08.10.2004 

M. Vedat MELÎK 

Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

GAP Master planı çerçevesinde projenin tarımsal ihraç üssü olarak düşünülen 
Şanlıurfa ilindeki Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin irtibat bürosu 
kapatılmıştır. 

Bu mütavazi irtibat bürosunun kapatılmasıyla birlikte, GAP bölgesinde, sulama 
projesi dahilinde, sulamanın yapıldığı tek il olan Şanlıurfa'da üretilmeye 
başlanan ihracata yönelik tarımsal ürünlerle, bu projenin verdiği heyecanla 
kurulan 100'den fazla sanayi tesisinin ürettiği ürünlerin ihracında da, doğal 
olarak zorluklar yaşanacaktır. Dolayısıyla, 

1. Şanlıurfa ilinde uzunca bir süredir faaliyette bulunan ve yalmzca 1 kişi 
istihdam edildiği bu büronun kapatılmasıyla bakanlığınızın ilgisi nedir? 

2. Bu tür irtibat bürolarının açılıp kapanma yetkisi bakanlığınıza ait ise, 
Ş anlıurfa' daki ihracatçılar bürosunun kapatılmasının nedeni nedir? 

3. Böyle bir irtibat bürosu mali külfetinden dolayı mı kapatılmıştır? 

4. Şanlıurfa'daki ihracat potansiyeli bu karardan etkilenecekmidir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-49 ANKARA 
Konu : 

05.11.04*03055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22.10.2004 tarihli, 7526 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Sayın M. Vedat MELİK 
tarafından verilen soru önergelerinde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Bakanlığıma bağlı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığının görüşleri aşağıda bildirilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bağlı olarak 6 irtibat 
bürosu faaliyet göstermekte olup, bunlardan Cizre, Malatya ve Kahramanmaraş İrtibat 
Bürolarından yoğun, Diyarbakır ve Mardin İrtibat Bürolarından kısmen, Şanlıurfa İrtibat 
Bürolarından ise nadiren ihracat işlemleri yapılmaktadır. 

Irak'a yapılan ihracat Cizre İrtibat Bürosu üzerinden veya Merkezden (Gaziantep) 
yapılmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer 
irtibat bürolarından yapılan işlem hacminin azaldığı, buna karşılık Cizre'den yapılan ihracat 
işlemlerinin artış gösterdiği, Şanlıurfa İrtibat Bürosunda ise işlemlerin yok seviyesinde olduğu 
tespit edilmiştir. 

Şanlıurfa İrtibat Bürosunda 1 (bir) personel görev yapmakta olup, ihracat işlemleri 
olmadığı halde büronun açık tutulması Birliğe mali külfet getirmektedir. 

Şanlıurfa İrtibat Bürosundan 2003 yılında toplam 5 adet, 2004 yılının 9 ayında ise 
toplam 12 adet ihracat işlemi yapılmıştır. Bu işlemlerden sadece birisi Suriye'ye yönelik 
ihracatla ilgilidir. 

Söz konusu büronun 2003 yılı gideri 38.151.991.000 TL, geliri ise 4.876.000.000 
TL'dir. Bu durumda Birlik 33.275.891.000 TL. civarında zarar etmektedir. 

Nusaybin'den Suriye'ye yönelik olarak yapılan ihracat işlemlerinin Nusaybin yolu 
üzerinde bulunan Mardin İrtibat Bürosundan yapılmaktadır. 

Şanlıurfa İrtibat Bürosu tarafından 2003 yılı Arahk-Ocak dönemi ile 2004 yılı Ocak-
Eylül dönemi yapılan ihracat değerleri aşağıda yer almaktadır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-49 ANKARA 
Konu : 

2003 (OCAK-ARALIK) 

Güneydoğu Anadolu 
İhr. Bir. Gen. Sek. 
adına yapılan ihracat 

0 

Diğer Birlikler adına 
yapılan ihracat 

272.000 $ 

2004 (OCAK-EYLUL) 

Güneydoğu Anadolu 
İhr. Bir. Gen. Sek 
adına yapılan ihracat 

126.000$ 

Diğer Birlikler adına 
yapılan ihracat 

1.016.000$ 

Yukarda belirtilen hususlar. Güneydoğu Anadolu (Gaziantep) İhracatçı Birlikleri 
Başkanlar Kurulunca değerlendirilerek görevin aksatılmaması kaydıyla mevcut personelin 
daha verimli ve rantabl kullanılmasını teminen Şanlıurfa İrtibat Bürosunun ileride ihtiyaç 
duyulduğunda tekrar açılması kaydıyla geçici olarak faaliyetine ara verilmesine ve burada 
görev yapan bir adet personelin işlemlerin daha yoğun olduğu Cizre İrtibat Bürosunda 
görevlendirilmesine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu İrtibat Bürosunun kapatılmasından bu yana ilgili Birlik Genel 
Sekreterliğine yazılı yada sözlü olarak bölge ihracatçılarınca herhangi bir şikayetin olmadığı, 
bu süre içerisinde sadece bir firmanın yetki belgesi talep ettiği, talep edilen belgenin de kargo 
ile kendisine gönderildiği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 
ifade edilmektedir. 

Konu hakkında ayrıca Şanlıurfa Valisi ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ile 
görüşülmüş ve gerekli bilgiler aktarılmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği şekilde Şanlıurfa İrtibat Bürosu temelli kapatılmayıp ileride 
ihtiyaç duyulması halinde yeniden açılmak üzere faaliyetine ara verilmiş olup, gelişen şartlara 
göre gerek duyulması halinde yeniden faaliyete geçmesi mümkün bulunmaktadır. 

Öte yandan, Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin 25.03.2003 tarihli, 
2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesi ile Şanlıurfa İlinde Sınır Ticaret 
Merkezi (STM) kurulması öngörülmüştür. 

Mezkur Karar'ın 8 inci maddesi ile STM'lerde yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin usul 
ve esasların komşu ülkeler ile vanlacak mutabakat çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
düzenlemesi hükme bağlanmıştır. 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

G Ü M R Ü K M Ü S T E Ş A R L I Ğ I 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1 .GÜM.0.06.00.07.209-49 A N K A R A 
K o n u : 

Bu çerçevede, mezkur Karar ile anılan ilde kurulması öngörülen STM'nin yeri, 
dizaynı, inşaatı, işletilmesi, yolcu ve mallara uygulanacak prosedürler, karşılıklı ticarete konu 
olacak ürünler ve miktarları ile bu ürünlere uygulanacak vergi oranlan komşu ülke Suriye ile 
halen devam etmekte olan görüşmeler neticesinde müşterek kararlaştırılacaktır. 

Gaziantep Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Akçakale Gümrük Müdürlüğü, mevcut 
bina, alt yapı ve teknik donanım itibariyle yalnız yolcu ve yolcu beraberi eşya ile Gümrük 
Müsteşarlığı tarafından tespit edilen eşyanın ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya 
yetkilidir. 

Akçakale Gümrük Müdürlüğü'nün mevcut bina, alt yapı ve teknik donanımının 
yetersiz olması nedeniyle Gümrük Müsteşarlığı ve Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Ticaret ve 
Sanayi Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeni hizmet binası tamamlanarak 
hizmete hazır hale getirilmesine rağmen, Suriye tarafında alt yapı çalışmaları 
bitirilemediğinden yeni gümrük binaları hizmete açılamamıştır. 

Bu itibarla adı geçen Gümrük Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşınarak, belirtilen 
konulardaki eksikliklerin giderilmesine bağlı olarak her türlü gümrük işlemlerini yapmaya 
yetkili gümrük idaresine dönüştürülmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Kürşad T Ü Z M E N 
Devlet Bakanı 

19. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'nin logo ve kanal kimliklerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/3816) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın TRT'den sorumlu Devlet Bakanı Beş ir Atalay tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Y o z g a t Mil letveki l i 

15 Temmuz 2 0 0 4 tarihinde verdiğim iki farklı soru önergesine 6 Ağus tos 2 0 0 4 tarihinde TRT 
Genel Müdürü Şenol Demiröz tarafından verilen birinde "Kurumumuzda logolarının 
değiştirilmesi ve kanal kimliklerinin değiştirilmesi şeklinde bir çal ı şma bulunmamaktadır" 
diğerinde ise "Sürekli değişen v e gel işen yayıncılık anlayışına bağlı olarak kanal kimliklerinin 
belirlenmesi ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır" denilmektedir. 
Genel Müdür Şenol Demiröz 5 Ağustos 2 0 0 4 tarihinde Star gazetes inde kendisi i le yapılan 
röportajda ise kanal kimliklerinin v e logoların değiştirilmesi yönünde çal ı şma yaptıklarını 
açıklamaktadır. Bu bilgiler ışığında; 
1) TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz 'ün aynı gün altına imza attığı belgelerdeki bilgi lerden 
hangisi doğrudur? 
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2) TRT logolarının ve kanal kimliklerini değiştirilmesi yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır, 

yoksa yapılmamakta mıdır? 

3) TRT Genel Müdürü'nün TBMM'ne verdiği bilgi mi doğrudur, basına verdiği 

röportaj lardaki söyledikleri mi? 

4) Eğer soru önergelerine verilen yanıtlar doğru bilgileri içermiyorsa TBMM'ne gerçek 

bilgileri içermeyen belge gönderen Genel Müdür hakkında bir işlem yapacak mısınız? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / ^ i / / / ^ / ^ Of 'H / 2 0 0 4 

KONU : Yazılı Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkaniığı'nın 22.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 

02-7526 sayılı yazısı. 

Ekli listede Bakanlığıma tevcih edilen yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, 

Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 

cevabi yazılar ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
EK-1 Liste ve yazılı soru önergeleri cevapları 
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T * 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ ^ 3 ^ <£.&././..'Ü...I2004 
KONU : 7/3816 sayılı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 26/10/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2442 savılı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Savın Emin KOC'un Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Beşir 
ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3816 sayılı Soru 
önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1-2-3 ve 4 üncü sorulara birlikte cevap verilmiştir. 

TRT'de logoların değiştirilmesi hususunda henüz bir çalışma 
vaDilmamaktadır.Ancak her zaman olduğu gibi daha iyiye.daha doğruya ve daha güzele 
ulaşmak amacıyla Kurumun ilgili birimlerinde kanal kimlikleri üzerinde ileride 
değerlendirilmek üzere araştırma ve deneme çalışmaları yapılmaktadır. Dolayısıyla 
Savın TRT Genel Müdürü'nün gerek TBMM'ne aerekse basına verdiği bilailerde bir 
çelişki bulunmamaktadır 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 26/10/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2442 savılı vazınız. 

Yozaat Milletvekili Savın Emin KOC'un Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Besir 
ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3815 sayılı Soru 
Önemesi ile ilgili Kurumumuz görüşü aşağıda arz olunmuştur. 

1-2004 yılının Temmuz ayında TRT'nin Kanada'da yerleşik bir firmadan satın 
aldığı Up-Link teçhizatı ile ilgili olarak ihale teknik şartlarının sağlanıp sağlanmadığının 
ölçüm ve kontrolü için fabrika kabulüne 2 teknik personel gönderilmiştir. 

2-3-4- Kanada'ya gönderilen teknik personele TRT Genel Müdür Müşaviri ve 
Basın Sözcüsü Cevdet TELLİOĞLU'nun Genel Koordinasyondan sorumlu olması 
nedeniyle dahil edilmiştir. Ancak adı geçenin, iş yoğunluğunun artması nedeniyle daha 
sonra bu görevlendirmeden vazgeçilmiştir. 

5-6-Genel Koordinasyondan sorumlu Genel Müdür Müşaviri Cevdet TELLİOĞLU 
söz konusu yurtdışı seyahat için görev harcırahı almamış.bu seyahate gitmesinden 
vazgeçilmesinde de teknik personelin herhangi bir tepkisi söz konusu olmamıştır.Aksine 
iş yoğunluğunun artması sebebiyle bu görevlendirme iptal edilmiştir. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/<£?/? J2&J./Û...12004 
KONU : 7/3814 sayılı önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ: 26/10/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2442 savılı yazınız. 

Antalva Milletvekili Savın Feridun BALOĞLU'nun Devlet Bakanı Savın Prof.Dr. 
Beşir ATALAY tarafından vazıh olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3814 savılı Soru 
önergesi ile İlgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1-Almanya ve İspanya Futbol Ligleri 2003-2004 sezonunun 2. yarı 
karşılaşmaları, Almanya Lig Kupası yarı final ve final maçları (canlı yayınlanmıştır) ile 
Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere Lig maçlarının özet görüntüleri bir paket olarak 
pazarlanmış ve KDV Hariç toplam 600.000.-EURO'ya, 20 eşit taksit halinde ödenmek 
üzere Active Media Management Şirketi'nden satın alınmıştır. Sözleşme bedelinin 
%84'ünü İspanya Ligi, %8'ini Almanya Ligi oluşturmaktadır. Bu bağlamda Almanya Ligi 
için ödenen ücret yaklaşık 50.000.-EURO olup, bu miktar bir yukarıda sözü edilen 
yayın paketinin çok cüzi bir kısmını teşkil etmektedir. 

2-Almanya ve İspanya Liglerinin 1. yarısının yayın hakkı başka bir televizyon 
kanalı tarafından satın alınmış ve yayınlamıştır. Televizyon kanalının yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi üzerine 2. yarıya ait yayın hakkı yeniden satışa çıkarılmış ve fiyat 
ile ödeme koşullarının uygun olması nedeniyle Kurumumuz 2. yarı maçlarının yayın 
hakkını satın almıştır. 

3-Alman Ligi maç yayınlarının çoğunluğu banttan bir kısmı ise canlı 
yayınlanmıştır. Ayrıca, sözleşme canlı yayın şartı içermemekte olduğundan banttan 
yayınlanmıştır. 

4-5-TRT söz konusu maçların yalnızca Türkiye'deki yayın haklarını satın almıştır. 
Almanya Liginin, Almanya'daki yayın haklarını satın alan şirketin itirazı üzerine maçların 
yurt içinde canlı yayınları sırasında yurtdışı çıkışına test yayını konulmuştur. 

Bu uygulamaya ulusal ve uluslararası yayın yapan bütün televizyon kanalları da 
başvurmaktadır. Alman Futbol Federasyonu'nun canlı yayın programına aldığı maçların 
bizim seyircimizin yeterince ilgisini çekecek önemde maçlar olmaması ve reytinglerin 
düşük gelmesi, maçların canlı yayınları sırasında diğer televizyon kanallarında daha 
çok ilgi çekebilecek İngiltere ve İtalya liglerinden maçlarla diğer ilgi çeken programların 
yer alması üzerine, Alman ligi maçları daha çok seyirci bulabilecek saatlerde banttan 
yayınlanması tercih sebebi olmuştur. 

Anılan sözleşmenin asıl amacı, Almanya Ligi maçlarının değil, İspanya Ligi 
maçlarının yayınlanması olup, asıl ödeme de İspanya Liginin yayını için yapılmaktadır. 

6- TRT.İspanya Liginden 42 maçı canlı, Almanya Liginden ise 4 maçı canlı, 24 
maçı banttan yayınlanmıştır. 

7- Söz konusu maçlar yayın haklarını pazarlayan kuruluş tarafından canlı-bant 
ayrımı yapılmadan pazarlanmıştır. Bant yayın hakkı adı altında özel bir pazarlama söz 
konusu olmamıştır. 
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8-9-A lmanya Ligi maçlar ının, söz leşme içer is indeki payı 1 . cevapta bel i r l i l iğ i 
üzere yak laşık 50 .000 . -EURO olup, bu g ü n herhangi bir Av rupa l ig veya kupa maçı için 
is tenen f iyat ın 250 .000 - 300 .000 . -EURO o lduğu g ö z önünde bu lunduru lursa, Ku rumun 
zararı söz konusu değildir. Taksi t ler ha l inde ödemes i devam e d e n söz leşme bedel in in 
yay ın lanan maç la ra bö lündüğünde bir maçın bedel i 1.785 EURO'ya denk gelmektedir . 
Bu neden le söz leşme ile Kurumun zarara uğramasından z iyade Kurum menfaat in in 
gözet i ld iğ i açıkça ortadadır. Ayr ıca, İspanya Ligi maçlar ının tümü i le A lmanya Lig 
Kupası yar ı f inal ve f inal maçlar ı da canl ı o larak yayınlanmışt ı r . 

10-Söz leşme, T R T Yönet im Kuru lu 'nun 13.02.2004 tar ih ve 200-4/30 sayı l ı 
karar ına is t inaden yetk i ver i len Gene l Müdür Şeno l D E M İ R Ö Z tara f ından imzalanmıştır . 

A rz eder im. 

SenoHDEMİRÖZ 
Gene l Müdür 

<â^> 
Türkiye Radyo-Telev izyon Kurumu 

Genel Müdür lüğü 
Hukuk Müşavir l iği 

SAYI : B .02 .2 .TRT.0 .61 .00 .00 /^ 2/b J2.&.I./..Û...I2004 
K O N U : 7 / 3 8 1 3 sayılı Önerge Cevabı . 

D E V L E T BAKANLIĞI 'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 26 /10 /2004 tarih ve B.O2.O.O05/O31/2442 savılı yazınız. 

Anta lva Mi l letveki l i Say ın Nai l KAMACI 'n ın Devlet Bakanı Savın Prof.Dr. Beşir 
A T A L A Y tara f ından yazı l ı o larak yanı t lanması ta lebiy le verdiğ i 7 /3813 savılı Soru 
önerç jes i ile Haili Ku rumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1-Yeni yay ın döneminde ;TRT kana l lannda; top lam 106 adet yen i program yayına 
ai rmis.34 adet p roaramın yayın ına son veri lmiştir. 

Ayr ıca ven i vavın döneminde T R T Haber Dairesi Baskanl ığ ı 'na bağlı 5 Haber-
Proaram yay ından kaldır ı lmış. 7 veni program yayına girmiştir. 

2-3-4- Yen i yayın döneminde yayına g i ren,yayından kaldır ı lan programlar ın 
yapımcı lar ı ve yönetmenler i .yapımcı şirket ler ile bö lüm başına ve top lam ödenen 
ücret ler i göster i r l iste ekte sunulmuştur . (Ek:1) 

Bunun yan ında .Haber Dairesi Baskanl ıö ı 'nda yayınına baş lanan programlar ile 
yay ından kaldır ı lan proaramlar asaöıda Gösterilmiştir. 

Yay ından giren programlar: 
a. S t a d y u m Faik Çet iner (Sunucu ve yo rumcu hizmet i al ınmaktadır .) 

P rogram Başına Faik ÇETİNER'e 10 kişil ik ek ib in in 
s igor ta ,maaş,yo l ,konak lama vs. masraf lar ıy la bir l ikte ve yapıma i l işkin her 
tür lü harcamalar dahi l brüt 17.850.000.000 TL, Bülent YAVUZ 'a brüt 
1 .840.000.000 TL, Y ı lmaz V U R A L ' a ise brüt 1.840.000.000 T L 
ödenmekted i r . 

b. Te le Lig Faik Çet iner (Sunucu ve yorumcu hizmet i a l ınmaktadır . ) 
Program Başına Faik ÇETİNER'e 10 kişil ik ek ib in in 
s igor ta ,maaş,yo l ,konak lama vs. masraf lar ıy la bir l ikte ve yapıma i l işkin her 
tür lü harcamalar dahi l brüt 6 .750.000.000 TL, Bülent YAVUZ 'a brüt 
1.840.000.000 TL, Yı lmaz VURAL 'a ise brüt 1.840.000.000 TL. 
ödenmekted i r . 

c. Futbolv izyon Haldun Domaç(Sunucu ve yorumcu hizmeti 
a l ınmaktadır . ) Program Başına Haldun DOMAÇ'a brüt 1.780.000.000 T L 
ile aynı p rogram konuk lar ından Mehmet ÖZDİLEK, M. Cüneyt T A N M A N 
ve Şenol ÇORLU 'ya kişi başı brüt 1.000.000.000 TL ödenmektedi r . Ayr ıca 
Muhabi r l i k ve Danışmanl ık hizmet i veren 4 kişiye top lam brüt 
6 .500.000.000. -TL ücret ödenmektedi r . 

d. Kır ı lma Noktası . . Ramazan Öztürk (Kurum dışı -Mav i 87 Prodüks iyon 
Ltd.Şti. ,) Bö lüm Başına KDV Dahi l 27 .494.000.000 TL.ödenmektedi r . 

e. Gazetec i i r fan Sapmaz (Kurum dışı - N M C Te lev izyon ve 
Reklamcı l ık A.Ş) Bö lüm Başına K D V Dahi l 24 .780.000.000 
TL, ödenmektedir. 
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f. Sınırlar Arasında. Banu Avar (Sunucu ve yorumcu hizmeti alınmaktadır.) 
Programı Program Başına Banu AVAR'a brüt 3.100.000.000 TL ile 
programda görevli Müjgan TEKİN'e brüt 200.000.000 TL, B.Selin 
KARTAL'a ise brüt 250.000.000 TL ödenmektedir. 

g. Haftanın Yorumu. (Yurdaer Tartan TRT Haber Dai.) 
h. Kültür-Sanat Gündemi (TRT Haber Dairesi) 

Yayından kaldırılan Programlar: 
a. Haberci Gözüyle.. (TRT Haber Dairesi) 
b. Haber Postası (TRT Haber Dairesi) 
c. Dosya (TRT Nurzen Amuran) 
d. Tartışıyorum (TRT Zafer Kiraz) 
e. İngilizce,Fransızca,Almanca Haber Bülteni (TRT Haber Dairesi) 

5-TRT-1 de Prime Time da yayınlanan programlara ilişkin liste ekte 
sunulmuştur(Ek:2).TRT-2 de Kurum dışı program bulunmamaktadır. Ayrıca Haber 
Dairesi'ne bağlı 4'ncü maddede adı gecen 6 program TRT-1'de Prime-Time'da yayına 
girmektedir. 

6-Yeni yayın döneminde Haber-Programlardan yukarıda adı geçen 2 program 
kurum dışına yaptırılmakta, 4 programda ise sunucu ve yorumcu hizmeti alınmaktadır. 

Kırmızı Hat, (Haber Dairesi Bşk. Utku Şensoy) 
Büyüteç, (Haber Dairesi Bşk. Haluk Koç) kurum personeli tarafından 

yapılmaktadır. 
Mavi 87 Prodüksiyon Film Yapım İthalat ihracat Ltd. Şirketi tarafından Yönetmeni 

Emine AKBOYUN ile Yapımcısı Ramazan ÖZTÜRK'e KIRILMA NOKTASI programı 
yaptırılmaktadır. 

NMC Televizyon ve Reklamcılık Anonim Şirketi tarafından Yönetmeni 
Gülnur YEŞİLBAŞ ile Yapımcısı İrfan SAPMAZ'a GAZETECİ programı yaptırılmaktadır. 

Yapımcısı Banu AVAR'a SINIRLAR ARASINDA programı yaptırılmaktadır. 
Programda set görevlisi olarak Müjgan TEKİN ile Bölüm ve Köşe hazırlayan B. Selin 
KARTAL görev yapmaktadır. 

Yapımcısı Faik ÇETİNER'e STADYUM programı yaptırılmaktadır. 
Yapımcısı Faik ÇETİNER'e TELE LİG programı yaptırılmaktadır. 
Stadyum ve Tele Lig Programlarına Bülent YAVUZ ve Yılmaz VURAL konuk ve 

yorumcu olarak katılmaktadır. 
Yapımcısı Haldun DOMAC'a FUTBOLVİZYON programı yaptırılmaktadır. 
Futbolvizyon Programına Mehmet ÖZDİLEK, Mehmet Cüneyt TANMAN ve Şenol 

ÇORLU konuk ve yorumcu olarak katılmaktadır. 
7- Program ödemeleri program başına yapılmaktadır. 
8-Dünyada Kamu Yayıncılığı hizmeti gören Yayın Kuruluşlarında olduğu gibi 

TRT'de de kaliteli programlarların yapımında Kurum personelinden yararlanıldığı gibi 
Kurum dışına da programlar yaptırılmaktadır. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÛZ 
Genel Müdür 

Ek.2 liste 

- 3 6 4 -
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13 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE TRT-1'DE YAYINDAN KALDIRILAN PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

PROGRAMIN ADI 
7.GUN 
GECE MAVİSİ 
GUNUNUZ AYDIN OLSUN 
HALKALI SEKER 
KAHVE BAHANE 
KRİSTAL KÜRE 
MAGAZİNCE 
ON NUMARA SOV 
SOV RÜZGARI 
THM KONSERİ 
TSM KONSERİ 
YAZ KOKTEYLİ 
YAZ MUTFAĞI 

YAPIMCISI 
TAHSİN YILDIZ 
SERKAN KARDAŞ 
SÜLEYMAN TEZGEL 
HASAN TAŞ 
MUSTAFA GÜRSOY 
LÜTFİ ÖZARSLAN 
ŞEYMA DURMAZ 
PÜRŞAT ERGÜDEN 
SERPİL DEĞER 
ADNAN SÜER 
SAMIM ŞENYÜZ 
İSMAİL GÜNGÖR 
YASEMİN ÖZKAN 

KURUM İÇİ/DIŞI OLC YAPIMCI FİRMA 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

TOPLAM 13 ADET KURUM İÇİ 

13 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE TRT-1'DE YAYINA GİREN PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

PROGRAMIN ADI 
ALATURKA BESTE YARIŞMASI 
ASK MAHKUMU 
AYVA SARI NAR KIRMIZI 
BUYUK UMUTLAR 
EVE NE LAZIM 
MİNİ MARTI 
ŞANSLI BEBEKLER 
ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR 
SON YAPRAK 
SULAR DURULMUYOR 
BEREKETLİ OLSUN 
BEN İSTERSEM 
BENİMLE OYNAR MISIN 
ÇALSIN DAVULLAR 
DİKKAT TRAFİK 
GUN BAŞLIYOR 
HABERCİ TÜRKİYE RENKLERİ 
İYİ GECELER 
KASABA 
KUCUK ŞEYLER 
KURAN YORUMLARI 
PAPUCU YARIM 
PAZARDAN PAZARA 
RAMAZAN SEVİNCİ 
RİTİM 10 (SIRALAMA) 
SAHUR ZAMANI 
SEVGİ BAHT OLMUŞ EZELDEN Bl 
SİNERJİ 
STÜDYO MUTFAK 
YALNIZ DEĞİLSİNİZ 
YASAM ENGELLENEMEZ 
YASAMA DAİR 
YASAMIN İÇİNDEN 
YÖRELERİMİZ TÜRKÜLERİMİZ 

YAPIMCISI 

SELİM PEKSARI 
SEVİLAY KORAY 
SEVGİ KARTARI 
NECATI VAR 
AYDIN DİKİM 
SAFİYE GENLİ 
BORA AKARSEL 
DİLARAM DAĞLI 
MİNE ÇELİKBİLEK 
MUZAFFER EVCİ 
MEHMET DEĞER 
SÜLEYMAN TEZGEL 
ASIM S. ÜVEZ 
BİLAL GÖKÇINAR 
CANAN KERESTECİOĞI 
ŞÜKRÜ AVŞAROĞLU 
YILDIRIM ESKİCİ 
AYNUR ÇELEBİOĞLU 
AYGÜN FİLİZ 
EROL ARTEM 
YONCA AKÇATAN 
TAHSİN OKYAY 
SUAT TEKİNER 
SUAT TEKİNER 

KURUM İÇİ/DIŞI OLt YAPIMCI FİRMA 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM DIŞI 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇJ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇL 
KURUM İÇİ 

UNIVERSAL MCCANN 
DOKU FİLM 
DOKU FİLM 
BUGAY YAPIM 
BAYTİMUR YAPIMCILIK 
MARTI LTD. 
BİO ART LTD.ŞTİ. 
RTFY 
P.FİLM 
SEDİNE FİLM 

TOPLAM 10 ADET KURUM DIŞI, 24 ADET KURUM İÇİ 

YORUMSUZ VE BEŞE BEŞ (KURUM İÇİ) ADLI PROGRAMLARA ARA VERİLMİŞTİR. 
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13 EYLÜL 2004 İTİBARİYLE TRT-2*DE YAYINDAN KALDIRILAN PRAGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

PROGRAMIN ADI 
KENT YAŞAM 
İLBER ORTAYLI İLE... 
BİLİM VE YAŞAM 
AKŞAMA DOĞRU 
HEMEN ŞİMDİ 
KARŞILAŞMALAR 
HADIGİDELİM 
ATİLLA İLHAN'LA ZAMAN... 
SATIR ARASI 
SİNEMA REHBERİ 
İKİ ELİN SESİ 
SAHNE IŞIKLARI 
ŞİİR...HER ZAMAN 
TÜKETİRKEN 
İNTERNET TV 
E-TÜRKİYE 
MAGAZİN POLİTİK 
ANA FİKİR 
YAŞAMIN İÇİNDEN 
TRAFİK 
İNCE SAZ 
MÜZİK MOZAİK 
FATİH ERKOÇ'LA YANKILAR 
BİR SEVDADIR ŞARKILAR 
YAR DİLİNDEN 
YEMEK YEMEK* 

YAPIMCI ADI 
GÜLGÜN CÜNDÜBEYOĞLU 
ENGİN ATATİMUR 
EROL ELDEM 
ŞEREF ULUCAN 
NİLGÜN EROĞLU MAKTAV 
NEDRET ÇATAY 
HANDAN ERDOĞAN 
NEDRET ÇATAY 
REMZİ BAŞLICAN 
BİNNUR FEYİZLİ 
ZERRİN DARCAN 
AYŞİN ARIKANOLGAY-SERRA ERYILDIZ 
ZEHRAR KURTEKİN 
BİNNUR FEYİZLİ 
EROLARTEM 
MURAT AKSOY 
NİMET ERSİN 
HÛDAVERDİYAVUZ 
SUAT TEKİNER 
YAVUZ DENİZLİ 
SAMIM ŞENYÜZ 
ERTUĞRUL EŞENÇAY 
FATMA SİS 
BİLAL GÖKÇINAR 
HASAN TAŞ 
ESRA ETİZ 

KURUM İÇİ/KURUM DIŞI 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇt 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

TOPLAM 25 ADET 
*13 Eylül 2004 tarihi itibariyle yayına başlamış.ancak yayını sona ermiştir. 

13 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE TRT-2"DE YAYINA GİREN PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

PROGRAMIN ADI 
AYRINTI 
GÜNÜN AJANDASI 
GÖZ ÖNÜNDE 
KENT VE KULTUR 
RİTİM 
İZLER 
NE YAPIYORLAR 
MÜZİK YELPAZESİ 
DÜNYANIN TÜRKÜSÜ 
EDEBİYAT YARIM KÜRE 
SANAT YARIM KÜRE 
SİNEMAMIZA HAYAT VERENLER 
BİR DÜNYADIR TİYATRO 
SİNEMA 7 
MÜZİĞİMİZ KÜLTÜRÜMÜZ 
BENGİ 
SİNE-MASAL 
TRT-2'DE BU HAFTA 
DÜNYA SAHNELERİNDEN 
DÜŞ PEŞİNDE SİNEMA 

YAPIMCI ADI 
ÖZLEM YURT 
ŞENGÜL SAMANCI 
DEMET EREN 
HASAN AKGÜN 
CANAN KERESTECİOĞLU 
ALİ HORZUMLU 
GÜLGÜN CÜRDÛBEYOĞLU 
SERPİL AKÇAN 
RABİA BIÇAKÇI 
EMEL UYGUR 
EMEL UYGUR 
AYLİN ÇETİNKAYA 
SEZEN ÜNAL 
BİNNUR FEYİZLİ 
ÖZLEM GİDER 
ÜMMÜHAN ÇETİN 
ŞERİFNUR AÇIKGÖZ BAKIRCI 
SÜLEYMAN BEKTAŞ 
İREM PAMUK 
SEVİLAY KORAY 

KURUM İÇİ/KURUM DIŞI 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 
KURUM İÇİ 

TOPLAM 20 ADET 

TRT-2-DE KURUM DIŞI YAPIM BULUNMAMAKTADIR. 
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TRT-INT'DE 4 EKİM 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN YENİ 
PROGRAMLAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

I3Î 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

I PROGRAM 
AÇIKOTURUM 
ALL ABAUT TURKEY 
AMERİKA HATTI 
ANADOLU HİKAYELERİ 
AYDIN BAKIŞI AHMET İNAM) 
AYDIN BAKIŞI ı DURMUŞ HOCAOĞLU) 
AYDIN BAKIŞI YAVUZ BÜLENT BAKİLER) 
BAŞARIDAN BAŞARIYA 
BAŞKA BİR ANKARA 
BERGÜZAR 
BİLİM VE YAŞ/,M 
DOKUZUNCU SENFONİ 
DÖRT DUVAR i WRUPA 
EĞİTİM HATTI 
EKOMERCEK 
GÖNÜL MİMARLARI 
GÖNÜLLER KÖPRÜSÜ TÜRKUAZ 
HABER (6 AYRI HABER KUŞAĞI) 
HAYAL BU YA 
HAYAT BAHÇESİ 
HAYDİ ÇOCUKLAR 
HOLLANDA "DA KIRK YIL 
HOŞGELDİN 
KADINA DAİR 
KONUŞAN TARİH 
KUBATLA ANADOLU'NUN SESİ 
MERHABA DÜNYA 
MÜZİK SANDIĞI 
SONSUZLUK YOLCUSU 
ŞAHASERLER 
TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU 
TÜRK ELİNDEN SEÇMELER 
TÜRKİYE'DE BİR MOLA 
TÜRKİYE'DEKİ DÜNYA 
TÜRKÜ GECESİ 
YAYLAKTAN KIŞLAĞA 
YENİ UFUKLAR 
YÜZDE YÜZ YERLİ 
ZAMANIN TANIĞI 
60 KARE 60 SANİYE 

I YAPIMCI 
VAHAP CANDAN 
MÜJDAT KOÇER 
RAMAZAN ALİ ÖZKAN 
SEVİNÇ YAVUZ 
DİLARAM DAĞLI-ŞEREF ULUCAN 
DİLARAM DAĞLI-ŞEREF ULUCAN 
DİLARAM DAĞLI-ŞEREF ULUCAN 
BERLİN TEMSİLCİLİĞİ 
SIDIKA KAPTAN-YILDIZ GÖKÇER 
NECATİ VAR 
ALPER TUNGA ÖZDEMİR 
KURTULUŞ ZEYDAN 
ŞEREF ULUCAN 
VAHAP CANDAN 
BERLİN TEMSİLCİLİĞİ 
SEDEF BAŞBUĞ 
İSMAİL GÜNGÖR 
YURDAER TARTAN 
DEMET ŞAHİN 
DERYA CESUR-FERDA GÜRCAN 
FUNDA ARAZ 
MÜJDAT KOÇER 
TULAY PARMAKSIZ 
NESLİHAN KÜTLÜĞÜN 
ÖMER AYTAÇ 
KÜRŞAT ÖZKÖK 
EDİP ÖREN 
SELAHATTIN YILMAZ 
BİLAL GÖKÇINAR 
GÜLÇİN KÖSEOĞLU CAYAN 
ADNAN SÜER 
SELAHATTİN YILMAZ 
HABIB YANÇ 
MİNE ERKAN 
AHMET ERGE 
MUSTAFA NADİR ONAY 
NECDET DEMİRCAN 
MURAT AKSOY 
CEMAL GÜLAS 
ZEYNEP ESEN 

EK: 2 

T. ' 
2. 

I 3-
4-

I PROGRAM 
YAYLAKTAN KIŞLAĞA 
ANADOLU HİKAYELERİ 
AMERİKA HATTİ 
ZAMANIN TANIĞI 

YAPIMCI 
MUSTAFA NADİR ONAY 
SEVİNÇ YAVUZ 
RAMAZAN ALİ ÖZKAN 

[ CEMAL GÜLAS J 
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1 

1 

Firma - Yönetmen Adı 

Film Doku Filmcilik Ltd.Şti. 
Ünal KÜPELİ 

Bugay Film Ltd.Şti. 
Erkavim YILDIRIM 

Posta Tanıtım Hizm.Ltd.Şti. 
Alpaslan BOZKURT 

Sedine Prod. A.Ş. 
Hüseyin Avni KARAKAŞ 

Koliba Ltd.Şti. 
Bülent ÖZDURAL 

Bilge Yapım Ltd.Şti. 
Umut GELGÖR 

YARIŞMALAR 

Limon Yapım Ltd.Şti. 
(Henüz yapıma başlanmadı) 

Mavi 87 
(Henüz yapımına başlanmadı) 

Bio Art Ltd.Şti. 
Pekyaşa SÖZBlR 

Baytimur Yapımcılık Ltd.Şti. 

Program Adı 

Aşk Mahkumu 

Büyük Umutlar 

Son Yaprak 

Sular Durulmuyor 

Kuzenlerim 

Kale İçi 

Miras 

Haberin Var mı? 

Şanslı Bebekler 

Eve Ne Lazım 
Evrim ASLAN 

Bölüm Bedeli 

191.475.000.000.-

90.965.000.000,-

114.137.500.000,-

103.155.000.000,-

41.900.000.000,-

81.638.000.000,-

36.097.450.000.-

17.210.000.000.-

27.500.000.000.-

Bö 

4X 

13 

13 

13 

13 

13 

0 

1 

32.450.000.000. 1 



Firma - Yönetmen Adı Program Adı Bölüm Bedeli 

1 
f Aİ 169-

TV FİLMLERİ 

Videola Ltd.Şti. 
Ülkü ERAKALIN 

Videola Ltd.Şti. 
Ülkü ERAKALIN 

Videola Ltd.Şti. 
Ülkü ERAKALIN 

Ajans A 
Arzu AKMANSOY 

AnTV 
Tunca YÖNDER 

AnTV 
Tunca YÖNDER 

Üvey Ana 

Paydos 

Dudaktan Kalbe 

Kaynanalar 

Yolpalas Cinayeti (Kuşak) 

Aktör Eskisi (Kuşak) 

178.652.500.000.-

156.687.000.000. 

185.552.000.000, 

161.000.000.000.-

117.323.000.000, 

109.273.000.000. 

Bölüm 

1X90 

1X90 

1X90 

'iX90' 

1X60 

1X60' 



Firma - Yönetmen Adı Program Adı Bölüm Bedeli 

BELGESELLER 

lltek 
Cemal GÜLAŞ 

Tek Doğan Ltd.Şti. 
Sevinç YAVUZ 

Bimus 
Mustafa Nadir ONAY 

Dost Yapım 
O.Kemal ALPTEKİN 

RAMAZAN PROGRAMI 

Ajans A 
Arzu AKMANSOY 

POLİTİKA HABER MAGAZİN 

THA 
Halil ÖZGÜDEN 

Zamanın Tanığı 

Anadolu Hikayeleri 

Yaylaktan Kışlağa 

Amerika Hattı 

Meddah 

Politika Kulvarı 

27.546.093.000, 

27.250.000.000.-

14.300.000.000. 

11.500.000.000. 

11.040.000.000. 

8.970.000.000 

Bölüm 

16X27 

13X30 

26X25 

13X25 

30X10 

13X45' 



13 EYLÜL 2004 TARİHİNDE YENİ YAYIN DÖNEMİ 

Firma — Yönetmen Adı 

DRAMALAR: 

Promete San.Tic.Ltd.Şti. 
Yücel ÇAKMAKLI 

Binbir Yapım Ltd.Şti. 
Hakan GÜRTOP 

Birsel Film Ltd.Şti. 
Sevgi BİRSEL 

Bülbül Yapım 
Eylem KOZA 

Hayal Yapım 
Erhan TURSUN 

KURUM DIŞINA ISMARLANAN PROGRAMLARA AİT BİL 

Program Adı 

Cumbadan Rumbaya 

Zeytin Dalı 

Azize 

Sihirli Lamba 

Geriye Kalan 

Yaşayan Değerlerimiz 
Ömer Seyfettin 

Bölüm Bedeli Bolüm 

153.191.500.000,- 5X50 

112.700.000.000,- 13X50 

90.447.000.000,- 13X50 

81.535.000.000.- 6x45 

115.517.500.000.- 4x50 

Film Doku Filmcilik Ltd.Şti. Ayva Sarı Nar Kırmızı 
Ünal KÜPELİ 

104.650.000.000.-

Renkli Türkçe Film Yap.Ltd.Şti. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 86.882.500.000,-
Cevdet MERCAN 

Re-ToTic.Ltd.Şti. 
Mustafa Şevki DOĞAN 

Dönme Dolap 

Film Doku Filmcilik Ltd.Şti. Aşk Mahkumu 
Ünal KÜPELİ 

98.382.500.000,-

191.475.000.000,-

13X50 

13X50 

13X50 

1X90 



ORTAK YAPIMLAR 

(MÜZİK-EĞLENCE-YARIŞMA) 

FİRMA ADI PROGRAMIN ADI 

TRT VE UNİVERSAL MCCANN MEDYA PLN. ALATURKA 
VEDAĞ.A.Ş TSM BESTE YARIŞMASI 

3 TUTARI: 2.018.950.000.000.-TL 
I 

Fiyatlar KDV Hariçtir. 

Program, Reklam yayını karşılığı barter olarak gerçekleştirilmektedir. 

Yapım, 40'x19 blm magazin 13b!mx60'yarışmadır. (Yarışma bölümlerinin süresi 120'çıkarılmış olu 
ödenmemekte veya reklam yayını verilmemektedir.) 
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20. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, çiftçilerin satın alma gücüne, 
- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Ege Bölgesindeki zeytin ağaçlarını tehdit eden verticil-

lum hastalığına, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, zeytin üreticilerinin sorunlarına, 
Bursa'da "damızlık sığır yetiştiriciliği"projesinin ne zaman uygulamaya konulacağına, 
- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, çiftçilere destekleme primi ödemelerinin kolaylaştırılması 

çalışmalarına, 
- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, çiftçilerin kalkındırılmasına yönelik 

projelere, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3825, 3826, 3827, 

3830, 3828, 3829) 

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
İğdır Milletvekili 

Gerek Hükümet programınızda, gerekse Acil Eylem Programınızda, Türk 
Çiftçisine gerekli desteğin verileceği, üreticinin alım gücünün artırılacağı taahhüt 
edilmiş idi. 

Bu çerçevede; 

1 - Çiftçi; 1997 yılında kaç kg. buğday satarak; 

• 1 litre mazot, 
• 12 kg.'lık bir tüpgaz, 
• 1 adet traktör, 
• 1 kg. ekmek, 
• 1 ton kömür, 
• 1 kg. şeker, 
• lkg. amonyum nitrat gübresi, 

alabilmekte idi? 

2004 yılında aynı kalem ürünleri alabilmek için kaç kg. buğday satmak 
zorundadır? 

2-Veriler değerlendirildiğinde, 2 yıla yaklaşan iktidarınız döneminde, 
üreticinin alım gücü artmış mıdır? Yoksa, 1997 yılındaki hedeflerin 
gerisinde mi kalınmıştır? Programınızda öngördüğünüz hedeflere 
ulaşılamamış ise, çiftçilerin satın alma gücünü artırmaya yönelik olarak yeni 
bir destekleme projesi oluşturmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sayın Tarım Bakanı Sami Güçlü 

tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Ufuk ÖZKAN )ZKAr 
Manisa Milletvekili 

Zeytin ağaçlarının kurumasına ve hızla yok olmasına neden olan Verticillum 

(Solgunluk) Hastalığı tüm zeytin üreticilerimizi endişelendirmektedir. Hastalık şu an Aydın, 

Akhisar ve Manisa'da yaygın olarak görülmektedir. Bir çeşit mantar olan hastalığın ithal 

edilen bir zeytin ağacı çeliği aracılığıyla bulaştığı ifade edilmektedir. Yaklaşık 500 bin 

civarındaki zeytin ağacımızın kurumasına neden olan hastalık Ege Bölgemizdeki toplam 65 

milyon zeytin ağacımızı tehdit etmektedir. Kendi bölgemizdeki tütüne alternatif olarak 

hazırladığımız zeytinciliğimiz, ülke ekonomimizi de derinden etkileyecek ve sonrasında 

telafisi mümkün olmayacak sonuçlara doğru sürüklenmektedir. Bu durum tüm Ege 

Bölgesindeki tanmsal çaba ve çalışmaları olumsuz etkilemektedir. 

TBMM'nin 17.06.2003 tarihli 94. birleşimindeki "Doğrudan Gelir Desteği" başlıklı 

gündem dışı konuşmamda zeytin hastalığına dikkati çekmiş ancak bakanlık yetkilileriniz 

konuya ilgisiz ve kayıtsız kalmışlardır. 

1. Bakanlığınızın bugüne kadar kuruyan ağaç sayısı konusunda kesin bir bilgiye sahip 

midir? 

2. Hastalığın kaynağı nedir? Bu konuda ciddi bir araştırmanız söz konusu mudur? 

Mücadele yönteminiz ne olacaktır? 

3. Eğer hastalık yurtdışı kaynaklı ise bu ülkeye ilişkin yasal bir girişiminiz 

olacakmıdır? 

4. Konuya ilişkin önlemleriniz nelerdir? 
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06.10.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişjeri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ taranndan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

M—,9 
Kemal DEMİREL 

Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri zeytin yetiştiriciliği konusunda dünya çapında isim 
yapmış yerler arasında bulunmaktadır. Zeytin üreticileri başta üretim olmak üzere 
çeşitli aşamalarda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Son günlerde özellikle Ege bölgesindeki zeytin üreticilerinin korkulu rüyası 
haline gelmiş olan "Verticillium Solgunluğu" adındaki hastalıkla ilgili tedirginlikler 
Bursa ve ilçelerindeki zeytin üreticilerinin de kafasını karıştırmaktadır. 

Bu hastalıkla ilgili belirtiler henüz bölgemizdeki zeytinlerde yoktur. Ancak 
üreticiler bu hastalıkla ilgili tedbirlerin alınmasını ve konuyla ilgili bilgilendirilmelerinin 
yararlı olacağını düşünmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde Bursa ili ve çevresindeki zeytin yetiştiricilerinin sorurilârina 
çözüm olabilecek "Zeytin Araştırma Enstitüsünün kurulması gerekliliği ile ilgili bir 
soru önergesi vermiştim. Bu tür bir enstitünün gerekliliği bu durumda da açıkça 
ortaya konmuştur. 

Bölgemizdeki zeytin üreticilerinin bu hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Sorunla yüz yüze gelmeden çözüm yollarını bilmek ve 
tedbirli davranmak hem üreticiler için, hem de ülke ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. 

1. Özellikle Ege bölgesindeki zeytin üreticilerinin önemli sorunlarından biri olan 
"Vertitillium Solgunluğu" adlı hastalıkla ilgili olarak Bakanlığınızın yaptığı 
çalışmalar nelerdir? 

2. Bu hastalıkla ilgili olarak Marmara Bölgesindeki zeytin üreticilerine yönelik 
çalışmalarınız nelerdir? 

3. Özellikle Bursa ve ilçelerinde zeytin üreticiliği yapan halkımızın zeytincilikle ilgili 
sorunlarının daha kısa zamanda çözümü ve zeytin konusunda bilgilendirilmeleri 
ve yeniliklerin takip edilmesi adına bir kuruluş oluşturulması yönündeki 
çalışmalarınız nelerdir? 
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08.10.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. 

Kemal DEMIREL 
Bursa Milletvekili 

Büyükorhan ilçesi Bursa ilimizin ekonomik olarak fazla gelişememiş ve devlet 
olanaklannda da yeterince yararlanamayan yörelerinden biridir. Bu yüzden ilçemizde, 
değişik zamanlarda ortaya gkan fırsattan değerlendirmek için gayret harcanmaktadır. 

Ülkemizin çeşitli yerlerinde "Damızlık sığır yetiştiriciliği'' projesi 
uygulanmaktadır. Bu projeyle ilgili olarak Büyükoman, Merkez, Özlüce, Zaferiye, 
Çakıryenice ve Armutçuk köylerinde; Tanmsal Kalkınma Kooperatifleri, ortaklann 
mülkiyetinde 200 başlık (50 aile X 4 baş/aile) dağıtımın yapılması yönünde çalışma 
başlatılmıştır. 

İşletme binaları ve ahırlara ait keşif, metraj ve tatbikat projeleri 2002 yılı 
içerisinde tamamlanmıştır. Ancak halen uygulamaya yönelik bir çalışma 
başlamamıştır. 

Konunun en kısa zamanda yeniden gözden geçirilmesi ve ilgili kooperatiflere 
belirlenen damızlıkların verilmesi bölge halkının ekonomik olarak desteklenmesi 
yönünden büyük önem taşımaktadır. 

1. Büyükorhan, Merkez, Özlüce, Zaferiye, Çakıryenice ve Armutçuk köylerinde; 
Tanmsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığı ile müracatian yapılmış olan 
"Damızlık sığır yetiştiriciliği'* projesi neden uygulamaya konulmamaktadır? 

2. Belirtilen çalışma ile ilgili aksaklıklar mı vardır? 

3. Büyükorhan ilçemizde belirtilen köylerde bu uygulama ne zaman 
başlatılacaktır? 
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TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn.Sami Güçlü 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi; 11 Eylül 2004 tarih-25580 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 2004/36 nolu uygulama tebliği ile; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi, kanola, dane mısırı ve zeytinyağı üreticilerine destekleme primi 
verilmesine karar verilmiştir. Bu ödemenin yapılabilmesi için ise; üretici adına 
düzenlenmiş 2004 yılına ait tohumluk faturasıyla, 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde, 
özlük, ürün ve arazi bilgilerinin kayıtlı olması gerektiği, 2004 yılında kayıtlı olmayan 
arazilerin ise bu desteklemeden yararlanamayacağı belirtilmiştir. 

Ancak bu ürünlerin ekim tarihlerinin daha önce olması, DGD ve ÇKS 
kayıtları başvurularının 3 Eylül 2004 tarihinde sona ermesi, tebliğin ise bu tarihlerden 
sonra yayınlanmış olması göz önüne alındığında; uygulamada ciddi sıkıntılar ve 
haksız sonuçlar doğmaktadır. Çünkü; özellikle İç Anadoluda yağlık ayçiçeği ve 
mısır ekişi genellikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Yağlık ayçiçeği 
tohumluğu ise, sözleşmeli ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerden temin edilerek 
yapılmakta ya da tohumluğu üyeliği bulunan pancar ekicileri kooperatifine ve tanm 
kredi kooperatifine üye olan başka çiftçiler adına faturalı olarak alınmaktadır. Bu 
durumda ise; üretici ile tohumluğu alan kişiler arasında zorunlu olarak isim 
farklılıkları olmaktadır. Üreticinin tohumluk faturasını ibraz etmesi imkansız hale 
gelmektedir. Keza, çiftçinin DGD kaydının şart koşulması da mağduriyetlere yol 
açmaktadır. Bu şekilde üretim yapmış ancak istenilen şartlan yerine getiremeyen 
üreticiler mağdur edilmektedir. Amaç, gerçekten üretim yapan üreticinin teşvik 
edilmesi olduğuna göre, satış belgesini ibraz eden üreticinin bu destekleme priminden 
yararlanması gerektiği açıktır. 
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Bir taraftan yağl ık ayçiçeği ve danelik mısır ekimi teşvik edilirken, diğer 
taraftan ise bu tür engellerin konulması ciddi bir çelişkidir. Bürokrat ik bir engel leme 
söz konusu olmaktadır . Amaç , tekrar ifade ediyoruz; üretimin artırılması ve teşvik 
edilmesi o lduğuna göre; müstahsil makbuzu ve satış belgesiyle bu durum 
belgelendirildiği zaman, prim ödemesinin yapılması gerektiği açıktır. Yapılan 
uygulama ve bürokratik denetim, üreticinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
politikasıyla bağdaşmamaktadır . Çelişkili ve anlamsız bir uygulama yapılmaktadır . 

Yukarıda yapı lan değerlendirmeler karşısında, aşağıdaki hususların 
açıklanmasını talep e tmek gereği doğmuştur; 

Uygulama ve bürokratik denetimlerden doğan haksızlıkların gideri lmesi 
amacıyla, tebl iğ hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi yo lunda 
herhangi bir çal ışma yapı lmakta mıdır? 

Daha az bürokratik uygulamayla, müstahsil makbuzları ve satış belgeleri 
esas alınarak pr im ödemeler inin yapılması yoluna gidilmesi; hem gerçekçi ve h e m de 
amaca uygun nitelikte olacağından, bu yolda bir çalışma yapılması düşünülmekte 
midir? Böyle bir çalışma yapı lmayacaksa bunun gerekçesi nedir? 

T B M M B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i so ru l a r ımın A n a y a s a ve Mec l i s İç T ü z ü ğ ü g e r e ğ i n c e 
T a r ı m V e Köy i ş l e r i B a k a m Prof .Dr . Sayın Sami G ü ç l ü t a ra f ından 
yaz ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı arz eder im. 

R a m a z a n Kerflfh Ö z k a n 
B u r d u r Mi l le tveki l i 

B i l i n d i ğ i üze r e D e v l e t Bakan l ığ ı ile T a r ı m v e K ö y i ş l e r i 
B a k a n l ı ğ ı a r a s ında haz ı r l anan pro tokol ge reğ ince , y o k s u l l u k l a 
m ü c a d e l e k a p s a m ı n d a , e k o n o m i k v e sosyal y o k s u n l u k iç inde b u l u n a n 
kiş i v e a i le ler in ge l i r sev iyes in i yükse l tmek , i s t ihdamı a r t ı rmak, 
t a r ımsa l ü rün le r i m a h a l l i n d e değer lendi rmek, p a z a r l a m a k v e k ö y d e n 
ken t e g ö ç ü ö n l e y e b i l m e k amac ıy l a 3294 sayıl ı k a n u n k a p s a m ı n d a 
o lan kiş i v e ai leler e s a s a l ı nmak suret iyle , 1163 sayıl ı koopera t i f l e r 
k a n u n u n a g ö r e k u r u l m u ş koope ra t i f veya üst b i r l ik lere 100 A i l e X 2 
B a ş v e 5 0 A i l e X 4 B a ş Süt Sığırcıl ığı Projesi k a p s a m ı n c a p ro je 
k red i s i ve r i lmek ted i r . 

U y g u l a n m a k t a o lan Or tak la r Mülk iye t indek i b u pro je le r 
k a p s a m ı n d a B u r d u r ili e sas a l ınd ığ ında ; 

B u r d u r i l inde b u g ü n e kadar 100 Ai le X 2 B a ş süt 
s ığırcı l ığı projesi k a p s a m ı n d a des tek lenen k o o p e r a t i f 
sayısı ne kadardır ? 
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B u r d u r i l i n d e b u g ü n e k a d a r 5O A i l e X 4 B a ş s ü t 
s ı ğ ı r c ı l ı ğ ı p r o j e s i k a p s a m ı n d a d e s t e k l e n e n k o o p e r a t i f 
s a y ı s ı n e k a d a r d ı r ? 

İ l i m i z d e b u g ü n e k a d a r p r o j e l e r i T e ş k i l a t l a n m a v e 
D e s t e k l e m e G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e o n a y l a n m ı ş o l a n v e 
k o o p e r a t i f o l a r a k ö r g ü t l e n d i ğ i h a l d e k a y n a k y e t e r s i z l i ğ i 
n e d e n i y l e d e s t e k l e n m e y i b e k l e y e n k a ç k o o p e r a t i f 
b u l u n m a k t a d ı r ? 

B u p r o j e l e r i n ü l k e m i z h a y v a n c ı l ı ğ ı n d a k a l i t e l i ı r k l a r ı n 
y e t i ş t i r i l m e s i v e s a y ı c a a r t ı r ı l m a s ı y ö n ü n d e o l u m l u b i r 
g e l i ş m e s a ğ l a y a c a ğ ı v e a t ı l d u r u m d a b u l u n a n i ş l e t m e l e r e 
i ş l e r l i k k a z a n d ı r ı l a r a k ü l k e e k o n o m i s i n e ü r e t i m 
y ö n ü n d e n k a t k ı d a b u l u n a c a ğ ı n ı d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? 

U y g u l a n m a k t a o l a n b u p r o j e l e r d e n d a h a f a z l a k i ş i n i n 
y a r a r l a n a b i l m e s i a m a c ı y l a i l g i l i D e v l e t B a k a n l ı ğ ı i l e 
k o o r d i n a s y o n s a ğ l a n a r a k S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a V e 
D a y a n ı ş m a y ı T e ş v i k F o n u n a b u p r o j e i ç i n d a h a f a z l a 
k a y n a k a k t a r ı l m a s ı i ç i n g e r e k l i g i r i ş i m l e r d e b u l u n m a y ı 
u y g u n b u l u r m u s u n u z ? 

T.c. 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ BAKANLIĞI 

Araşt ı rma P lan lama ve Koord inasyon 
Kurulu Başkanl ığ ı 

SAYI : K D D . S O . 1 . 0 1 / S £-<TO . . . . /11/2004 
K O N U : Yazı l ı So ru Önergeler i 

8 KASIM 2004 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : 22 .10 .2004 tar ih ve KAN.KAR.MD.A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7526 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ek inde al ınan İğdır Mil letveki l i Prof .Dr .Dursun A K D E M İ R ' e ait 
7 /3825, Man isa Mil letvekil i Ufuk O Z K A N ' a ait 7 /3826. Bursa Mil letveki l i Kema l 
D E M l R E L ' e ait 7 /3827,7 /3830, Konya Mil letvekil i Ati l la KART 'a ait 7 /3828 ve Burdur 
Mil letveki l i R a m a z a n Ker im O Z K A N ' a ait 7 /3829 esas nolu yazılı soru önerge ler ine 
il işkin Bakanl ığ ımız görüşler i ek te sunulmuştur . 

Bi lgi ler inize arz eder im. 

E K L E R : 
E K - 1 : Gö rüş 7 /3825 ı 
EK- 2 : Gö rüş 7 /3826 ı 
EK- 3 : Gö rüş 7 /3827- 7/3830 
EK- A : Gö rüş 7 /3828 < 
EK- 5 : Gö rüş 7 /3829 . 

Sami G Ü Ç L Ü 
Bakan 

-379 



T.B.M.M. B : 15 9 . 1 1 . 2004 O : 5 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 

İğdır Milletvekili 
Esas No :7/3825 

Gerek Hükümet programınızda, gerekse Acil Eylem Programınızda, Türk 
Çiftçisine gerekli desteğin verileceği, üreticinin alım gücünün artırılacağı taahhüt 
edilmiş idi. 

Bu çerçevede; 
SORU 1) Çiftçi; 1997 yılında kaç kg. buğday satarak; 

1 litre mazot, 
• 12 kg.'Iık bir tüp gaz, 

1 adet traktör, 
• 1 kg. ekmek, 

1 ton kömür, 
• 1 kg. şeker, 
• I kg. amonyum nitrat gübresi, alabilmekte idi? 

2004 yılında aynı kalem ürünleri alabilmek için kaç kg. buğday satmak zorundadır ? 

CEVAP 1) Buğday ile mazot, şeker, traktör ve gübre arasındaki paritelerl, 
BUĞDAY İLE BAZI ÜRÜN VE GİRDİLER ARASINDA PARITELER 

FİYATLAR 

YILLAR 
1997 
2004 

BUĞDAY 
(TL/KG) 

33.000 
370.000 

MAZOT 
(TULT) 

79.067 
1.485.000 

STEYR TRAKTÖR 
(TL/Adet) 

2.681.225.000 
29.992.640.000 

ŞEKER 
(TL/KG) 

87.396 
1.570.000 

A.NİTRAT 
(% 26) 
(TUKg) 

15,500 
251.605 

1 LT MAZOT 
İÇİN 
GER.BUĞDAY 
MİKTARI (KG) 
2.4 
4,0 

1 ADET 
TRAKTÖR 
İÇİN GER. 
BUĞDAY 
MİKTARI 
(TON) 
8 1 İ 
81,1 

1Kg. 
A.NİTRAT 
İÇİN GER. 
BUĞDAY 
MİKTARI 

0^5 
0,7~ 

1Kg. 
ŞEKER 
İÇİN GER. 
BUĞDAY 
MİKTARI 
(KG) 
2,6 
4,2 

Karşılaştırma tarım ürünleri fiyatlarının en yüksek olduğu, girdi fiyatlarının ise 
nispeten düşük olduğu yıl olan 1997 dikkate alınarak yapıldığından paritelerde genel 
olarak buğday aleyhine gelişmeler gözlenmektedir. 
Ancak özellikle 1999-2002 yılları dikkate alındığında 2003 yılında paritenin buğday 
lehine gelişme gösterdiği bir gerçektir, örneğin; 2002 yılında yaklaşık 94 ton 
buğdayla bir adet traktör alınırken, bu miktar 2003 yılında 85 tona düşmüştür. Yine 
2002 yılında 1 lire mazot alabilmek için 4.8 kg. buğday gerekli iken, bu miktar 2003 
yılında 4.3 kg. a düşmüştür. 

SORU 2) Veriler değerlendirildiğinde, 2 yıla yaklaşan iktidarınız döneminde, 
üreticinin alım gücü artmış mıdır? Yoksa, 1997 yılındaki hedeflerin gerisinde mi 
kalınmıştır? Programınızda öngördüğünüz hedeflere ulaşılamamış ise, çiftçilerin 
satın alma gücünü artırmaya yönelik olarak yeni bir destekleme projesi oluşturmayı 
düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2) Tarımsal Reform Programı çerçevesinde etkin, yönlendirici ve doğrudan 
üreticiye ulaşan destekleme sistemlerinin uygulanmasına geçilmiştir. Bu doğrultuda, 
alternatif politika seçeneklerinin uygulanması ve destekleme sisteminin yeniden etkin 
hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yoğunlaşarak ihtiyaçtan doğan tarımsal 
politikalar ülke gündeminde yerini almıştır. 
Bu uygulamalar devam ederken, kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde 
ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan 
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örcütlü rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tanm sektörünün oluşturulması 
amaçlanarak 20069-2010y,..ar, aras.nda uygulamaya konulmak üzere ter, m s t ra te j i 
hazırlanarak YPK Karar, olarak yay.mlanmak üzere Devlet Planlama Teşkilat. 

x î r ? r r " f f i S . 9 S r ^ J i r S e : piyasa koşu.lar.nda tar.msa. üretime yöne.ik o.arak 
p.yaaa mekanizmalar.™ bozmayacak destekleme araçlar. " ya u l a "«??£ , r - J » " ^ ' 
destek yöntemlerinin uygulanmasında ekonomik ve sosyal etk.n ıflın yan. sıra 
boTgeTer araş, gelişmişlik farklH.klar.nm giderilmesi, sektörel sürdürülebilirlik ve _g£a 
güvencesinin sağlanmas, esas al.nacakt.r. Ayrıca, destekler bel.rien.rken ödeme 
miktarı, şekli ve zaman, önceden ilan edilen usul ve esaslara dayal. olarak 
düzenlenecektir. 
Tanmsal destekleme araçlar.; Doğrudan Gelir Desteği (DGD)^Ödemeler L Fark 
Ödemeleri Hayvancılık Destekleri, Çevre Amaçlı Tanmsal Alanların Korunması 
« A T A K ) Program, Destekleri, Telafi Edici ödemeler, Ürün Sigortası ödemeler., 
Kırsal Kalkınma Destekleri ve diğer destekler olarak belirlenmiştir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ufuk ÖZKAN 

Manisa Milletvekili 
Önerge No : 7/3826 
Zeytin ağaçlarının kurumasına ve hızla yok olmasına neden olan Verticil lum 
(Solgunluk) Hastalığı tüm zeytin üreticilerimizi endişelendirmektedir. Hastalık şu an 
Aydın, Akhisar ve Manisa'da yaygın olarak görülmektedir. Bir çeşit mantar olan 
hastalığın ithal edilen bir zeytin ağacı çeliği aracılığıyla bulaştığı ifade 
edilmektedir. Yaklaşık 500 bin civarındaki zeytin ağacımızın kurumasına neden 
olan hastalık Ege Bölgemizdeki toplam 65 milyon zeytin ağacımızı tehdit 
etmektedir. Kendi bölgemizdeki tütüne alternatif olarak hazırladığımız 
zeytinciliğimiz, ülke ekonomimizi de derinden etkileyecek ve sonrasında telafisi 
mümkün olmayacak sonuçlara doğru sürüklenmektedir.Bu durum tüm Ege 
Bölgesindeki tarımsal çaba ve çalışmaları olumsuz etkilemektedir.TBMM' nin 
17.06.2003 tarihli 94. birleşimindeki "Doğrudan Gelir Desteği" başlıklı gündem dışı 
konuşmamda zeytin hastalığına dikkati çekmiş ancak bakanlık yetkilileriniz konuya 
ilgisiz ve kayıtsız kalmışlardır. 

SORU 1) Bakanlığınızın bugüne kadar kuruyan ağaç sayısı konusunda kesin bir 
bilgiye sahip midir? 
CEVAP 1) Hastalık, son yıllarda yapılan incelemelerde tüm zeytinci bölgelerimizde 
az veya çok görülmektedir. Aydın, Manisa (Akhisar, Gölmarmara) ve izmir'de daha 
yoğun, kuzey illerimizde ise daha az oranda bulunmaktadır. Hastalıktan kuruyan 
ağaç sayısı konusunda kesin bir rakam bulunmamakla birlikte, hastalığın 
yaygınlığının tespiti için Ege Bölgesinde Balıkesir, Muğla illeri arasında kalan zeytin 
alanlarında özellikle taban arazileri içeren pilot bölgelerde, Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda 
Bakanlığımız İl Müdürlüğü elemanlarınca bir sürvey çalışması yapılacaktır 

SORU 2) Hastalığın kaynağı nedir? Bu konuda ciddi bir araştırmanız söz 
konusu mudur? Mücadele yönteminiz ne olacaktır? 
CEVAP 2) Zeytinde Verticillium solgunluğu (Verticillium dahlie Kleb.) hastalığının 
etmeni toprak kökenli bir patojen olup, ağaçların iletim demetlerini tıkayarak tek 
taraflı yada şiddetli enfeksiyonlarla ağaçların tümünün kurumasına neden 
olmaktadır. Hastalık etmeninin pek çok konukçusu olup hastalığa karşı etkin bir 
kimyasal bulunmamaktadır. Hastalıkla ilgili olarak Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü'nce yürütülen çalışmalarda hastalığa dayanıklı anaçların tesbiti ve zeytin 
çeşitlerinin hastalığa karşı etkileri araştırılmış olup, önümüzdeki yıllarda bu 
hastalığa karşı dayanıklı ve toleranslı anaçlar üzerine aşılanarak çeşitlerin 
yetiştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından hastalıkla 
ilgili olarak bölgede çalışmalara devam edilmektedir. 

Bu hastalıkla ilgili olarak, gerek belirti tablosu ve gerekse mücadelesindeki kültürel 
önlemler hakkında yeteri kadar bilgi olmasına ve kurumlarda araştırmalar yapılmış 
olmasına rağmen, bazı hususların açık kaldığı, üreticilerimiz tarafından tam olarak 
benimsenmediği veya anlaşılmadığı, yazılı ve görsel basında doğru olmayan 
bilgilerin yer aldığı ve bu arada hastalığın aktif kontrolünü belirleyen, ancak henüz 
ruhsat almamış bazı uygulamaların yaygınlaşma eğilimine girdiğinin saptanması 
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üzerine üreticiler ve söz konusu hastalık hakkında yayım ve araştırma yapan 
kurumların katılımıyla 02.09.2004 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bir 
'vvorkshop' düzenlenmiştir.Bunu takiben Aydın İlinde Adnan Menderes Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi' nde 05.10.2004 tarihinde "Zeytinde Verticillium Solgunluğu" 
konusunda ikinci bir toplantı yapılmıştır.Bakanlığımızca, Zeytinde Verticillium 
solgunluğu üzerinde yapılması gerekenleri saptamak üzere; "Verticillium Çalışma 
Grubu"'nun oluşturulmasına, Balıkesir, Muğla illeri arasında kalan zeytin alanlarında 
özellikle taban arazileri içeren pilot bölgelerde, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve 
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda Bakanlığımız İl 
Müdürlüğü elemanlarınca bir sürvey çalışmasının yapılmasına, üreticilerin hatalı 
uygulamalarını önlemek ve toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla 
yazılı ve görsel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesine 
ve hastalığa neden olan etmenin patotiplerinin belirleneceği, dayanıklı çeşit ve 
anaçların saptanacağı, kültürel önlemler esas alınarak etmenin topraktaki inokulum 
miktarının azaltılması ve kimyasalların hastalığa karşı etkisinin araştırılacağı konuları 
içeren Araştırma, Uygulama ve Yayım projesinin ilgili kurumların katılımıyla 
hazırlanmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu hastalığın yayılmasını önleyici bilgiler ve faaliyetler olarak çiftçi 
toplantıları, paneller, çiftçi broşürleri gibi eğitici yönde de çalışmalar yapılmaktadır. 

SORU 3) Eğer hastalık yurtdışı kaynaklı ise bu ülkeye ilişkin yasal bir 
girişiminiz olacak mıdır? 
SORU 3) Hastalık ilk kez 1946 yılında İtalya'da olmak üzere; Yunanistan, Fransa, 
İspanya, Suriye ve Fas'ta saptanmış, zeytin bahçelerinde önemli kayıplara neden 
olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde de ilk defa 1972 yılında saptanmış olup, 30 yılı aşkın 
süredir bilinmesine rağmen bu süre içinde ciddi bir risk oluşturmamıştır. Ülkemizde 
söz konusu etmenle mücadele çalışmaları Dünya'da yapılan çalışmalara paralel 
olarak sürdürülmektedir. Hastalığın yurtdışı kaynaklı olup olmadığı konusunda 
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

SORU 4) Konuya ilişkin önlemleriniz nelerdir? 
CEVAP4) Dünyada da etkin bir biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemi 
bulunmayan bu hastalıkla mücadelede; Bakanlığımız tarafından, mevcut zeytin 
bahçeleri ile yeni kurulacak zeytin bahçelerinin hastalıktan korunması ve hususta 
alınması gereken kültürel önlemler ile bu konudaki önerilerin çiftçilerimizce 
uygulanması hususundaki tarımsal yayım çalışmaları devam etmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal DEMIREL 

Bursa Milletvekili 
Esas No : 7/3827 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri zeytin yetiştiriciliği konusunda dünya çapında isim yapmış 
yerler arasında bulunmaktadır. Zeytin üreticileri başta üretim olmak üzere çeşitli 
aşamalarda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Son günlerde özellikle Ege bölgesindeki zeytin üreticilerinin; korkulu rüyası haline 
gelmiş olan "Verticillium Solgunluğu" adındaki hastalıkla ilgili tedirginlikler Bursa ve 
ilçelerindeki zeytin üreticilerinin de kafasını karıştırmaktadır. 
Bu hastalıkla ilgili belirtiler henüz bölgemizdeki zeytinlerde yoktur. Ancak üreticiler 
bu hastalıkla ilgili tedbirlerin alınmasını ve konuyla ilgili bilgilendirilmelerinin yararlı 
olacağını düşünmektedir. 
Geçtiğimiz günlerde Bursa ili ve çevresindeki zeytin yetiştiricilerinin sorunlarına çözüm 
olabilecek "Zeytin Araştırma Enstitüsü"nün kurulması gerekliliği ile ilgili bir soru 
önergesi vermiştim. Bu tür bir enstitünün gerekliliği bu durumda da açıkça ortaya 
konmuştur. 
Bölgemizdeki zeytin üreticilerinin bu hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Sorunla yüz yüze gelmeden çözüm yollarını bilmek ve 
tedbirli davranmak hem üreticiler için, hem de ülke ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1) Özellikle Ege bölgesindeki zeytin üreticilerinin önemli sorunlarından biri 
olan "Verticillium Solgunluğu" adlı hastalıkla ilgili olarak Bakanlığınızın yaptığı 
çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1) Ülkemizde söz konusu etmenle mücadele çalışmaları Dünya'da yapılan 
çalışmalara paralel olarak sürdürülmektedir. Her ülke kendi zeytin çeşitlerinden 
toleranslı olanları seçmektedir. Ülkemizde de 46 yerel, 5 yabancı çeşit olmak üzere 4 
klonal Delice anacının bu hastalığa karşı reaksiyonları incelenmiş ve 2 delice 
anacının hastalıktan çok az etkilendiği tespit edilmiştir. Hastalığın kontrolünde 
başarılı olabilecek bazı çeşit ve anaçlar üzerinde Bornova Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, konu uzmanları tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 
hastalıkla ilgili olarak, gerek belirti tablosu ve gerekse mücadelesindeki kültürel 
önlemler hakkında yeteri kadar bilgi olmasına ve kurumlarda araştırmalar yapılmış 
olmasına rağmen, bazı hususların açık kaldığı, üreticilerimiz tarafından tam olarak 
benimsenmediği veya anlaşılmadığı, yazılı ve görsel basında doğru olmayan bilgilerin 
yer aldığı ve bu arada hastalığın aktif kontrolünü belirleyen, ancak henüz ruhsat 
almamış bazı uygulamaların yaygınlaşma eğilimine girdiğinin saptanması üzerine 
üreticiler ve söz konusu hastalık hakkında yayım ve araştırma yapan kurumların 
katılımıyla 02.09.2004 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bir 'vvorkshop' 
düzenlenmiştir. 
Bunu takiben Aydın İlinde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 
05.10.2004 tarihinde "Zeytinde Verticillium Solgunluğu"konusunda ikinci bir toplantı 
yapılmıştır. 
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Bakanlığımıza bağlı kurumlar, İhracatçılar Birliği, Ticaret Odalarının birer temsilcinin 
katılımıyla yapılan bu toplantıda; "Verticillium Çalışma Grubu'"nun oluşturulmasına, 
Ege Bölgesinde Balıkesir, Muğla illeri arasında kalan zeytin alanlarında özellikle 
taban arazileri içeren pilot bölgelerde, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve Bornova 
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda Bakanlığımız İl Müdürlüğü 
elemanlarınca bir sürvey çalışmasının yapılmasına, üreticilerin hatalı uygulamalarını 
önlemek ve toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yazılı ve görsel 
eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesine ve hastalığa 
neden olan etmenin patotiplerinin belirleneceği, dayanıklı çeşit ve anaçların 
saptanacağı, kültürel önlemler esas alınarak etmenin topraktaki inokulum miktarının 
azaltılması ve kimyasalların hastalığa karşı etkisinin araştırılacağı konulan içeren 
Araştırma, Uygulama ve Yayım projesinin ilgili kurumların katılımıyla hazırlanmasına 
karar verilmiştir. 
SORU 2) Bu hastalıkla ilgili olarak Marmara Bölgesindeki zeytin üreticilerine yönelik 
çalışmalarınız nelerdir? 

CEVAP 2) Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimizce hastalıkla ilgili sürveyler yapılmakta ve 
değerlendirilmektedir. Çiftçi eğitim programları ile de üreticilerimiz 
bilgilendirilmektedir. Gelişmeler Bakanlığımızın bilgisi ve kontrolü altındadır. Hastalık 
yapan etmenin değişik tiplerinin ve bunlara dayanıklı çeşit ve anaçların belirlenmesi, 
kültürel önlemler ve hastalığa karşı kullanılabilecek kimyasallar üzerinde gerekli 
araştırma, uygulama ve yayım çalışmaları ilgili kurumların katılımıyla devam etmekte, 
yeni projeler devreye sokulmaktadır. 

SORU 3) Özellikle Bursa ve ilçelerinde zeytin üreticiliği yapan halkımızın zeytincilikle 
ilgili sorunlarının daha kısa zamanda çözümü ve zeytin konusunda bilgilendirilmeleri ve 
yeniliklerin takip edilmesi adına bir kuruluş oluşturulması yönündeki çalışmalarınız 
nelerdir? 

CEVAP 3) Bursa İli ve ilçelerinde zeytincilikle ilgili yeni bir kuruluş oluşturulması 
konusunda Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır. Halihazırda Bornova Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü tarafından bölge illerinde araştırma ve yayım çalışmaları yürütülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Kemal Demirel 

Bursa Milletvekili 
Önerge No : 7/3830 

Büyükorhan ilçesi Bursa ilimizin ekonomik olarak fazla gelişememiş ve devlet 
olanaklarından da yeterince yararlanamayan yörelerinden biridir. Bu yüzden 
ilçemizde, değişik zamanlarda ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için gayret 
harcanmaktadır. 
ülkemizin çeşitli yerlerinde "Damızlık sığır yetiştiriciliği" projesi 
uygulanmaktadır. Bu projeyle ilgili olarak. Büyükorhan, Merkez, Özlüce, Zaferiye, 
Çakıryenice ve Armutçuk köylerinde; Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, ortakların 
mülkiyetinde 200 başlık (50 aile X 4 baş/aile) dağıtımın yapılması yönünde 
çalışma başlatılmıştır. 
İşletme binaları ve ahırlara ait keşif, metraj ve tatbikat projeleri 2002 yılı 
içerisinde tamamlanmıştır. Ancak halen uygulamaya yönelik bir çalışma 
başlamamıştır. 
Konunun en kısa zamanda yeniden gözden geçirilmesi ve ilgili kooperatiflere 
belirlenen damızlıkların verilmesi bölge halkının ekonomik olarak desteklenmesi 
yönünden büyük önem taşımaktadır. 

SORU 1) Büyükorhan, Merkez, Özlüce, Zaferiye, Çakıryenice ve Armutçuk 
köylerinde;Tanımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığı ile müracatları 
yapılmış olan "Damızlık sığır yetiştiriciliği" projesi neden uygulamaya 
konulmamaktadır? 
SORU 2) Belirtilen çalışma ile ilgili aksaklıklar mı vardır? 
SORU 3) Büyükorhan ilçemizde belirtilen köylerde bu uygulama ne 
zaman başlatılacaktır? 

CEVAP 1-2-3) Bursa ili Büyükorhan İlçesi Merkez, Özlüce, Zaferiye, Çakıryenice 
ve Armutçuk köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 02.10.2002 tarihinde 
Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği proje konusu almış, ancak 
ödenek yetersizliği sonucu bugüne kadar desteklenememiştir. Söz konusu proje 
2005 yılı Genel Bütçe imkanlarının yatırım ödeneği çerçevesinde programa 
alınabilecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : ATİLLA KART 

Konya Milletvekili 
Önerge No : 7/3828 

SORU ) Bilindiği gibi; 11 Eylül 2004 tarih-25580 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 2004/36 nolu uygulama tebliği ile; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi , kanola, dane mısın ve zeyt inyağı üret ici ler ine destekleme primi 
verilmesine karar verilmiştir. Bu ödemenin yapılabilmesi için ise; üretici adına 
düzenlenmiş 2004 yılına ait tohumluk faturasıyla, 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde, 
özlük, ürün ve arazi bilgilerinin kayıtlı olması gerektiği, 2004 yılında kayıtlı olmayan 
arazilerin ise bu desteklemeden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Ancak bu 
ürünlerin ekim tarihlerinin daha önce olması, DGD ve ÇKS kayıtları başvurularının 
3 Eylül 2004 tarihinde sona ermesi, tebliğin ise bu tarihlerden sonra yayınlanmış 
olması göz önüne alındığında; uygulamada ciddi sıkıntılar ve haksız sonuçlar 
doğmaktadır. Çünkü; özellikle İç Anadoluda yağlık ayçiçeği ve mısır ekişi 
genellikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Yağlık ayçiçeği tohumluğu 
ise, sözleşmeli ayçiçeği ekimi yapan çiftçi lerden temin edi lerek yapılmakta ya 
da tohumluğu üyeliği bulunan pancar ekicileri kooperatifine ve tarım kredi 
kooperatifine üye olan başka çiftçiler adına faturalı olarak alınmaktadır. Bu 
durumda ise; üretici ile tohumluğu alan kişiler arasında zorunlu olarak isim 
farklılıkları olmaktadır. Üreticinin tohumluk faturasını ibraz etmesi imkansız hale 
gelmektedir. Keza, çiftçinin DGD kaydının şart koşulması da mağduriyetlere yol 
açmaktadır. Bu şekilde üretim yapmış ancak istenilen şartlan yerine getiremeyen 
üreticiler mağdur edilmektedir. Amaç, gerçekten üretim yapan üreticinin teşvik 
edilmesi olduğuna göre, satış belgesini ibraz eden üreticinin bu destekleme 
priminden yararlanması gerektiği açıktır Bir taraftan yağlık ayçiçeği ve danelik mısır 
ekimi teşvik edilirken, diğer taraftan ise bu tür engellerin konulması ciddi bir 
çelişkidir. Bürokratik bir engelleme söz konusu olmaktadır. Amaç, tekrar ifade 
ediyoruz; üretimin artırılması ve teşvik edilmesi olduğuna göre; müstahsil 
makbuzu ve satış belgesiyle bu durum belgelendirildiği zaman, prim 
ödemesinin yapılması gerektiği açıktır. Yapılan uygulama ve bürokratik denetim, 
üreticinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi politikasıyla bağdaşmamaktadır. 
Çelişkili ve anlamsız bir uygulama yapılmaktadır. 
Yukarıda yapılan değerlendirmeler karşısında, aşağıdaki hususların açıklanmasını 
talep etmek gereği doğmuştur; 
Uygulama ve bürokratik denetimlerden doğan haksızlıkların giderilmesi amacıyla, 
tebliğ hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi yolunda herhangi 
bir çalışma yapılmakta mıdır? 
Daha az bürokratik uygulamayla, müstahsil makbuzları ve satış belgeleri esas 
alınarak prim ödemelerinin yapılması yoluna gidilmesi; hem gerçekçi ve hem de 
amaca uygun nitelikte olacağından, bu yolda bir çalışma yapılması düşünülmekte 
midir? Böyle bir çalışma yapılmayacaksa bunun gerekçesi nedir? 

CEVAP ) Bilindiği üzere, prim verilecek ürünlerin ekim sezonu öncesi ilan edilmesi 
amacıyla; "2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, 
Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/36) " 22.09.2004 tarih ve 
25591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üreticilere 
verilecek prim miktarları, son başvuru tarihi ve ödemeye ait işlemler I arımda 
Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu Kararı ile belirlenerek Bakanlığımız 
tarafından hazırlanacak Tebliğ ile bilahare bildirilecektir. Üretici mağduriyetlerine 
meydan verilmemesi amacıyla, söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de 
yayımlanmadan önce Bakanlığımızca, üreticilerin ekim sezonundan önce prim 
ödemelerinden faydalanabilmeleri için, 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt 
yaptıracak ve prime başvuracak üreticilerden ön müracaat alınması ile ilgili 
duyuruların yapılması için, Tarım il Müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi :Ramazan Kerim Özkan 

Burdur Milletvekili 
Esas No :7/3829 

Bilindiği üzere Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 
hazırlanan protokol gereğince, yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve 
sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, 
istihdamı artırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve 
köyden kente göçü önleyebilmek amacıyla 3294 sayılı kanun kapsamında olan 
kişi ve aileler esas alınmak suretiyle, 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre 
kurulmuş kooperatif veya üst birliklere 100 AileX2 Baş ve 50 AileX4 Baş Süt 
Sığırcılığı Projesi kapsamınca proje kredisi verilmektedir. 
Uygulanmakta olan Ortaklar Mülkiyetindeki bu projeler kapsamında Burdur ili 
esas alındığında ; 
SORU 1) Burdur ilinde bu güne kadar 100 AileX2 Baş süt sığırcılığı 
projesi kapsamında desteklenen kooperatif sayısı ne kadardır? 

CEVAP 1) Burdur ilinde bugüne kadar "Ortakların Mülkiyetinde 200 Başlık (100 
AileX2 Baş/Aile) Süt sığırcılığı" projesi kapsamında desteklenen kooperatif sayısı 
14'dür. 

SORU 2) Burdur ilinde bu güne kadar 50 AileX4 Baş süt sığırcılığı projesi 
kapsamında desteklenen kooperatif sayısı ne kadardır? 

CEVAP 2) Burdur ilinde bu güne kadar "Ortakların Mülkiyetinde 200 Başlık (50 
AileX4 Baş/aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği" kapsamında desteklenen kooperatif 
sayısı 1'dir. 

SORU 3) İlimizde bu güne kadar projeleri Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğünce onaylanmış olan ve kooperatif olarak örgütlendiği halde kaynak 
yetersizliği nedeniyle desteklenmeyi bekleyen kaç kooperatif bulunmaktadır ? 

CEVAP 3) Burdur ilinde bugüne kadar projeleri Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğünce onaylanmış olan ve kooperatif olarak örgütlendiği halde kaynak 
yetersizliği nedeniyle desteklenmeyi bekleyen 27 kooperatif bulunmaktadır. 

SORU 4) Bu projelerin ülkemiz hayvancılığında kaliteli ırkların yetiştirilmesi ve 
sayıca artırılması yönünde olumlu bir gelişme sağlayacağı ve atıl durumda bulunan 
işletmelere işlerlik kazandırılarak ülke ekonomisine üretim yönünden katkıda 
bulunacağını düşünüyor musunuz ? 

SORU 5) Uygulanmakta olan bu projelerden daha fazla kişinin yararlanabilmesi 
amacıyla ilgili Devlet Bakanlığı ile koordinasyon sağlanarak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonuna bu proje için daha fazla kaynak aktarılması için gerekli 
girişimlerde bulunmayı uygun bulur musunuz ? 

CEVAP 4-5) Bu tür projelerin ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesinde önemli katılar 
sağlayacağı aşikardır. Diğer taraftan, projenin 2005 yılında da devam ettirilmesi 
yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
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21. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, yatırım teşviki uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/3837) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A , 

A ş a ğ ı d a y e r a l a n s o r u l a r ı n , S a n a y i v e T i c a r e t B a k a n ı S a y ı n A l i C o ş k u n t a r a f ı n d a n 
y a z ı l ı o l a r a k y a n ı t l a n m a s ı n ı a r z e d e r i m . 

5.10.2004 

Prof. D r . N . G a y e E r b a t u r 
A d a n a M i l l e t v e k i l i 

A d a n a S a n a y i O d a s ı ' n ı n a n a l i z l e r i k i ş i b a ş ı n a ge l i r i 1 ,500 d o l a r ı n a l t ı n d a k a l a n i l l e re 
s a ğ l a n a n t e ş v i k i n a k s i s o n u ç l a r d o ğ u r a r a k s a n a y i c i y i o l u m s u z e t k i l e d i ğ i n i o r t a y a 
k o y m u ş t u r . K o m ş u il O s m a n i y e ' y e v e r i l e n t e ş v i k , A d a n a ' d a y a t ı r ı m l a r a d o ğ a n h a k s ı z 
r e k a b e t n e d e n i y l e o l u m s u z b i ç i m d e y a n s ı m ı ş t ı r . K o n u y l a i lg i l i o l a r a k 

1. U y g u l a m a s ü r e s i n c e b i r i le v e r i l e n t e ş v i k y a t ı r ı m ı n d a n o l u m s u z e t k i l e n m i ş o l a n 
k o m ş u i l l e r i n d u r u m u n u d ü z e l t m e k iç in h e r h a n g i b i r ö n l e m a l ı n m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e 
m i d i r ? E ğ e r d ü ş ü n ü l ü y o r s a h a n g i i ş l e m l e n e z a m a n a l ı n a c a k t ı r ? 

2 . B u n d a n s o n r a b i r il k a l k ı n d ı r ı l ı r k e n d i ğ e r i n i n m a ğ d u r d u r u m a d ü ş m e m e s i i ç i n 
k o n u y l a i lg i l i d ü z e n l e m e l e r i n g ö z d e n g e ç i r i l m e s i d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? E ğ e r b ö y l e 
b i r g ö z d e n g e ç i r m e s ö z k o n u s u i se n e z a m a n y a p ı l a c a k t ı r ? 

T . C 
S A N A Y İ V E T İ C A R E T B A K A N L I Ğ I 
B a s ı n v e H a l k l a İ l i şk i l e r M ü ş a v i r l i ğ i 

SAYI : B 1 4 . 0 . B H İ 0 1 - / / ^ V 
K O N U : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i 

0 5 KASIM 200* 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ T ' . N A 

İLGİ : 22.10.2004 tarih ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-7/3837-7542/24198 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Prof. Dr. N.Gaye ERBATUR'un, "Yatırım Teşviki Uygulamasına" 
ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/3837) esas nolu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ycoşK%jr\ ' 
: Bakanı 

A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N P R O F . D R . N . G A Y E E R B A T U R ' U N 
Y A Z İ L İ S O R U Ö N E R G E S İ N E İL İŞK İN C E V A B I M I Z 

C E V A P 1-2 ) 5084 sayı l ı kanun ile getir i len destek ve teşv ik le rden a l ınan 
sonuç la r ın değer lend i r i lmes ine i l işkin ça l ışmalar direkt o larak 
Bakan l ığ ımız ın konutarı a ras ında yer a lmamak la bir l ikte 5084 sayı l ı 
kanun ile get i r i len teşv ik ler in yaygın laşt ı r ı lması hususunda gene l bir 
ça l ı şma yapı lmaktadı r . 
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22. - İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Çeşme ve Karaburun'daki balık çiftliklerine, 
Orkinos balığı besi çiftliklerinin kota miktarına ve yem ithaline, 
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, "göletlerin balıkçılığa açılması"projesine, 
Tarım sektöründeki gerilemeye ve çiftçilerin doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetine, 
Hububatta sertifikalı tohumluk kullanım projesine, 
- istanbul Milletvekili Emin ŞIRİN'in, Manavgat Suyu ile Konya ve Karaman ovalarının sulan

ması projesine, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/3864, 3865, 3866, 

3867, 3868, 3869) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişler Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

> Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri, çok temiz denizi, havası 
ve koy'ları ile ülkemizin, bütün dünyada tanınan ve bilinen turizm 
bölgeleridir. Bu nedenle, her iki ilçemizde de iç ve dış turizm son 
derecede yoğundur. 

Ancak,her iki ilçemiz ve özellikle de Karaburun 
yarımadasındaki, herkesin yararlanmasına açık olması gereken 
dünya harikası koylar, besi balığı üretme çiftliklerinin işgali 
altındadır. 

Konut alanlarında ve koyların hemen kıyısında kurulmuş 
bulunan balık çiftlikleri, hem görüntü kirliliği ve hem de deniz 
kirliliği yaratmaktadır. Vatandaşların ve turistlerin kıyılardan ve 
denizden rahatça yararlanmalarına engel teşkil etmekte ve bu 
nedenlerle iç ve dış turizme balta vurmaktadırlar. Üstelik, beslenme 
kafeslerinin hacmini ve sayısını sürekli arttırarak, hem etki alanlarını 
genişletmekte ve hem de kirliliği yoğunlaştırmaktadırlar. 

1 - Bakanlığınızın, balık çiftlikleri için ÇED raporu olsun 
olmasın, ruhsat verdiği doğrumu? Bu durumda çevre suçu işlemiş 
olmuyorm usunuz? 

2- Çeşme ve Karaburun yarımadasındaki balık çiftliklerinden 
hangilerinin ÇED raporu vardır? Olmayanlar hakkında ne tür işlem 
yapacaksınız? 

3- Konut alanlarında ve koylarda kurulmuş bulunan balık 
çiftlikleri için, alternatif alan oluşturma çalışmalarınız varmı? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla, 

^Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

Bilindiği gibi, Orkinos Balığı Besi Çiftliklerinin amacı, doğadan yakalanan 
Orkinoslara yemleme ile kilo kazandırıp, satmaktır. Özel kafeslerde ve bu 
yöntemle beslenen orkinoslar, 600 kilogram ağırlığa ulaşabilmektedir. Bu 
balıklara 1 kilogram kazandırmak için 20 kilogramdan fazla yem.vermek 
gerekmekte ve bu yoğun yemleme ve diğer nedenlerle, bir Orkinos kafesinin 
altında, metrekarede 50 kilogramdan fazla artık birikmektedir. 

Orkinosların beslenme süreleri Mayıs- Ekim ayları arası, yani iç ve dış 
turizmin en canlı olduğu aylardır. Dolayısıyla, özellikle arkeolojik ve doğal SİT 
alanlarında ve en güzel ve bakir koylarda kurulmuş olan Orkinos ve diğer balık 
çiftlikleri, yarattıkları görüntü ve deniz kirliliği ile, iç ve dış turizme ciddi zararlar 
vermektedir. Üstelik, balık çiftliklerinin hemen hemen tamamı, yerleşim 
alanlarının içindedir. 

Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT), Orkinosların 
varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla, aşırı avcılığa karşı, her ülke için yıllık 
kotalar belirlemiştir. Ancak kendilerine verilen kotalarla yetinmeyen çiftlik 
sahipleri, daha çok kazanma anlayışı ile, denetimin de yeterli olmamasından 
yararlanarak, kota miktarlarını çoğu zaman aşmaktadırlar. Yurt dışından kota ve 
yem ithal eden çiftlik sahipleri bile vardır. 

Böylece, hem ülkemiz kota ve yem ithali nedeniyle döviz kaybına 
uğramakta ve hem de denizlerimiz, dipte ve yüzeyde daha çok kirletilmektedir. 

1- Türkiye'ye tanınan Orkinos balığı avcılığı kotası ne kadardır? 

2- Orkinos çiftliklerinin her birinin kota miktarı nedir? Kota sınırını aşan 
çiftlik sahipleri hakkında, ne tür işlem yapıyorsunuz? 

3- Yurt dışından kota ve yem ithal eden Orkinos çiftlikleri hangileridir? 
Son beş yılda, kota ve yem ithali için, ne kadar döviz ödendi? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

^ - - ^ ' ^ 
Ümmet K A N D O Ğ A 

DYP Denizli Milletvekil 

1 - "Göletlerin Balıkçılığa Açılması Projesi Hayata Geçiyor" sloganı ile 
kamuoyuna duyurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel 
Müdürlüğünce değişik zamanlarda işletmeye alınmış göletlerin su ürünleri 
potansiyelinin değerlendirilmesi ve ticari olarak kullanıma açılması amacı 
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
arasında 08/06/2004 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 4 aylık 
dönemde neler yapılmıştır.^ 

2 - Hangi illerdeki göletler bu protokolün imzalanmasından sonra kaç 
üreticiye veya üretici örgütüne kiralanmıştır? 

3 - Bu protokol sonucunda yapılan çalışmaların ülke ekonomisine ve 
istihdama katkısı ne olmuştur? 

4 - Proje ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamalarda, yıllık 30 bin ton 
üretim, 1875 kişiye istihdam ve Milli Ekonomiye 200 trilyon lira katkı 
sağlanacağı taahhüt edilmişti. Açıkladığınız bu hedeflere ne zaman 
ulaşılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
arafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

< T ~ :-y Uu^. 
Ümmet KANDOĞA 

DYP Denizli Milletvekili 

1-2004 yılının ilk çeyreğinde GSMH % 14 büyürken tarımın % 7,5 
oranında gerilemesini neye bağlıyorsunuz? Ormancılık sektörünü hariç 
tutarsak oran ne kadar artmaktadır? Büyümedeki gerileme nüfusun % 35'ini 
oluşturan tarım nüfusunu nasıl etkilemiştir? Bu sorunun çözümüne yönelik 
olarak ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Son beş yıllık tarımsal 
büyümedeki artış ve azalışlar nasıl bir seyir izlemiştir? 

2 - A c i l Eylem Planında, Tarım Sigortalan Kanununun ne kadarhk bir 
zaman diliminde çıkartılması öngörülmüştü? 

3 - Mart ve Nisan aylarında oluşan afetlerden dolayı üreticilerin uğradığı 
kayıp ne kadar dır? Üreticinin bu mağduriyeti nasıl giderilecektir? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i so ru la r ımın Ta r ım ve Köyişler i B a k a n ı Sayın Sami G Ü Ç L Ü 
taraf ından yazı l ı o la rak cevap land ı r ı lmas ı hususunda gereğ in i arz eder im. 

Saygı la r ımla . 

Ü m m e t K A N D O Ğ A ^ 
D Y P Deniz l i MilletvekYt 

1 - B a k a n l ı ğ ı n ı z m a h s û l f iyatına sertifikalı t o h u m l u k projesi ile 81 il baz ında 
kaç ton sertifikalı t o h u m u mahsû l fiyatına dağ ı tmış t ı r? Üret ici ihtiyacı o lan 
sertifikalı t o h u m u bu k a p s a m d a elde edebi lmiş mid i r? Sertifikalı tohumluk 
t emin inde s ıkınt ı lar va r mıd ı r ? 

2 - B u proje ile h u b u b a t t a sertifikalı tohum ku l l an ım oranı % kaç oranına 
u laşmış t ı r? 

3 - Üret ic i ler in b u k a p s a m d a Ziraat Bankas ından kul landığ ı k red i miktar ı ve 
b u n d a n fayda lanan çiftçi sayısı ne kadar dır? 

^.~ 525f s a y m Y a s a n ı n kaldır ı lması ve ye r ine üret ic inin mağdur iye t in i 
gider ici bir Yasan ın i k a m e edi lmemesi T ü r k i y e ' d e h u b u b a t t a sertifikalı 
t o h u m l u k ku l l an ımın ı hang i seviyelerden hangi sev iyeye get i rmiş t i r? 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2004 

Imîîı ŞİRİN 
İs tanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

Konya Ovası'nın sulanması ile ilgili olarak, DSİ Genel Müdürü Sayın Veysel 
Eroglu'na, 24.06.2003 tarihinde bir mektup yazarak, aşağıdaki konuda bilgi verilmesi rica 
edilmiştir: 

"Manavgat suyunun toplanarak tatlı su olarak kullanılması ve ihraç edilmesi 
konusunda yapılan büyük yatırımlar tamamlanmış vaziyette. Buna mukabil, ihracat için 
herhangi bir anlaşma yapılamadı. Muhtemel alıcıların teklif ettikleri fiyat da son derece 
düşük. 

Bu durumda, toplama barajındaki suyun terfi ettirilerek, Konya Ovası'nın 
sulanmasında kullanılması neden düşünülmüyor? Konya Ovası'nın sulanır hale getirilmesi, 
müthiş bir kalkınma imkanı sağlayacak ve önemli bir katma değer meydana getirecektir. 
Herhalükarda Manavgat suyunun asgari yarısının (diğer yansı ihraç edilirken) Konya Ovası 
sulamasında kullanılması katma değer olarak Türk ekonomisine suyun ihraç edilmesinden çok 
daha büyük faydalar sağlayacaktır. 

Böyle bir proje etiid edilmiş midir? Etüd edilmesi düşünülmekte midir?" 

DSİ Genel Müdürü'ne gönderilen mektubun kopyaları, bilgi için Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
Şener, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler, Sayın Konya ve Karaman 
Milletvekilleri ile DPT Müsteşarı Saym Ahmet Tıktık'a da gönderilmiştir. 

3 9 2 -



T.B.M.M. B : 15 9 . 11 . 2004 O : 5 

Aynı konuyla ilgili olarak, 15.08.2003 tarihinde Veysel Eroğlu'ndan gelen cevabın 
yetersiz bulunması üzerine, aşağıdaki mektup DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir: 

"Manavgat Çayı sularının bir kısmının terfi ettirilerek, Konya Ovası 'nm sulanması 
konusunda bana yollamış olduğunuz 31.07.2003 tarihli yazınızı aldım. 

Yazınızda Manavgat Çayı sularının Konya Ovası'na terfi edilmesinin teknik ve 
ekonomik açıdan mümkün görülmediğini söylemişsiniz. Tenzih ederek, müsadenizle bu 
konuda ikna olmadığımı belirtmek isterim. Zira, verilen bilgilerde teknik ve ekonomik açıdan 
neden böyle bir projenin yapılmayacağını anlayabilmiş değilim. 

Yazınızın ikinci parafrafında, 'Konya Ovalan Projeleri" adı altında bu havzalarda 
6 059 hm küp su potansiyelinin ve 5 961 058 ha toprak kaynağının bulunduğu bölgede 
2 651 178 ha sulanabilir arazi olup, bunun 1 060 997 ha'sının DSİ tarafından etüd edildiğini, 
etüd edilen kısımdan takriben yarısının ekonomik olarak sulanabilir arazi olarak tespit 
edildiğini ve gerçekleştirilmiş olan projelerle takriben 373 000 ha'sının işletmeye açılmış 
olduğunu belirtmektesiniz. 

Verdiğiniz izahatlardan daha takriben 1 600 000 hektar arazinin etüdlerinin yapılmamış 
olduğu, etüdleri yapılmış olduğu halde, ekonomik olarak sulanabilir arazi olarak tespit edilmiş 
takriben 160 000 hektarın da henüz sulanmadığı anlaşılmaktadır. 

Yazınızı tetkik ettikten sonra aşağıdaki sorularımın cevaplarını bulamadım: 

1- Konya Ovalan Projeleri adı altında toplam olarak, 2 651 178 hektar sulanabilir arazi 
olduğuna ve bunun ancak 373 156 hektannın işletmeye açıldığı düşünülürse, daha 
takriben 2 milyon hektann üzerinde sulanabilir arazi olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
mukabil, aynı havzanın toplam su potansiyeli 6 059 hmküp/yıl olduğuna göre, toplam 
sulanabilir arazinin sulanabilmesi için daha ne kadar suya ihtiyaç vardır? 

2- Bu araziler tamamen sulandığı takdirde elde edilecek ürünün türk ekonomisine katma 
değeri takriben ne kadardır? Bu hesap yapılmış mıdır? 

3- Konya Ovalan Projesi'nde toplam sulanabilir arazinin sulanabilmesi için Manavgat 
Çayı sulannın bir kısmının bu havzaya 1 100 metre terfi ettirilmesi için yapılması 
gereken yatınm ve ihtiyaç olan elektrik gücü ne kadardır? Bu elektrik gücünün 
Manavgat Çayı'nın üzerinde kurulacak yeni bir barajdan veya herhangi bir kaynaktan 
karşılanmasının maliyeti ne kadar olacaktır? 

4- İhtiyaç olan suyun terfi edilmesinin teknik olarak imkansız olduğu görüşüne katılmak 
mümkün değildir. Su, 1 100 metre pek tabii ki terfi ettirilir. Hele sizin tecrübenizdeki 
bir kişi için böyle bir teknik imkansızlıktan bahsetmek herhalde mümkün değildir. 
Olsa olsa, yapılacak yatırım maliyetinin elde edilecek katma değer karşısında 
fizibilitesinin olmadığı iddia edilebilir ki, yazınızdan böyle bir hesabın yapılmamış 
olduğunu anlıyorum. 

Ve, böyle bir fizibilitenin ciddi ve tatmin edici bir şekilde yapılması konusunu 
tetkiklerinize rica ediyorum." 

Konuyla ilgili olarak verilen cevapların tatmin edici bulunmaması üzerine, aşağıda 
metni bulunan 04.09.2003 tarihli üçüncü mektup DSİ Genel Müdürü Sayın Veysel Eroğlu'na 
gönderilmiştir: 

"Manavgat Çayı sulannın bir kısmının terfi edilerek Konya —Karaman Ovalannın 
sulanması konusundaki yazışmalarımıza ilaveten, konuda uzman teknik arkadaşlarımızın 
yapmış olduğu kaba hesaplan bilgilerinize sunuyorum: 

Manavgat- Karaman arası mesafe olarak yaklaşık 420 km olarak hesap edilmiş olup, 
rakım ise 0-1030 metre olarak alınmıştır. Bu kabullere uygun olarak, yıllık 50 milyon ton 
(günlük yaklaşık 100 bin metreküp suyun taşınması için 46 inç (15.9 mm) et kalınlığında boru 
hattı, 1. sıfır noktasında, diğeri ise 200. kilometrede 2 adet pompa istasyonu gereklidir. Bu 
pompa istasyonlannın toplam gücü ise 35 bin hp (26 bin kw) civarında olacaktır. 

Yıllık 50 milyon ton su taşıma kapasitesine sahip olan sistemin yatınm maliyeti 
(Capex) ise yine kaba bir hesapla elektrikle çalışan pompalarla 325 milyon dolar civannda, 
doğalgazla çalışan pompalar kullanıldığı takdirde 350 milyon dolar civannda olacaktır. 

Metreküp başına eneji maliyetine gelince; pompalann doğalgaz ile çalışan pompalar 
olması önemlidir. Bu pompalar ile işletme maliyeti, elektrikli pompalara nazaran neredeyse 
onda bir (1/10) civannda olmaktadır. 

DSİ'nin bütün pompalannı doğalgaz ile çalışır duruma getirmesi, aynı durumun İSKİ 
ve ASKİ'ye de tavsiye edilmesi son derece faydalı olacaktır. 
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Bu mega projenin Konya ve Karaman Ovalannda yaratacağı katma değer dikkate 
alınırsa, böyle bir projenin realize edilmesi yönetiminiz altındaki DSİ'nİn döneminize imza 
atan ve iz bırakan bir proje olacağı ortadadır." 

14.06.2004 tarihinde Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan 
röportajınızda kullandığınız "İç AnadoIu"yu sulumak lazım" şeklindeki beyanatınız üzerine 
zat-ı alinize aşağıdaki mektubu göndermiştim: 

"Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nde bugün yayınlanan röportajınızı okudum. 
Röportajınızın başlığı çarpıcı: "İç Anadolu'yu sulamak lazım". Röportajınızda da şu 
cümlelere yer veriyorsunuz: 

" Tabii, olumsuzluklar var. Ama ben Sami Güçlü'nün nihai hedefi, İç Anadolu'yu 
sulamak zorundayız. Çünkü niye? Esas GAP'a nispetle çok büyük alanlarımız ve çok daha 
büyük nüfus kitlemiz, üstelik bu ülkenin ana omurgasının yattığı, yani denge unsuru olarak 
ümidimiz ve istikbalimiz olarak da ana gövdenin yattığı bu yerin ekonomik seviyesinin 
yükseltilmesinin bir başka yolu yok. Dolayısıyla İç Anadolu'da, Sivas'tan Denizli'ye kadar 
olan kısmın sulanması ile ilgili proje, bu ülke mühendislerinin ve tarımla ilgili insanlarının 
birinci derecede sorumlulukları olarak görüyorum. Benim idealim bu. GAP, gerekli şartlar 
itibanyla buna çok hazır. Orada peşi peşine barajlar var. Sulanmaya hazır çok uygun bir 
alanımız var. Gerekli şartlar itibanyla buna çok hazır." 

Bu satırlarınızı okuyunca hem sevindim, hem de çok üzüldüm. 
Allah aşkına, siz 18 aydır iktidarda değil misiniz? 18 ay bazı konulan ele almak ve 

başlatmak için az bir zaman mı? 
GAP'ın siyasi uzantılanna, Özal'ın GAP meselesini neden belirli bir zamanda 

"topukladığını", PKK meselesinin GAP'ın zamanlaması ile alakası olup olmadığını bir tarafa 
bırakalım ama, İç Anadolu'nun sulanması projesine hep beraber sahip çıkalım. 

Şimdi size anlatacaklarım var: 
DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu'na 23.06.2003 tarihinde yazdığım ve kopyasını size 

yolladığım mektubu hatırlıyor musunuz? İç Anadolu'nun özellikle Konya- Karaman 
Ovalannın sulanması meselesini, ben DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu'nu İstanbul'dan 
tanıdığım için, 24.06.2003 tarihinde, kendisine yazdığım bir mektupla gündeme getirmeye 
çalıştım. DPT'nin tozlu raflarında Manavgat'tan terfi ettirilecek su ile Konya Ovası'nın 
sulanması projesi var. Kendisinden (yanlışlığını sonradan kendisinin de kabul ettiği) menfi bir 
cevap aldım. Sonraki görüşmemizde "evet, bu iş olabilir ama Manavgat'ın suyunu satacağız. 
Kanştırma" dedi. 

Manavgat'ın günde 400 bin metre küp suyu var. Satacağımız su belki bunun yansı. 
"Satacağımız" sözü de yanlış. Zira suyun yüksek nakliye bedellerini kapatabilmek için 
neredeyse bedavaya vermeye hazınz. Hadi, suyun yarısını siyaseten verdik diyelim, diğer 
yansını Konya ve Karaman Ovalanna terfi ettirmemek akıl almaz bir hata ve ihmal. Ben, bu 
konuda çok tecrübeli mühendislere çok kaba bir hesap da yaptırdım. Günde 100 bin metre küp 
ham suyun bin metre terfi ettirilmesi ve açık alanda depolanması; bugünkü gelişmiş 
doğal gazla çalışan pompalarla (hırsızlık yapılmazsa) 350 milyon dolar civarında. Bu paraya 
sulama ve dağıtım şebekesi dahil değil 

Şimdi Sayın Güçlü, 

Bir bakanımız ve dostumuz olarak soruyorum: Dış kredisi çok rahatlıkla bulunacak 1 
milyar dolarlık bir yatınmla Manavgat'ın suyunu, Konya-Karaman ovalanna terfi ettirmek mi 
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daha öncelikli, yoksa, 2.5 milyar dolara İstanbul'un tüpgeçidini veya 1.5 milyar dolara 
İspanyollar'a yaptırılan Ankara-İstanbul tren hattı mı daha öncelikli? 

Konuyla ilgili yazışmaların bir kopyasını ek'te yolluyorum. Bakan olmanın ötesinde 
bir Konya Milletvekili olarak da bu konuya sahip çıkmanızı ve başarırsanız hakikaten tarihe 
geçmenizi bekliyorum." 

13.10.2004 tarihli Referans Gazetesi'nde, Metin Can imzalı, "Tahıl ambarı Konya 
Ovası 6 yıl sonra susuz kalacak" başlıklı bir haber yer almıştır. 

Haberde, Konya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kara ile Konya DSİ Bölge Müdür 
Yardımcısı Mevlüt Pınarkapı'nın, yeni projelerin hayata geçirilmediği takdirde, Konya 
Ovası'nın 2010 yılından sonra susuz kalacağı iddiasına yer verilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki soruma cevap verilmesini arz ederim: 

Soru: 

Manavgat Suyu'nun 100 ila 200 metre terfi ettirilerek Konya ve Karaman Ovalarının 
sulanması projesine ne zaman başlanılacaktır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ 5L\\\ ..../11/2004 
KONU : Soru önergeleri 

08 KASIM 2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.10.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.O.GNS.0.1O.0O.02-7587 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'na ait 
6/1307, 6/1308 esas nolu sözlü soru önergeleri ile İzmir Milletvekili Ahmet ERSlN'e 
ait 7/3864, 7/3865, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/3866,7/3867, 
7/3868 ve İstanbul Milletvekili Emin ŞlRİN'e ait 7/3869 esas nolu yazılı soru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-^V 
Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

EKLER: 
EK- 3 Görüş 7/3864 
EK- 4 Görüş 7/3865 
EK- 5 Görüş 7/3866 
EK- 6 Görüş 7/3867 
EK- 7 Görüş 7/3868 
EK- 8 Görüş 7/3869 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ahmet ERSİN 

İzmir Milletvekili 
Önerge No : 7/3864 

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri, çok temiz denizi, havası ve koyları ile 
ülkemizin, bütün dünyada tanınan ve bilinen turizm bölgeleridir. Bu nedenle, her iki 
ilçemizde de iç ve dış turizm son derecede yoğundur. 

Ancak, her iki ilçemiz ve özellikle de Karaburun yarımadasındaki, herkesin 
yararlanmasına açık olması gereken dünya harikası koylar, besi balığı üretme 
çiftliklerinin işgali altındadır. 

Konut alanlarında ve koyların hemen kıyısında kurulmuş bulunan balık çiftlikleri, 
hem görüntü kirliliği ve hem de deniz kirliliği yaratmaktadır. Vatandaşların ve 
turistlerin kıyılardan ve denizden rahatça yararlanmalarına engel teşkil etmekte ve 
bu nedenlerle iç ve dış turizme balta vurmaktadırlar. Üstelik, beslenme kafeslerinin 
hacmini ve sayısını sürekli arttırarak, hem etki alanlarını genişletmekte ve hem de 
kirliliği yoğunlaştırmaktadırlar. 

SORU 1) Bakanlığınızın, balık çiftlikleri için ÇED raporu olsun olmasın, ruhsat 
verdiği doğru mu? Bu durumda çevre suçu işlemiş olmuyor musunuz? 

CEVAP 1) Ülkemizde faaliyet gösteren tüm su ürünleri işletmeleri, Çevre ve Orman 
Bakanlığınca yürürlüğe konulan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine tabi 
olup; yıllık üretim kapasitesi 30 ton ve üzerindeki tüm işletmeler, üretime başlamadan 
önce ÇED Raporu almak zorundadır. Söz konusu yatırımın çevreye herhangi bir 
olumsuz etki yaratmayacağına ilişkin olarak alınan ÇED'in değerlendirme 
toplantılarına, ilgili tüm kurumların temsilcileri ve yöre halkının katılımı 
sağlanmaktadır. Dolayısıyla; bu çiftlikler, bütün kurumların ve yörede yaşayan halkın 
mutabakatı ile belirlenen alanlarda kurulmaktadır. 

Dolayısıyla, Bakanlığımız, gerekli tüm yasal izinler alınarak kurulan su ürünleri 
işletmelerinin projelerini onaylamakta, onların kurulmasına ve gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Diğer taraftan kafes balıkçılığında, balıkların beslenmesinde kullanılan yemler ve 
balık dışkıları organik kökenli olup; doğada kısa sürede tolere edilebilmektedir. 
Balıklar çevrenin kirlenmesine neden olmayıp, çevre kirliliğinin mağdurlarıdır. 

SORU 2) Çeşme ve Karaburun yarımadasındaki balık çiftliklerinden hangilerinin 
ÇED raporu vardır? Olmayanlar hakkında ne tür işlem yapacaksınız? 

CEVAP 2) Söz konusu işletmeler için 1994 yılında yürürlüğe giren Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği hükümleri geçerli olup; bu Yönetmeliğe 
uymayanlar hakkında ilgili Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması 
gerekmektedir. Bakanlığımızca; 29 Haziran 2004 tarih ve 25507 sayılı Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe konulan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği gereğince, 
ÇED Raporu bulunmayan işletmelerin projesi onaylanmamaktadır. 
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SORU 3) Konut alanlarında ve koylarda kurulmuş bulunan balık çiftlikleri için, 
alternatif alan oluşturma çalışmalarınız var mı? 

CEVAP 3) Bakanlığımızca; 1997 yılından itibaren, kıyıya yakın koylarda kurulmuş 
olan su ürünleri işletmelerini kıyıdan mümkün olduğunca uzaklaştırmak ve diğer 
sektörlerle yaşanan problemleri çözebilmek amacıyla, Çevre Düzeni Plan çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu çalışmayla; tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kıyıyı kullanan 
tüm sektörlerin uyum içinde faaliyet gösterebileceği entegre kıyı yönetim modelinin 
ülkemizde de bir an önce uygulanmaya konulması hedeflenmektedir. 

Sektörün ortaya çıktığı ilk yıllarda, mevcut teknolojik imkanlarla paralel olarak, kıyıya 
yakın olarak kurulmuş olan işletmelerin, belli bir plan dahilinde, tüm kurumların 
mutabakatı ile belirlenen potansiyel su ürünleri alanlarına taşınması çalışmaları 
devam etmektedir. Ancak; balık çiftliklerinin kurulabileceği alanların belirli özelliklere 
sahip olması nedeniyle, tamamının, her bölgede, kıyıdan uzakta kurulması, teknik 
olarak mümkün olmamaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Ahmet ERSİN 

izmir Milletvekili 
önerge No : 7/3865 
Bilindiği gibi, Orkinos Balığı Besi Çiftliklerinin amacı, doğadan yakalanan Orkinoslara 
yemleme ile kilo kazandırıp, satmaktır. Özel kafeslerde ve bu yöntemle beslenen 
orkinoslar, 600 kilogram ağırlığa ulaşabilmektedir. Bu balıklara 1 kilogram 
kazandırmak için 20 kilogramdan fazla yem vermek gerekmekte ve bu yoğun 
yemleme ve diğer nedenlerle bir Orkinos kafesinin altında, metrekarede 50 
kilogramdan fazla artık birikmektedir. 

Orkinosların beslenme süreleri Mayıs-Ekim ayları arası, yani iç ve dış turizmin en 
canlı olduğu aylardır. Dolayısıyla, özellikle arkeolojik ve doğal SİT alanlarında ve en 
güzel ve bakir koylarda kurulmuş olan Orkinos ve diğer balık çiftlikleri, yarattıkları 
görüntü ve deniz kirliliği ile, iç ve dış turizme ciddi zararlar vermektedir. Üstelik, 
balık çiftliklerinin hemen hemen tamamı, yerleşim alanlarının içindedir. 

Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT), Orkinosların 
varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla, aşırı avcılığa karşı, her ülke için yıllık 
kotalar belirlemiştir. Ancak kendilerine verilen kotalarla yetinmeyen çiftlik 
sahipleri, daha çok kazanma anlayışı ile, denetimin de yeterli olmamasından 
yararlanarak, kota miktarlarını çoğu zaman aşmaktadırlar. Yurt dışından kota ve 
yem ithal eden çiftlik sahipleri bile vardır. 

Böylece, hem ülkemiz kota ve yem ithali nedeniyle döviz kaybına uğramakta ve 
hem de denizlerimiz, dipte ve yüzeyde daha çok kirletilmektedir. 

SORU 1) Türkiye'ye tanınan Orkinos balığı avcılığı kotası ne kadardır? 

CEVAP 1) Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından ülkemize 
verilmiş bir kota bulunmamaktadır. Ancak, kota tahsisi ülkemiz ICCAT'a üye olmadan 
yapıldığından, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz'de üye olmayan ülkelere 2004 
yılı için 1100 ton kota tahsis edilmiştir. 

SORU 2) Orkinos çiftliklerinin her birinin kota miktarı nedir? Kota sınırını aşan 
çiftlik sahipleri hakkında, ne tür işlem yapıyorsunuz? 

CEVAP 2) Diğer ülkelerle birlikte ülkemize tahsis edilen 1100 tonluk orkinos av 
kotasının tamamı, ülkemizce 8 firma tarafından kullanılmaktadır. Bakanlığımızca, 
mevcut 1100 tonluk av kotasına göre, işletmelerin kapasitesi, önceki yıllara ait üretim 
ve ihracat miktarları dikkate alınarak belirlenen teknik kriterler çerçevesinde orkinos 
işletmelerinin besi öncesi kafeslere koyabileceği ve ihraç edebileceği orkinos 
miktarları belirlenmektedir. Bu kapsamda, faaliyet gösteren söz konusu firmalar için 
toplam ihracat kotası miktarı 1.650 ton'dur. 

Kota sınırını aşan çiftlik sahipleri hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince 
yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca; firmalara tahsis edilen miktarın dışında ihraç izni 
verilmemektedir. 
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SORU 3) Yurt dışından kota ve yem ithal eden Orkinos çiftlikleri hangileridir? 
Son beş yılda, kota ve yem ithali için, ne kadar döviz ödendi? 

CEVAP 3) ICCAT kuralları çerçevesinde, üye ülkeler arasında kota transferi 
yapılabilmektedir. Bu çerçevede; Akua-Dem ve Akua-Kocaman firmaları diğer 
ülkelerin kotalarını kullanmaktadır. Diğer bazı firmaların ise, Akdeniz'de kotası olan 
ve kendisi kullanmayan ülkelerden kota transfer işlemleri sürmektedir. 

Firmalar tarafından başka ülkelere ait orkinos balığı avlanma kotasının Türkiye'ye 
tahsisine yönelik sadece bu yıl müracaatlar yapılmıştır. Bu çerçevede Libya'dan 
305.700 Kg orkinos ithali işlemi için başvuruda bulunulmuş, konuyla ilgili işlemler 
devam etmektedir. Ayrıca Güney Kore'nin Türk balıkçı teknelerini kiralamak suretiyle 
kendi kotası kapsamında avlamış olduğu orkinosların ithal edilmesine yönelik 
işlemler, Gümrük mevzuatına yönelik yazışmalar sürmekte olduğundan henüz 
sonuçlanmamıştır. 

Orkinos yetiştiricilik çiftliklerinin, ülkemizde olan avlanma yasakları, bazı balık 
türlerinin ülkemiz karasularında bulunmaması gibi nedenlerle yemlik su ürünleri 
temininde zorlanılması nedeniyle, yemlik dondurulmuş su ürünlerinin ithalatı 
Bakanlık Makamının 13.06.2002 tarih ve 719 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür. 
Orkinos yetiştiricilik çiftlikleri tarafından ithal edilebilecek yemlik su ürünler i 
miktar lar ı yıl lık o larak Tar ımsa l Üret im ve Gel iş t i rme Genel Müdür lüğü 
tarafından belirlenmekte ve bu ürünlerin ithal izinleri Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu kapsamda; 

- 2002 yılında çiftliklerin ithal edebilecekleri yemlik su ürünleri miktarı toplam 
23.184 ton olarak belirlenmiş ve 10,663 ton yemlik su ürünü için ithal izni verilmiştir. 

- 2003 yılında çiftliklerin İthal edebilecekleri yemlik su ürünleri miktarı toplam 
52.334 ton olarak belirlenmiş ve 24.258 ton yemlik su ürünü için ithal izni verilmiştir. 

- 2004 yıl ında ithal edi lebi lecek yemlik balık miktarı toplam 10. 999 ton 
olarak belirlenmiştir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 05.11.2004 
önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/ 3866 

SORU 1. "Göletlerin Balıkçılığa Açılması Projesi Hayata Geçiyor" sloganı ile 
kamuoyuna duyurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünce 
değişik zamanlarda işletmeye alınmış göletlerin su ürünleri potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve ticari olarak kullanıma açılması amacı ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 08.06.2004 tarihinde 
imzalanan protokol kapsamında 4 aylık dönemde neler yapılmıştır? 
CEVAP 1. 4 aylık dönemde müracaatlar kabul edilmeye başlanmış, Tarım İl 
Müdürlüklerine konu ile ilgili gerekli talimatlar verilmiş, tüm İllere afiş, broşür, liflet ve 
CD'ler tanıtım amacıyla gönderilmiştir. Bu dönemde 44 müracaatçı 36 adet gölette su 
ürünleri yetiştiriciliği yapmak üzere talepte bulunmuştur. 

SORU 2. Hangi illerdeki göletler bu protokolün imzalanmasından sonra kaç üreticiye 
veya üretici örgütüne kiralanmıştır? 
CEVAP 2. Hali hazırda Bayburt ve Bursa İlinde bulunan 4 gölet için Bakanlığımızca 
ön izin verilmiştir. Müteşebbisler projelerini hazırlama aşamasındadır. Projelerin 
onaylanmasını müteakiben kiralama yapılabilecektir. Diğer başvurular için ise gerekli 
teknik ve idari işlemlerin tamamlanmasından sonra izin işlemleri tamamlanacaktır. 

SORU 3. Bu protokol sonucunda yapılan çalışmaların ülke ekonomisine ve istihdama 
katkısı ne olmuştur? 
CEVAP 3. Proje ile ileriye dönük gerçekleşmelere bağlı olarak yıllık 166-200 trilyon 
TL ekonomiye katkı, 1875 kişi/yıl istihdam sağlanması öngörülmüştür. 

SORU 4. Proje ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamalarda, yıllık 30 bin ton 
üretim, 1875 kişiye istihdam ve Milli Ekonomiye 200 trilyon lira katkı sağlanacağı 
taahhüt edilmişti. Açıkladığınız bu hedeflere ne zaman ulaşılacaktır? 
CEVAP 4. Yukarıda belirtilen hedeflere 10 yıl içerisinde ulaşılması öngörülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 05.11.2004 
Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/3867 

SORU 1. 2004 yılının ilk çeyreğinde GSMH %14 büyürken tarımın %7,5 oranında 
gerilemesini neye bağlıyorsunuz? Ormancılık sektörünü hariç tutarsak oran ne kadar 
artmaktadır? Büyümedeki gerileme nüfusun %35'ini oluşturan tarım nüfusunu nasıl 
etkilemiştir? Bu sorunun çözümüne yönelik olarak ne gibi tedbirler almayı 
düşünüyorsunuz? Son beş yıllık tarımsal büyümedeki artış ve azalışlar nasıl bir seyir 
izlemiştir? 
CEVAP 1. 2004 yılı ilk çeyrek döneminde ağırlıklı olarak meyve üretiminden oluşan 
tarım sektörü katma değeri olumsuz hava koşulları nedeni ile bazı meyve türlerinde 
kaydedilen üretim kaybı sebebiyle azalmıştır. Bu durum mevsimsel olup 2004 yılı 
hububat ve zeytin üretimi açısından artış yılı olduğu için yılın son üç çeyreğinde tarım 
sektöründe büyüme beklenmektedir. Son beş yıllık tarımsal ve GSMH büyüme 
rakamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

2000 2001 2002 2003 2004 (1 . cevrek) 
TARIM 4,1 -6,5 6,9 -2,5 -7,5 
GSMH 6,1 -9,5 7,9 5,9 12,5 

SORU 2. Acil Eylem Planında, Tarım Sigortaları Kanununun ne kadarlık bir zaman 
diliminde çıkartılması öngörülmüştü? 
CEVAP 2. Acil Eylem Planında yer alan ve Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde 
çalışmaları tamamlanan Tarım Ürünleri Sigortası Kanunu Tasarısı halen TBMM 
komisyonlarında görüşülmektedir. 
SORU 3. Mart ve Nisan aylarında oluşan afetlerden dolayı üreticilerin uğradığı kayıp 
ne kadardır? Üreticinin bu mağduriyeti nasıl giderilecektir? 
CEVAP 3. 2004 yılında Amasya, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, 
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, 
Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sinop, 
Sivas, Tekirdağ, Tokat, Van, Yozgat, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, 
Ardahan, Kilis, Osmaniye olmak üzere 42 İl'de çeşitli tabii afetlerden tarımsal 
varlıkları %40 ve üzerinde zarar gören 6203 çiftçi ailesinin tarımsal varlıklarında 
toplam 46 835 032 583 000 TL. tutarında zarar gördüğüne dair Valilikçe alınan İl 
Hasar Tespit Komisyon Kararlarına istinaden, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasından 
açtırmış oldukları hesap numarasına Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde Kanuni 
ödeme bedelinin %15'ine tekabül eden miktarın tahsisi yapılmıştır. 

İğdır ve Yalova İllerinde de tabii afetler meydana gelmiş olup, Valilikçe yapılan hasar 
tespit çalışmaları henüz tamamlanamamıştır. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 
alınacak İl Hasar Tespit Komisyon Kararının Bakanlığımıza intikal etmesi halinde 
zarar gören çiftçilere yardım yapılacaktır. 

Denizli İlinin Çivril İlçesinde 16.08.2004 tarihinde meydana gelen dolu afetinden %40 
ve üzerinde zarar gören 15 çiftçi ailesinin tarımsal varlıklarında 322 536 000 000 TL 
tutarında zarar meydana geldiğine dair Valilikçe alınan İl Hasar Tespit Komisyon 
Kararı Bakanlığımıza intikal etmiş olup, çiftçilerin T.C.Ziraat Bankasından açtırmış 
oldukları hesap numarasına Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde Kanuni ödeme 
bedelinin %15'ine tekabül eden miktarın tahsis çalışmaları devam etmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 05.11.2004 
önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/ 3868 

SORU 1. Bakanlığınız mahsûl fiyatına sertifikalı tohumluk projesi ile 81 il bazında kaç 
ton sertifikalı tohumu mahsûl fiyatına dağıtmıştır? Üretici ihtiyacı olan sertifikalı 
tohumu bu kapsamda elde edebilmiş midir? Sertifikalı tohumluk temininde sıkıntılar 
var mıdır? 
CEVAP 1 . Mahsul Fiyatına Tohumluk Temin Projesi Buğday ve Arpa tarımının yoğun 
olarak yapıldığı 76 il de uygulanmasına karar verilmiştir. İl öze l İdarelerinden temin 
edilen toplam 8.3 Trilyon TL'lik destekle başlatılmış olup bu projeye tohumluk 
fiyatlarını düşük tutarak Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TlGEM)'de katkı 
sağlamıştır. 

Bu nedenle planlı dönemde buğday ve arpa tohumluğuna olan talep ilk defa bu yıl 
270 bin tonlara ulaşmıştır, içinde bulunduğumuz şu ana kadar talep edilen bu 
miktarın 165 bin tonu çiftçiye ulaşmış olup dağıtımlar özellikle sahil kesimlerinde 
halen devam etmektedir. Yıl sonuna kadar 220 bin ton tohumluk dağıtımının 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Sertifikalı tohumluk temininde önemli bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak geçtiğimiz 
2003 yılında çiftçilerimizin arpa tohumluğuna olan talebi göz önüne alınarak tohum 
üreten kuruluşlarımız 2004 yılı üretim planlarını o doğrultuda yaptıklarından bu yıl 
arpa tohumluğu temininde az da olsa sıkıntı yaşanmıştır. 

SORU 2. Bu proje ile hububatta sertifikalı tohum kullanım oranı % kaç oranına 
ulaşmıştır? 
CEVAP 2. Mahsul fiyatına tohumluk temin projesi uygulamaya konulmadan önceki 
yıllarda buğday ve arpa tohumluğu kullanım oranı buğdayda %13, arpada %3 
oranında gerçekleşmekte idi. 2004 yılında bu oran %25 civarında gerçekleşecektir. 

SORU 3. Üreticilerin bu kapsamda Ziraat Bankasından kullandığı kredi miktarı ve 
bundan faydalanan çiftçi sayısı ne kadardır? 
SORU 4. 5254 sayılı Yasanın kaldırılması ve yerine üreticinin mağduriyetini giderici 
bir Yasanın ikame edilmemesi Türkiye'de hububatta sertifikalı tohumluk kullanımını 
hangi seviyelerden hangi seviyeye getirmiştir? 
CEVAP 3-4. Tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 
çiftçilerimize tohumluk temin edebilmeleri açısından verilen faizsiz ayni kredi 
uygulamalarını düzenleyen 5254 sayılı yasa gereği zarar gören çiftçilere faizsiz ayni 
tohumluk kredisi kullandırılmakta idi. söz konusu yasa uygulamasından 
vazgeçilmesinin ana nedeni çiftçilerin önemli bir kısmının ayni olarak aldıkları 
tohumluğu hemen paraya çevirmek üzere çeşitli şekillerle elden çıkarmaları sonucu 
tohumlukların amacına uygun olarak kullanılmaması yasanın iptali sonucunu 
doğurmuştur. 1995 yılı ile uygulamanın kaldırıldığı tarih olan 2000 yılları arasında 
gerçekleşen buğday ve arpa tohumluğu dağıtımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

(Ton) 
YILLAR 
B U Ğ D A Y 
A R P A 

1995 
91630 
13176 

1996 
91571 
15687 

1997 
168830 
19820 

1998 
166228 
20579 

1999 
145O00 
25000 

2000 
101833 
19666 

Uygulamanın kaldırılmasından sonra ise ilk yıllarda önemli bir düşüş yaşanmıştır. 
Ancak son yıllarda yeniden bir toparlanma işareti görülmektedir. 2000 yılından 
günümüze kadar dağıtım miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

(Ton) 
YILLAR 
B U Ğ D A Y 
A R P A 

2001 
58956 
6062 

2002 
80089 
4127 

2003 
99101 
11458 

2004* 
165000 
15000 

* Devam ediyor 

özellikle, 2004 yılında bugüne kadar dağıtılan 165.000 ton buğday tohumluğu ile 
tohumluk dağıtım miktarında 2002 yılına göre %106, 2003 yılına göre %66 artış 
sağlanmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Emin ŞİRİN 

İstanbul Milletvekili 
Önerge No : 7/3869 

Konya Ovası'nın sulanması ile ilgili olarak, DSİ Genel Müdürü Sayın Veysel 
Eroğlu'na, 24.06.2003 tarihinde bir mektup yazarak, aşağıdaki konuda bilgi verilmesi 
rica edilmiştir: 

"Manavgat suyunun toplanarak tatlı su olarak kullanılması ve ihraç edilmesi 
konusunda yapılan büyük yatırımlar tamamlanmış vaziyette. Buna mukabil, ihracat için 
herhangi bir anlaşma yapılamadı. Muhtemel alıcıların teklif ettikleri fiyat da son derece 
düşük. 

Bu durumda, toplama barajındaki suyun terfi ettirilerek, Konya Ovası'nın 
sulanmasında kullanılması neden düşünülmüyor? Konya Ovası'nın sulanır hale 
getirilmesi, müthiş bir kalkınma imkanı sağlayacak ve önemli bir katma değer 
meydana getirecektir. Herhalükarda Manavgat suyunun asgari yarısının {diğer yarısı 
ihraç edilirken) Konya Ovası sulamasında kullanılması katma değer olarak Türk 
ekonomisine suyun ihraç edilmesinden çok daha büyük faydalar sağlayacaktır. 

Böyle bir proje etüd edilmiş midir? Etüd edilmesi düşünülmekte midir?" 
DSİ Genel Müdürü'ne gönderilen mektubun kopyaları, bilgi için Başbakan 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. 
Abdüllatif Şener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler, Sayın Konya ve 
Karaman Milletvekilleri ile DPT Müsteşarı Sayın Ahmet Tıktık'a da gönderilmiştir. 

Aynı konuyla ilgili olarak, 15.08.2003 tarihinde Veysel Eroğlu'ndan gelen 
cevabın yetersiz bulunması üzerine, aşağıdaki mektup DSİ Genel Müdürlüğü'ne 
gönderilmiştir: 

"Manavgat Çayı sularının bir kısmının terfi ettirilerek, Konya Ovası'nın 
sulanması konusunda bana yollamış olduğunuz 31.07.2003 tarihli yazınızı aldım. 

Yazınızda Manavgat Çayı sularının Konya Ovası'na terfi edilmesinin teknik ve 
ekonomik açıdan mümkün görülmediğini söylemişsiniz. Tenzih ederek, müsadenizle 
bu konuda ikna olmadığımı belirtmek isterim. Zira, verilen bilgilerde teknik ve 
ekonomik açıdan neden böyle bir projenin yapılmayacağını anlayabilmiş değilim. 

Yazınızın ikinci paragrafında, 'Konya Ovaları Projeleri" adı altında bu 
havzalarda 6.059 hm küp su potansiyelinin ve 5.961.058 ha toprak kaynağının 
bulunduğu bölgede 2.651.178 ha sulanabilir arazi olup, bunun 1.060.997 ha'smın DSİ 
tarafından etüd edildiğini, etüd edilen kısımdan takriben yarısının ekonomik olarak 
sulanabilir arazi olarak tespit edildiğini ve gerçekleştirilmiş olan projelerle takriben 
373.000 ha'smın işletmeye açılmış olduğunu belirtmektesiniz. 

Verdiğiniz izahatlardan daha takriben 1.600.000 hektar arazinin etüdlerinin 
yapılmamış olduğu, etüdleri yapılmış olduğu halde, ekonomik olarak sulanabilir arazi 
olarak tespit edilmiş takriben 160.000 hektarın da henüz sulanmadığı anlaşılmaktadır. 
Yazınızı tetkik ettikten sonra aşağıdaki sorularımın cevaplarını bulamadım: 
1-Konya Ovaları Projeleri adı altında toplam olarak, 2.651.178 hektar sulanabilir arazi 
olduğuna ve bunun ancak 373.156 hektarının işletmeye açıldığı düşünülürse, daha 
takriben 2 milyon hektarın üzerinde sulanabilir arazi olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
mukabil, aynı havzanın toplam su potansiyeli 6.059 hm küp/yıl olduğuna göre, toplam 
sulanabilir arazinin sulanabilmesi için daha ne kadar suya ihtiyaç vardır? 
2-Bu araziler tamamen sulandığı takdirde elde edilecek ürünün Türk ekonomisine 
katma değeri takriben ne kadardır? Bu hesap yapılmış mıdır? 
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3-Konya Ovaları Projesi'nde toplam sulanabilir arazinin sulanabilmesi için Manavgat 
Çayı sularının bir kısmının bu havzaya 1.100 metre terfi ettirilmesi için yapılması 
gereken yatırım ve ihtiyaç olan elektrik gücü ne kadardır? Bu elektrik gücünün 
Manavgat Çayı'nın üzerinde kurulacak yeni bir barajdan veya herhangi bir kaynaktan 
karşılanmasının maliyeti ne kadar olacaktır? 
4-lhtiyaç olan suyun terfi edilmesinin teknik olarak imkansız olduğu görüşüne katılmak 
mümkün değildir. Su, 1.100 metre pek tabii ki terfi ettirilir. Hele sizin tecrübenizdeki bir 
kişi için böyle bir teknik imkansızlıktan bahsetmek herhalde mümkün değildir. Olsa 
olsa, yapılacak yatırım maliyetinin elde edilecek katma değer karşısında fizibilitesinin 
olmadığı iddia edilebilir ki, yazınızdan böyle bir hesabın yapılmamış olduğunu 
anlıyorum. 

Ve, böyle bir fizibilitenin ciddi ve tatmin edici bir şekilde yapılması konusunu 
tetkiklerinize rica ediyorum." 

Konuyla ilgili olarak verilen cevapların tatmin edici bulunmaması üzerine, 
aşağıda metni bulunan 04.09.2003 tarihli üçüncü mektup DSİ Genel Müdürü Sayın 
Veysel Eroğlu'na gönderilmiştir: 

"Manavgat Çayı sularının bir kısmının terfi edilerek Konya-Karaman Ovalarının 
sulanması konusundaki yazışmalarımıza ilaveten, konuda uzman teknik 
arkadaşlarımızın yapmış olduğu kaba hesapları bilgilerinize sunuyorum: 

Manavgat-Karaman arası mesafe olarak yaklaşık 420 km olarak hesap edilmiş 
olup, rakım ise 0-1030 metre olarak alınmıştır. Bu kabullere uygun olarak, yıllık 50 
milyon ton (günlük yaklaşık 100 bin metreküp suyun taşınması için 46 inç (15.9 mm) et 
kalınlığında boru hattı, 1. sıfır noktasında, diğeri ise 200. kilometrede 2 adet pompa 
istasyonu gereklidir. Bu pompa istasyonlarının toplam gücü ise 35 bin hp (26 bin kw) 
civarında olacaktır. 

Yıllık 50 milyon ton su taşıma kapasitesine sahip olan sistemin yatırım maliyeti 
(Capex) ise yine kaba bir hesapla elektrikle çalışan pompalarla 325 milyon dolar 
civarında, doğalgazla çalışan pompalar kullanıldığı takdirde 350 milyon dolar 
civarında olacaktır. 

Metreküp başına enerji maliyetine gelince; pompaların doğalgaz ile çalışan 
pompalar olması önemlidir. Bu pompalar ile işletme maliyeti, elektrikli pompalara 
nazaran neredeyse onda bir (1/10) civarında olmaktadır. 

DSİ'nin bütün pompalarını doğalgaz ile çalışır duruma getirmesi, aynı durumun 
İSKİ ve ASKİ'ye de tavsiye edilmesi son derece faydalı olacaktır. 

Bu mega projenin Konya ve Karaman Ovalarında yaratacağı katma değer 
dikkate alınırsa, böyle bir projenin realize edilmesi yönetiminiz altındaki DSİ'nin 
döneminize imza atan ve iz bırakan bir proje olacağı ortadadır." 

14.06.2004 tarihinde Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan 
röportajınızda kullandığınız "iç Anadolu"yu sulamak lazım" şeklindeki beyanatınız 
üzerine zat-ı alinize aşağıdaki mektubu göndermiştim: 

"Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nde bugün yayınlanan röportajınızı 
okudum. Röportajınızın başlığı çarpıcı: "İç Anadolu'yu sulamak lazım". Röportajınızda 
da şu cümlelere yer veriyorsunuz: 

" Tabii, olumsuzluklar var. Ama ben Sami Güçlü'nün nihai hedefi, İç Anadolu'yu 
sulamak zorundayız. Çünkü niye? Esas GAP'a nispetle çok büyük alanlarımız ve çok 
daha büyük nüfus kitlemiz, üstelik bu ülkenin ana omurgasının yattığı, yani denge 
unsuru olarak ümidimiz ve istikbalimiz olarak da ana gövdenin yattığı bu yerin 
ekonomik seviyesinin yükseltilmesinin bir başka yolu yok. Dolayısıyla İç Anadolu'da, 
Sivas'tan Denizli'ye kadar olan kısmın sulanması ile ilgili proje, bu ülke mühendislerinin 
ve tarımla ilgili insanlarının birinci derecede sorumlulukları olarak görüyorum. Benim 
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idealim bu. GAP, gerekli şartlar itibarıyla buna çok hazır. Orada peşi peşine barajlar 
var. Sulanmaya hazır çok uygun bir alanımız var. Gerekli şartlar itibarıyla buna çok 
hazır." 

Bu satırlarınızı okuyunca hem sevindim, hem de çok üzüldüm. 
Allah aşkına, siz 18 aydır iktidarda değil misiniz? 18 ay bazı konulan ele almak 

ve başlatmak için az bir zaman mı? 
GAP'ın siyasi uzantılarına, özal'ın GAP meselesini neden belirli bir zamanda 

"topukladığını", PKK meselesinin GAP'ın zamanlaması ile alakası olup olmadığını bir 
tarafa bırakalım ama, İç Anadolu'nun sulanması projesine hep beraber sahip çıkalım. 

Şimdi size anlatacaklarım var: 
DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu'na 23.06.2003 tarihinde yazdığım ve 

kopyasını size yolladığım mektubu hatırlıyor musunuz? iç Anadolu'nun özellikle 
Konya-Karaman Ovalarının sulanması meselesini, ben DSİ Genel Müdürü Veysel 
Eroğlu'nu İstanbul'dan tanıdığım için, 24.06.2003 tarihinde, kendisine yazdığım bir 
mektupla gündeme getirmeye çalıştım. DPT'nin tozlu raflarında Manavgat'tan terfi 
ettirilecek su ile Konya Ovası'nın sulanması projesi var. Kendisinden (yanlışlığını 
sonradan kendisinin de kabul ettiği) menfî bir cevap aldım. Sonraki görüşmemizde 
"Evet, bu iş olabilir ama Manavgat'ın suyunu satacağız. Karıştırma" dedi. 

Manavgat'ın günde 400 bin metre küp suyu var. Satacağımız su belki bunun 
yansı. "Satacağımız" sözü de yanlış. Zira suyun yüksek nakliye bedellerini 
kapatabilmek için neredeyse bedavaya vermeye hazırız. Hadi, suyun yarısını 
siyaseten verdik diyelim, diğer yarısını Konya ve Karaman Ovalarına terfi ettirmemek 
akıl almaz bir hata ve ihmal. Ben, bu konuda çok tecrübeli mühendislere çok kaba bir 
hesap da yaptırdım. Günde 100 bin metre küp ham suyun bin metre terfi ettirilmesi ve 
açık alanda depolanması; bugünkü gelişmiş doğalgazla çalışan pompalarla (hırsızlık 
yapılmazsa) 350 milyon dolar civarında. Bu paraya sulama ve dağıtım şebekesi dahil 
değil. 

Şimdi Sayın Güçlü, 
Bir bakanımız ve dostumuz olarak soruyorum: Dış kredisi çok rahatlıkla 

bulunacak 1 milyar dolarlık bir yatırımla Manavgat'ın suyunu, Konya-Karaman 
ovalarına terfi ettirmek mi daha öncelikli, yoksa, 2.5 milyar dolara İstanbul'un 
tüpgeçidini veya 1.5 milyar dolara Ispanyollar'a yaptırılan Ankara-lstanbul tren hattı mı 
daha öncelikli? 

Konuyla ilgili yazışmaların bir kopyasını ek'te yolluyorum. Bakan olmanın 
ötesinde bir Konya Milletvekili olarak da bu konuya sahip çıkmanızı ve başarırsanız 
hakikaten tarihe geçmenizi bekliyorum." 

13.10.2004 tarihli Referans Gazetesi'nde, Metin Can imzalı, "Tahıl ambarı 
Konya Ovası 6 yıl sonra susuz kalacak" başlıklı bir haber yer almıştır. 

Haberde, Konya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kara ile Konya DSİ Bölge 
Müdür Yardımcısı Mevlüt Pınarkapı'nın, yeni projelerin hayata geçirilmediği takdirde, 
Konya Ovası'nın 2010 yılından sonra susuz kalacağı iddiasına yer verilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki soruma cevap verilmesini arz ederim: 

SORU) Manavgat Suyu'nun 100 ila 200 metre terfi ettirilerek Konya ve Karaman 
Ovalarının sulanması projesine ne zaman başlanılacaktır? 

CEVAP ) Manavgat Çayı debisinin 500 İt/sn. üzerinde olması nedeniyle, konu DSİ 
çalışmaları kapsamında yer almaktadır. 

Konya DSİ Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülen geniş kapsamlı etüt, proje ve uygulama faaliyetlerinin bir bütün 
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olarak ele alınıp daha kolay yürütülebileceği ve f inansman ihtiyacının 
karşılanmasındaki zorlukların daha kolay aşılabileceği düşüncesiyle 1985 yılından 
itibaren Konya ve Karaman illerinde bulunan projelere "Konya Ovaları Projeleri" 
kısaca K O P denilmektedir. 

K O P esas itibariyle Konya ve Karaman İllerinin tamamını içine alan dört 
akarsu havzasına yayılmış 4 7 7 2 0 km 2 lik bir alanı kapsamaktadır. 9 adedi büyük su 
projesi, 1 adedi içmesuyu projesi, 1 adedi Göksu havzası enerji projeleri ve 1 adedi 
de çok sayıda müstakil küçük yer üstü ve yer altı suyu sulamaları olmak üzere 12 
adet projeler demetinin genel adıdır. Bu projeler kendi içinde aşamalara ayrılmıştır. 
Konya Ovaları Projeler demetinin yeni başlamadığı , 191-4 yılında Çumra Ovası 
Sulaması ile başlayan ve bir kısmının işletmede, diğer kısımlarında farklı aşamalarda 
olduğu vurgulanması gereken bir husustur. Projelerin bir kısmı inşa edilirken bir kısmı 
da z a m a n içerisinde geliştirilmektedir. Bu nedenle bir bütün halinde başlangıç ve bitiş 
tarihi öngörülmemiştir. 

Konya kapalı havzasında su kaynaklarının kıt olması, komşu havzalardan su 
kaynağı temin e tme çalışmalarını gündeme getirmiş; Sonuç olarak Göksu havzasının 
sularını, yapılacak üç adet baraj ve 17 km lik tünel vasıtasıyla Konya kapalı 
havzasına aktarmak, ayrıca yine Akdeniz'e boşalan Gembos havzasının sularını, 
Derebucak barajı ve 3,5 km'si tünel olan 15.8 km'lik derivasyon vasıtasıyla 
Beyşehir gölüne aktarmak ekonomik bulunmuştur. Manavgat havzasından Konya 
kapalı havzasına su çevrilmesi konusu da dikkate alınmış ancak çok yüksek terfi 
gerektirdiği için detaylı incelemeye gerek görülmemiştir. 

K O P kapsamında yer alan 12 adet proje ile bugüne kadar yapılan yatırımlarla 
308 073 hektar alan suya kavuşturulmuştur. Bu miktarın 617 923 hektara çıkarılması 
amacıyla projelerin diğer kısımlarının da gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

23. - Yozgat Milleh>ekili Emin KOÇ'un, Yozgat Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yolsuzluk 
yaptığı belirlenen kamu görevlilerinin görevlerine iade edildiği iddiasına, 

- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, kamu ve özel sektörde kadın ve erkeklerin istihdam 
oranına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/3886, 3887) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a k i soru la r ım ın Dev le t Bakan ı Gülda l Akşi t ta ra f ından yazı l ı o la rak 
cevap land ı r ı lmas ın ı arz e d e r i m . 

1 - Y o z g a t Sosya l H izmet le r İl M ü d ü r l ü ğ ü e m r i n d e görevl i M e h m e t G ö n ü l , 
Y u s u f A n t e p l i o ğ l u , B ü n y a m i n Kız ı lkaya , Sat ı lmış A k d e m i r , Bi la l Ö n a l ve 
V e y s e l A k b u l u t müfe t t iş raporuyla yo lsuz luk yaptığı be l i r lenerek Kırşehir , 
K a r s , Bi t l is , Kayser i ve Ç o r u m ' a tay in edi lmişlerdir . D ö n e m i n Y o z g a t Va l is i 
H ü s e y i n Öna l ' ın da onay ı bu lunan tayin emr ine r a ğ m e n 6 k a m u görev l is i 
Bakan l ığ ın ı z d ö n e m i n d e görev ler ine iade edi lmiş lerdir .Val i g ö r ü ş ü , müfe t t i ş 
raporu ve yarg ı 'n ın iade istemini ret e tmes ine r a ğ m e n y o l s u z l u k yapt ığ ı 
be l i r lenen 6 k a m u görevl is i hangi gerekçey le eski g ö r e v l e r i n e iade 
ed i lmiş le rd i r ? 

2- Y o l s u z l u k yapt ığ ı müfet t iş raporu ile bel i r lenen bu 6 k a m u görev l is i 
h a k k ı n d a Sosya l H izmet le r Gene l M ü d ü r l ü ğ ü veya bakan l ığ ın ız t a r a f ı n d a n 
h e r h a n g i bir s o r u ş t u r m a yap ı lmakta mıdır? 

3 - Bu 6 k a m u görevl is i hakk ında soruş tu rma yoksa g e ç m i ş t e k i y o l s u z l u k 
s u ç l a m a s ı o r tadan mı ka lkmışt ı r? Soruş turma or tadan ka lkmış ise h a n g i 
g e r e k ç e y l e ? 

4- Y o z g a t ' t a k i görev le r ine d ö n d ü r ü l e n 6 k a m u görevl is i h a k k ı n d a y o l s u z l u k 
yapt ığ ı müfe t t iş rapor lar ıy la sabi t g ö r ü l m e s i n e rağmen eski görev le r ine iade 
ed i lme le r i , yapan la ra "cesare t " devlete "zaf iyet" v e r m e z mi? 

5- Y o l s u z l u k yapt ığ ı be l i r lenen 6 k a m u görevl is ini devlete i t ibar k a z a n d ı r m a k 
ve yapt ık lar ın ı yan lar ına kar b ı r a k m a m a k için geldikler i i l lere tay in e t m e y i 
d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z ? I . . _ . . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın GUldal AKŞİT tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.10.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - Kamuda istihdam edilen kadın personelin, erkek personele göre oranı nedir? 
2- Kamuda görev yapan, müsteşar, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkam, 

bölge müdürü vb gibi unvanlı üst düzey kadın yönetici sayısı ne kadardır? Bu sayının 
kamuda görev yapan üst düzey erkek yöneticilere oranı ne kadardır? 

3- Türkiye'de özel sektörde kadın ve erkeklerin istihdam edilme oranı hakkında herhangi 
bir istatistiki veri bulunmakta mıdır? 

4- Türkiye'deki kadınların istihdam edilme oranı ile AB'deki kadın istihdam oranlan 
karşılaştırılmış mıdır? Karşılaştınlmışsa bu oran nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

B.02.0.007/00. 2001- Q5.//.'../2004 SAYI 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 26.10.2004 tarih ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7447 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ ve İstanbul Milletvekili Sayın Emin 
ŞlRlN'e ait Yazılı Soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN KOÇ'UN 
7/3886 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Yozgat Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü emrinde görevli Mehmet GÖNÜL, 
Yusuf ANTEPLİOĞLU, Bünyamin KIZILKAYA, Satılmış AKDEMİR, Bilal ÖNAL ve 
Veysel AKBULUT müfettiş raporuyla yolsuzluk yaptığı belirlenerek Kırşehir, 
Kars, Bitlis, Kayseri ve Çorum'a tayin edilmişlerdir. Dönemin Yozgat Valisi 
Hüzeyin ÖNAL'ın da onayı bulunan tayin emrine rağmen 6 kamu görevlisi 
Bakanlığınız döneminde görevlerine iade edilmişlerdir. Vali görüşü, müfettiş 
raporu ve yargı'nın iade istemini ret etmesine rağmen yolsuzluk yaptığı 
belirlenen 6 kamu görevlisi hangi gerekçeyle eski görevlerine iade 
edilmişlerdir? 

CEVAP 1 : 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak Teftiş Raporuna istinaden atamaları 

yapılan personelden; 

a) Yozgat Çocuk Yuvasında Kuruluş Müdürü olarak görev yapmakta iken, 

27.03.2002 tarih ve 367 sayılı atama kararı ile Siirt Evren Mahallesi Toplum 

Merkezine Öğretmen olarak naklen atanan Mehmet GÖNÜL, 23.10.2003 tarih ve 655 

sayılı atama kararı ile Kırşehir Çocuk Yuvasına öğretmen, Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 12.07.2004 tarih ve 1762 sayılı görüş yazısına istinaden 22.07.2004 

tarih ve 738 sayılı atama kararı ile Yozgat Yetiştirme Yurduna öğretmen, (isteği 

üzere 27.10.2004 tarih ve 13649 sayılı onay ile emekliye şevki uygun görülmüştür). 

b) Yozgat Yetiştirme Yurdunda Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev 

yapmakta iken, 10.04.2002 tarih ve 452 sayılı atama kararı ile Van Kız Yetiştirme 

Yurduna Öğretmen olarak naklen atanan Yusuf ANTEPLİOĞLU, 03.10.2003 tarih ve 

548 sayılı atama kararı ile Kırşehir Çocuk Yuvasına Öğretmen, Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 12.07.2004 tarih ve 1762 sayılı görüş yazısına istinaden 22.07.2004 

tarih ve 752 sayılı atama kararı ile Yozgat Çocuk Yuvasına Öğretmen. 
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c) Yozgat Yetiştirme Yurdunda Sosyal Çalışmacı olarak görev yapmakta iken, 

10.04.2002 tarih ve 451 sayılı atama kararı ile Ağrı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 

Sosyal Çalışmacı olarak naklen atanan Bünyamin KIZILKAYA, Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 18.08.2003 tarih ve 2039 sayılı görüş yazısına istinaden (ek-

01.09.2003 tarih ve 367 sayılı atama kararı ile Yozgat Çocuk Yuvasına Sosyal 

Çalışmacı. 

d) Yozgat Yetiştirme Yurdunda Öğretmen olarak görev yapmakta iken, 

10.04.2002 tarih ve 449 sayılı atama kararı ile Bitlis Çocuk Yuvasına Öğretmen 

olarak naklen ataması yapılan Satılmış AKDEMİR, Teftiş Kurulu Başkanlığının 

18.08.2003 tarih ve 2039 sayılı görüş yazısına istinaden 01.09.2003 tarih ve 368 

sayılı atama kararı ile Yozgat Çocuk Yuvasına öğretmen. 

e) Yozgat Çocuk Yuvasında öğretmen olarak görev yapmakta iken, 

10.04.2002 tarih ve 453 sayılı atama kararı ile Şanlıurfa Süleymaniye Toplum 

Merkezine öğretmen olarak naklen atanan Bilal ÖNAL, 23.10.2003 tarih ve 669 sayılı 

atama kararı ile Kayseri Yetiştirme Yurduna öğretmen, Teftiş Kurulu Başkanlığının 

12.07.2004 tarih ve 1762 sayılı görüş yazısına istinaden 22.077.2004 tarih ve 753 

sayılı atama kararı ile Yozgat Yetiştirme Yurduna öğretmen. 

f) Yozgat Çocuk Yuvasında Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta 

iken, 10.04.2002 tarih ve 450 sayılı atama kararı ile Tunceli İl sosyal Hizmetler 

Müdürlüğüne öğretmen olarak naklen atanan Hacı Veysel AKBULUT, 06.10.2003 

tarih ve 583 sayılı atama kararı ile dilekçesi ve ihtiyaca binaen Çorum Çocuk ve 

Gençlik Merkezine öğretmen olarak naklen atanmış olup, adı geçenin dilekçesi 

olmasına rağmen Yozgat iline her hangi bir atama yapılmamıştır. 

SORU 2 : 

Yolsuzluk yaptığı müfettiş raporu ile belirlenen bu 6 kamu görevlisi 
hakkında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü veya Bakanlığınız tarafından 
herhangi bir soruşturma yapılmakta mıdır? 
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CEVAP 2 : 

Görevi İhmal ve Görevi Suiistimal suçlamaları ile haklarında kamu davası 

açılarak cezalandırılmaları istenen kamu görevlileri Yozgat Asliye Ceza 

Mahkemesine açılan dava sonucunda Mahkemenin 17.04.2003 tarih ve Esas No: 

2003/66, Karar No: 2003/197 sayılı kararı ile beraat etmişlerdir. Bilindiği üzere Yargı 

tarafından suçsuz bulunan adı geçenler hakkında yeni bir durum (iddia) olmadan yeni 

bir soruşturma açılması imkanı bulunmamaktadır. 

SORU 3 : 

Bu 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma yoksa geçmişteki yolsuzluk 
suçlaması ortadan mı kalkmıştır? Soruşturma ortadan kalkmış ise hangi 
gerekçeyle? 

CEVAP 3 : 

Yukarıda belirtildiği üzere, adı geçenlerin isnat olunan suçlamalar ile ilgili 

olarak yapılan yargılamaları sonucunda suçlu olmadıkları Yargı kararı ile 

kesinleştiğinden haklarında yeniden idari ve adli işlem yapılması gereği 

bulunmamaktadır. 

SORU 4 : 

Yozgat'taki görevlerine döndürülen 6 kamu görevlisi hakkında yolsuzluk 
yaptığı müfettiş raporlarıyla sabit görülmesine rağmen eski görevlerine iade 
edilmeleri, yapanlara "cesaret" devlete "zafiyet" vermez mi? 

CEVAP 4 : 

Soru önergesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen adı geçenlerin görevi ihmal ve 

görevi suiistimal suçlamalarından adli yargıda beraat etmeleri ve kararın 

kesinleşmesi üzerine suçlamalar gerçeklik niteliğini kaybettiğinden, soruşturma 

raporu üzerine adı geçenlerin başka illere atanması ile ortaya çıkan mağduriyetleri, 

ilgililerin eski görev yaptığı ilde farklı kuruluşlara atamaları yapılarak giderilmeye 

çalışılmıştır. Takdir edileceği gibi yapılan işlem tamamen adli yargıda beraat eden bir 

kısım personelin aile birlikteliklerinin (ana-baba-çocuk) sağlanmasına yöneliktir. 
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SORU 5 : 

Yolsuzluk yaptığı belirlenen 6 kamu görevlisini devlete itibar 

kazandırmak ve yaptıklarını yanlarına kar bırakmamak için geldikleri illere tayin 

etmeyi düşünüyor musunuz? 

CEVAP 5 : 

Yargı tarafından beraat eden adı geçenlerle ilgili idarenin takdir hakkını olumlu 

yönde kullanılmasının Devletin itibarını zedelemeyeceği düşünülmektedir. Ayrıca; bir 

kamu görevlisi hakkında görevi esnasında ve görevi ile ilgili olarak işlemiş olduğu bir 

fiilden dolayı yeniden ön inceleme yapılabilmesi ve soruşturma açılabilmesi için 

04.12.1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 4483 sayılı Kanun" 

un "Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler" başlıklı 

4. maddesi; 

Cumhuriyet Başsavcıları, Memurlar ve Diğer kamu görevlilerinin bu Kanun 

kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar ve şikayet aldıklarında veya böyle 

bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan 

delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette 

bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir 

örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler. 

Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun Kapsamına giren 

bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak 

öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. 

Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar 

ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve 

/veya olay belirtilmesi zorunludur. 

Yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikayetler, Cumhuriyet Başsavcıları 

ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya 

şikayette bulunana bildirilir. 

Aynı Yasanın " ön İnceleme" başlıklı 5. maddesi; 
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izin vermeye yetkili mercii, bu Kanun Kapsamına giren bir suç işlendiğirtt-

bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. 

ön İnceleme, izin vermeye yetkili mercii tarafından bizzat yapılabileceği gibi, 

görevlendirileceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın 

üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de 

yaptırabilir. İnceleme yapacakların izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu 

kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu 

mercii, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elamanlarıyla 

yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili 

kuruluşun takdirine bağlıdır. 

Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka 

mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. 

ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri Başkan 

olarak belirlenir. Hükmü gereği belirtilen hususların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan; soru önergesinde konu edilen Kurumumuz görevlileri, eski 

görevlerine bire bir iade edilmeyip farklı illere ve farklı kuruluşlara tayinleri yapılarak 

aile birliklerinin de sağlanması suretiyle; mevzuatta yer olmayan ancak, müfettiş 

raporları ile il dışına tayinleri yapılan personelin bazı illerde belli bir süre (1 ,5-2 yıl) 

görev yaptıktan sonra Kuruma (hizmete) kazandırılmaları amacıyla; yargı kararı da 

göz önünde bulundurularak mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olumlu yönde 

kullanılan takdir yetkisidir. Yapılan işlemde suç işleyenleri cesaretlendirecek, Devletin 

zafiyetine yol açacak her hangi bir durum söz konusu değildir. 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞİT 

Devlet Bakanı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİNİN 
7/3887 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Kamuda istihdam edilen kadın personelin, erkek personele göre oranı 

nedir? 

CEVAP 1 : 

2002 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre iş yerini kamu olarak 

belirten kadınların oranı yüzde 21,5'tir. Kadın personelin erkek personele oranı ise 

27,4'tür. 

SORU 2: 

Kamuda görev yapan, müsteşar, genel müdür, genel müdür yardımcısı, 
daire başkanı, bölge müdürü vb. gibi unvanlı üst düzey kadın yönetici sayısı ne 
kadardır? Bu ayının kamuda görev yapan üst düzey erkek yöneticilere oranı ne 
kadardır? 

CEVAP 2 : 

BAKANLIKLAR ve BAĞLI KURULUŞLARDAKİ ORTA VE ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİLERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 

(Çalışma Kasım-Aralık 2000 dönemine ilişkindir.) 

UNVANLAR 
Müsteşar 
Müsteşar 
yardımcısı 
Başkan 
Başkan yardımcısı 
Genel Müdür 
Genel müdür 
yardımcısı 

Kadın 
0 

3 
14 
14 
12 

58 

n 
0 

4,3 
17,5 
26,9 
6,0 

10,6 

Erkek 
19 

66 
66 
38 

188 

488 

n 
100,0 

95,7 
82,5 
73,1 
94,0 

89,4 

Toplam 
19 

69 
80 
52 
200 

546 

Kadın 
% 

0,0 

0,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,5 

Erkek % 
0,1 

0,2 
0,2 
0,1 
0,6 

1,6 

Toplam 
% 

0,0 

0,2 
0,2 
0,1 
0,5 

1,3 
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Daire başkanı 
Şube müdürü 
Şef 
Toplam 

172 
1606 
10.653 
12.532 

10,9 
16,4 
35,0 
29,3 

1407 
8216 

19817 
30305 

89,1 
83,6 
65,0 

1579 
9822 
30470 

70.7İ42837 

1,4 
12,8 
85,0 
100,0 

4,6 
27,1 
65,4 
100,0 

3,7 
22,9 

71,1 
100,0 

(*): Toplam içinde kadın ya da erkeğin oranını ifade eder. 

Bu çalışma 13 icracı Bakanlık/bağlı kurum kuruluş ile Devlet 

Bakanlıklarına bağlı 191 adet kurum/kuruluşdan derlenen bilgilerle yapılmıştır. 

Unvanların genel dağılımına bakıldığında müsteşarların tamamının erkek 

olduğu görülmektedir.. 

Müsteşar yardımcılarının ise yüzde 96'sı erkektir. 3 kadın müsteşar 

yardımcısı Hazine, Çevre ve Denizcilik Müsteşarlığında görev yapmaktadır. 

Erkek Müsteşar Yrd.: 66) 

Genel Müdürlerin yüzde 94'ü, Genel Müdür Yardımcılarının yüzde 89.4'ü, 

Başkanların yüzde 82,5'i, Başkan Yardımcılarının yüzde 73,1'i, Daire 

Başkanlarının da yüzde 89'u erkektir. Orta ve üst düzey yönetici konumunda 

12.532 kadının yüzde 99,2'si daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve şeflik 

konumunda bulunmaktadır. Kadınlar orta ve üst düzey yöneticiliklerinin ancak 

yüzde 29'luk bölümünü oluşturabilmişler bu yüzde 29'luk bölümünde zaten 

yüzde 99.2'si orta düzey yöneticiler seviyesinde bulunmaktadır. 

Notlar 

Bu sayısal veri ve yorumlar sadece aşağıdaki kıstaslar dikkate alındığında 

kullanılabilir. Bu çalışmaya tüm bakanlıklar (merkez ve Taşra) ve bakanlıklara bağlı 

kuruluşlardan bilgi istenilerek başlanılmıştır. Burada yapılan yorumlar sadece 

çalışmamıza bilgi göndererek katılan Bakanlık/bağlı kurum ve kuruluşlarına ilişkindir. 

Müsteşar ile şef arasında başka idari kadrolar da mevcuttur. Ancak bu 

çalışmanın içerdiği dağılım hazırlanırken sadece yukarda anılan kadrolarda bulunan 

personele göre hesaplamalar yapılmıştır. Çalışma Kasım ve Aralık 2000 dönemine 

ilişkindir. 18 Ocak 2001 

SORU 3 : 

Türkiye'de özel sektörde kadın ve erkeklerin istihdam edilme oranı 
hakkında herhangi bir istatistiki veri bulunmakta mıdır? 
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CEVAP 3 : 

DİE tarafından gerçekleştirilen aynı anketin sonuçlarına göre istihdam edilen 

kadınların yüzde 23,8'i çalıştıkları yeri özel sektör olarak belirtmişlerdir. Ayrıntılı veri 

alttaki tabloda yer almaktadır. 

İşteki durum ve çalışılan yere göre dağılım, Türkiye 2002 

15 yaş ve üstü, ('000) 
Toplam 
Ücretli veya maaşlı 
Mevsimlik-geçici 
İşveren 
Kendi hesabına 
Ücretsiz aile işçisi 

KADIN 
Ücretli veya maaşlı 
Mevsimlik-geçici 
İşveren 
Kendi hesabına 
Ücretsiz aile işçisi 

ERKEK 
Ücretli veya maaşlı 
Mevsimlik-geçici 
İşveren 
Kendi hesabına 
Ücretsiz aile işçisi 

KADIN % 
Ücretli veya maaşlı 
Mevsimlik-geçici 
işveren 
Kendi hesabına 
Ücretsiz aile işçisi 
Kaynak: Hanehalkı İşgücü Anketi,2002 

Toplam 
21355 
8979 
1646 
1186 
5089 

4455 

6122 
1893 
371 
61 
763 

3034 

15233 
7086 
1275 
1125 
4326 
1421 

28,7 
21,1 
22,5 
5,1 

15,0 
68,1 

Tarla 
7413 
23 
337 
75 

3072 
3906 

3669 
2 

147 
9 

629 
2882 

3744 
21 
190 
66 

2443 
1024 

49,5 
8,7 

43,6 
12,0 
20,5 
73,8 

Kamu 
3226 
3191 
35 
0 
0 
0 

694 
688 
6 
0 
0 
0 

2532 
2503 
29 
0 
0 
0 

21,5 
21,6 
17,1 

Özel 
8796 
5655 
478 
1073 
1145 

445 

1452 
1181 
56 
52 
47 
116 

7344 
4474 
422 
1021 
1098 
329 

16,5 
20,9 
11,7 
4,8 
4,1 

26,1 

Pazar 
yeri 
135 
2 
13 
4 
98 
18 

11 
0 
0 
0 
5 
6 

124 
2 
13 
4 
93 
12 

8,1 

5,1 
33,3 

Seyyar 
258 
3 
14 
1 

220 
20 

9 
0 
1 
0 
6 
2 

249 
3 
13 
1 

214 
18 

3,5 

2J 
10,0 

Sabit 
olmayan 
işyeri 

1281 
86 
653 
32 

465 
45 

72 
5 

49 
0 
7 
11 

1209 
81 
604 
32 

458 
34 

5,6 
5,8 
7,5 

1,5 
24,4 

Ev 
243 
19 
115 
0 
88 
21 

214 
17 
111 
0 
69 
17 

29 
2 
4 
0 
19 
4 

88,1 
89,5 
96,5 

78,4 
81,0 
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SORU 4: 

Türkiye'deki kadınların istihdam edilme oranı ile AB'deki kadın istihdam 
oranları karşılaştırılmış mıdır? Karşılaştırılmışsa bu oran nedir? 

CEVAP 4 : 

Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ülkelerle birlikte toplam 25 üye ülkeye ilişkin 

veriler değerlendirildiğinde kadının istihdama katılma oranı yüzde 54,9'dur. Birliğe 

yeni üyelerin kabulünden önceki 15 ülkeye ilişkin veri ise 56,0 olarak 

hesaplanmaktadır. Veriler 2003 yılı 3. Çeyreğe ilişkindir. Aynı dönem (2003 yılı) için 

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26,6 olarak gerçekleşmiştir. 

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARI (%) 
(15 +yaş itibariyle) 

YILLAR 
2000 
2001 
2002 
2003 

2004* 

KADIN 
Kent 
16,9 
16,8 
18,7 
18,5 
17,1 

Kır 
39,7 
40,8 
40,9 
39,0 
30,9 

Türkiye 
25,7 
25,9 
26,9 
26,6 
22,5 

ERKEK 
Kent 
70,2 
69,6 
68,7 
12,6 
14,6 

Kır 
77,2 
75,3 
73,7 
72,9 
71,2 

Türkiye 
72,9 
71,7 
70,5 
70,4 
69,8 

Kaynak DİE HİA verileri (2004 yılı verileri I. Çeyreğe aittir.) 

Saygılarımla. 

Güldal AKŞİT 

Devlet Bakanı 
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24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, işsizliğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGIOGLU'nun 
cevabı (7/3896) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Murat 
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim.13.10.2004 

Ardahan Milletvekili 

Ülkemizdeki işsizlik oranı %12,3 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, tarım ve diğer 
kesimlerimizdeki gizli işsizlik oranı ile birleştiğinde %20'lere kadar çıkmaktadır. 
Toplumumuzda 14 milyon gibi büyük bir rakamın işsiz ve sıkıntıda olması gençlerimizi 
bunalıma ve çaresizliğe itmektedir. 

İşsizliğin beraberinde getirdiği sorunların başında ekonomik güvencenin kaybedilmesi yer 
almaktadır. Kaybedilen iş yaşamı ekonomik anlamda geçim kaynağına bağlı olarak hayat 
standartlarının düşmesine, ruh sağlığının yanı sıra fiziksel rahatsızlıklara da sebebiyet 
vermektedir. İşsiz kesim umudunu kaybetmiş ve kendini çaresiz hissetmektedir. 

1- Toplumumuzun %20'sini oluşturan işsizlerimizi içinde bulundukları buhrandan 
kurtarabilmek ve işsizliğin bir an önce önüne geçebilmek için ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? İşsizliğin çözüm kaynağı olan istihdamı yaratabilmek için herhangi bir 
çalışmanız var mı? 

2- Türkiye'de işsizliğin azalmasını sağlayacak kayıt dışı ekonomiyi engellemek için bu 
güne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız? 

3- İşsizlik fonunda bu güne kadar biriken miktar ne kadardır? İşsizlik Fonundan kaç kişi 
yararlanmış ve bu güne kadar fon hesabından işsizlere ne kadar ödeme yapılmıştır? 

4- Fonda biriken parayla işsizliği önleyecek yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? 
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^CHJW TC-
^O J ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

^\gZy Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13^PK.0.12.00.00/32O-3W 
KONU: Yazılı Soru önergesi Q J KA51M 2Û0i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26.10.2004 tarih 7447 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'e ait 7/3896 Esas 
No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi 
ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

işsizliği azaltmada en etkin çözüm ekonominin büyümesi, yeni yatırımlarla iş 
alanlarının yaratılmasıdır. Ancak, ekonomik büyüme tek başına mevcut işsizlere ve 
işgücü piyasasına girecek genç işsizlere iyi işler sağlamada yeterli olmadığından, 
istihdamı ekonomi politikalarının merkezine yerleştirmek başta olmak üzere, işgücü 
piyasasına reformlarına, insan kaynaklarına yatırıma, yeni teknolojilerin istihdam 
yaratıcı özelliğinden etkin yararlanmaya, girişimciliğin desteklenmesine, aktif işgücü 
piyasası politikalarının etkin uygulanmasına ve tüm bunların sosyal diyalogla 
yapılmasına gerek vardır. Bu nedenlerle, kamu istihdam kurumları istihdam 
politikalarının oluşturulmasında ve uygulamasında merkezi role sahip olmuş, 
istihdamı geliştirme konusundaki rolleri ve sorumlulukları büyük ölçüde artırılmıştır. 

Ocak 2003-Ağustos 2004 döneminde, özel ve kamu işyerlerinden 208 bin 515 
kişilik açık işgücü talebi alınmış olup, 119 bin 579 kişi işe yerleştirilmiştir. Dönem 
içinde 60 bin 421 kişi İŞKUR tarafından yurtdışına gönderilmiştir. 

Kamuda işe yerleştirmede objektif kriterleri ve fırsat eşitliğinin sağlanması 
amacıyla ilki 1 Ekim 2000 tarihinde yapılan Daimi İşçi Sınavı(DlS) kapsamında; kamu 
kurum ve kuruluşlarından toplam 8 bin 626 kişilik işgücü talebi alınmış olup, bu 
taleplere uygun işçilerin işe yerleştirilmesi sağlanmıştır. 10-11 Temmuz 2004 
tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) ile birlikte yeniden yapılan DİS 
sınav sonuçlarına göre; toplam 6 bin 700 kişilik işgücü talebi alınmış olup, işe 
yerleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

İŞKUR tarafından Ocak 2003-Ekim 2004 döneminde toplam 2 bin 660 kişinin 
katıldığı 163 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiştir. 

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17.09.1992 tarihinde 
imzalanan "Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinde İşbirliği Protokolümün günün 
ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle, 26.10.2004 tarihinde "Mesleki Bilgi, 
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri işbirliği Protokolü" imzalanmıştır. 
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İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, mesleki rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerinin ülke gerekleri doğrultusunda etkili ve verimli sunulması amacıyla 
"Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Ulusal Eylem Planı" hazırlıkları devam 
etmektedir. 

Insangücü talep ve arzının tespit edilmesi, insangücüne işgücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu mesleki vasıfların kazandırılması, insangücünün yerinde istihdam 
edilmesi ve insangücünün verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla insangücü 
planlamasına başlama çalışmaları devam etmektedir. 

4857 sayılı iş Kanunu ile kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, kapsamda yer 
almadığı halde özürlü çalıştıran ve çalışma gücünün % 80 ninden fazlasını kaybetmiş 
olan özürlüyü çalıştıran işverenlerin her bir özürlüye ait SSK primi işveren hissesinin 
yarısının Hazinece karşılanması sağlanmıştır. 

Bölgesel gelişmişlik ve istihdam farklarını azaltmak amacıyla, kişi başı 1500 
doların altında gelire sahip 36 ilimizde yapılacak yatırımlara arsa, vergi, sigorta primi 
ve enerji teşvikleri getirilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu ile genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin meydana 
gelmesi, işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma 
hallerinde, en fazla üç aylık bir süre ile işsizlik ödeneği miktarı kadar Kısa Çalışma 
ödeneği ödenmesi sağlanmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu ile, konkordato ilanı, işveren için aciz vesikası alınması 
veya iflas nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, işçilerin iş 
ilişkisinden kaynaklanan son 3 aylık ücret alacaklarını karşılamak amacıyla, işsizlik 
Sigortası Fonu kapsamında Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. 

IŞKUR'un etkin ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamak amacıyla, bilgi 
teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak tüm hizmetleri bilgisayar ortamında 
verilmekte olup, bu hizmetlerin internet ortamında sunulmasına yönelik Kurumsal 
Dönüşüm Projesi(e-İŞKUR) çalışmaları ise devam etmektedir. 

Avrupa, istihdam Stratejisine(AİS) uygun etkin istihdam tedbirleri ile 
hizmetlerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda İŞKUR'a teknik 
yardım sağlayarak kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Avrupa Eğitim 
Vakfı'nın teknik desteği ile "AB Aktif İşgücü Programları Projesi" uygulamaya 
konulmuştur. 2003-2005 yılları arasında uygulanacak olan ve toplam 50 milyon Euro 
bütçeli Proje kapsamında, 12-15 model istihdam ofisinin oluşturulması, en az 25.000 
işsizin yararlanacağı yaklaşık 300 aktif işgücü programının uygulanması ve bu 
kişilerin yaklaşık yarısının işgücü piyasasına girmiş ve/veya kendi hesabına 
çalışmaya başlamış olması hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılan tekliflerin 
değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Ülkemizde uygulanmakta olan Ekonomik Reform Programını desteklemek 
özelleştirme programındaki hedeflerin başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunmak 
ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmelerinden doğan olumsuz ekonomik ve sosyal 
etkileri hafifletmek amacıyla, özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 
Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ile oluşturulan " özelleştirme Sosyal Destek 
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Projesi(ÖSDP)" kapsamında IŞKUR'a kayıtlı işsizlere danışmanlık, eğitim ve toplum 
yararına çalışma programı hizmetleri sunulmaktadır. ÖSDP kapsamında bugüne 
kadar toplam 20 bin 752 kişinin yararlandığı 548 proje uygulamaya konulmuştur. 
Tamamlanan 354 projeden 12 bin 312 kişi yararlanmış ve 5 bin 487 kişi işe 
yerleştirilmiş olup, işe yerleştirilenler sayısının yıl sonunda 9 bin 525 kişiye çıkması 
beklenmektedir. 2005 yılı içinde gerçekleştirilecek projelerden yaklaşık 5.000-5.500 
kişinin yararlanacağı ve bunlardan 3.000'nin işe yerleştirileceği tahmin edilmektedir. 

Yerel işgücü piyasası analiz ve raporlama sisteminin oluşturulması amacıyla 
İŞKUR ve İsveç Ulusal İşgücü Piyasası Kurulu İşbirliği İle Eylül 2002-Aralık 2003 
tarihleri arasında, pilot il olarak seçilen Ankara'da uygulamaya konulan " İşgücü 
Piyasası Analiz ve Tahmin Sisteminin Oluşturulması Projesf'nin kademeli olarak 
diğer illerde de uygulanması sağlanacaktır. 

Türkiye'de işgücü piyasası politikalarının yeniden yapılanması konusunda ILO 
tarafından hazırlanan bir rapora dayanılarak, İŞKUR ve ILO işbirliğiyle, pilot il olarak 
seçilen Kocaeli'de " Türkiye'de Yeniden Yapılanmaya Eşlik Edecek Aktif Politikalar 
Projesi" uygulamaya konulmuştur. Projenin hedefi; ekonomik kriz ve özelleştirmenin 
yol açtığı işsizlik oranını düşürmek amacıyla, işgücü piyasası ihtiyaç analizi 
sonuçlarına dayanarak ve tüm sosyal tarafların etkin katılımı ile belirlenen aktif işgücü 
piyasası politikalarını uygulamak ve bu konuda diğer illere model oluşturmaktır. 

Kayıtdışı istihdamın ülkemizdeki büyüklüğü ve artış eğilimi, işgücü piyasasına 
damgasının vuran temel özelliklerden biridir. Kayıtdışılık, hukuki düzenlemeleri 
anlamsız kılması nedeniyle kurallı ekonomiyi dışlamaktadır. Kayıt-içi işletmelere karşı 
haksız rekabet oluşturmaktadır. Çalışanlar açısından ise sosyal güvenlik ve iş 
hukukundan doğan haklardan yoksunluk ve böylelikle sosyal politika etkisizliği ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca, kamunun vergi, sosyal güvenlik primi gibi gelirlerinde kayıplara 
yol açmaktadır. 

istihdamın teşvik edilmesi ve böylece kayıt dışı istihdamı da azaltmak 
amacıyla; 

İşgücü piyasamızda gerçekleştirilen diğer önemli reformlar, kurumların 
etkinliğini ve verdikleri hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik olmuştur. Yabancıların 
Çalışma İzinlerini Düzenleyen 4817 sayılı Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı, SSK, Bağ-Kur ve İŞKUR yasalarının çıkarılması kayda değer önemli 
gelişmelerdir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayan, sosyal 
güvenlikte norm ve standart birliğini sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 
kamu ve sosyal taraf temsilcilerinin katılımı ile Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu oluşturulmuştur. 

Daha önce iki kez ertelenen Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı 15 Mart 2004 
tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'm katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.İstihdama ciddi katkı sağlayacak yabancı yatırımcıların ülkeye 
gelmesi ve yerli yatırımcıların önündeki engellerin kaldırılması açısından son derece 
önemli olan Konsey bundan böyle yılda en az 1 kez toplanacaktır. 
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% 2 o r a n ı n d a s igor ta l ı , % 3 o ran ında i şveren ve % 2 o ran ında d a Dev le t payı 
o la rak be l i r lenen işsizl ik s igor tas ı pr im oran la r ı , İşsizl ik S igor tas ı F o n u ' n u n ak tüerya l 
denge le r i d e d i k k a t e a l ınarak , 2 0 0 2 yı l ı iç in, işçi, i şveren v e dev le t ka t k ı s ından birer 
p u a n o l m a k üze re t o p l a m 3 p u a n indir i lerek reel sek tö re yak laş ık 7 5 6 t r i lyon 
sağ lanmış t ı r . 2 0 0 3 y ı l ında u y g u l a m a y a d e v a m edi lerek, ree l sek tö re yak laş ık 
1.3 ka t r i l yon k a y n a k sağ lanmış t ı r . 2 0 0 4 y ı l ında da d e v a m e d e n bu u y g u l a m a ile 
1 kat r i l yon 4 6 4 t r i lyon gel i r in tara f la ra b ı rak ı lacağı t ahm in ed i lmek ted i r , işsiz l ik 
s igor tas ı p r im o ran la r ı b i rer p u a n düşürü le rek işveren in y ü k ü haf i f let i lmişt i r . 

2 7 . 1 0 . 2 0 0 4 tar ih i i t ibar iy le İşsizl ik S igor tası Fonu 'nda 12 Kat r i l yon 546 Tr i lyon 
TL. bu lunmak tad ı r . İşsizl ik S igor tası ödeme le r in in baş lad ığ ı 3 1 . 0 1 . 2 0 0 2 ta r ih inden 
3 0 . 0 9 . 2 0 0 4 ta r ih ine kadar , t o p l a m 3 2 3 bin 4 6 7 k iş iye, 336 Tr i l yon 4 1 3 Mi lyar TL' l ık 
ö d e m e yap ı lm ış o lup , f o n u n ku l lan ımın ı esnek leş t i rmek v e ya ra r l anan sayıs ın ı 
a r t ı rmaya yöne l i k ça l ı şma la r d e v a m etmekted i r . 

4 4 4 7 sayı l ı işs iz l ik S igor tas ı K a n u n u k a p s a m ı n d a İ Ş K U R , işs iz lere ; işsizl ik 
ö d e n e ğ i ö d e m e k t e , sağ l ık s igor tas ı , dan ışman l ı k , işe yer leş t i rme v e mes lek i eğ i t im 
h izmet le r i ve rmek ted i r . 

B i lg i ler in ize arz e d e r i m . 

/ M u r a t B A Ş E S G İ O Ğ L U 
B a k a n 

25.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, tarım kredi kooperatiflerince verilen kredilerin 
geri ödemesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami CÜÇLÜ'nün cevabı (7/3898) 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 13.10.2004 

Osman 
Antalya Milletvekili 

Ziraat Bankası kanalı ile Tarım Kredi Kooperatiflerince, çiftçilerimize verilen 
kredilerin 2.taksitinin Ekim ayı sonunda ödenmesi gerekmektedir. 

1-Çiftçilerimiz pamuk paralarını alamamışken, turfanda sebze yetiştirenler yeni ekime 
başlamışken, susam ve mısır hasatları tamamlanmamış iken, limon portakal satışları daha 
başlamamış iken, elma üreticilerimizin perişan hali ortada iken, çiftçilerimizin bu taksitlerini 
ödeyebileceğine inanıyor musunuz? 

2-Durum açık seçik ortada olduğuna göre, Bakanlığımız yeni sıkıntılara meydan 
vermemek için, bir kanun teklifi ile bu taksitlerin ödemesinin 2 ay sonraya ertelenmesi 
düşünülmekte midir? 

OZCAJ/ 
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T . C . 
T A R I M V E K Ö Y İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Araş t ı rma P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n 
K u r u l u Başkanl ığ ı 

SAYI : K D D . S Ö . 1 . 0 1 / ^ ^ ? ) . . / 1 1 / 2 0 0 4 
K O N U : Yazı l ı S o r u ö n e r g e s i 

,09 KASIM 2004 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ LGİ :26 .10 .2004 tar ih ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 3 8 9 8 - 7 6 3 9 / 2 4 4 4 9 
sayı l ı yazınız . 

İlgi yaz ın ız ek i nde a l ınan An ta l ya Mil letveki l i O s m a n O Z C A N ' a ait 7 /3898 esas 
notu yazı l ı so ru öne rges i ne i l işkin Bakan l ığ ımız gö rüşü ek te sunu lmuş tu r . 

Bi lg i ler in ize arz ede r im . 

S a m i G Ü Ç L Ü 
B a k a n 

YAÜILI S O R U Ö N E R G E S İ 
Ö n e r g e Sah ib i : O s m a n Ö Z C A N 

Antalya Milletvekili 
Esas No : 7 / 3 8 9 8 

Z i raa t B a n k a s ı kana l ı i le T a r ı m Kred i K o o p e r a t i f l e r i n c e , ç i f t ç i l e r im ize ve r i l en krec 
2. taks i t in in Ek im ayı s o n u n d a ö d e n m e s i gerekmekted i r . 
S O R U 1) Çi f tç i ler imiz p a m u k para lar ın ı a l a m a m ı ş k e n , tu r fanda s e b z e yet iş t i ren ler yen i e 
b a ş l a m ı ş k e n , s u s a m ve mısı r hasat la r ı t a m a m l a n m a m ı ş i ken . l imon por taka l sat ış lar ı 
b a ş l a m a m ı ş i ken , e l m a üret ic i ler imiz in per işan hali o r tada iken , ç i f tç i ler imizin bu taks i 
ödeyeb i l eceğ ine inanıyor m u s u n u z ? 
S O R U 2) D u r u m açık seç ik o r tada o lduğuna göre , Bakan l ığ ımız yen i sıkınt ı lara me 
v e r m e m e k iç in, bir k a n u n tekl i f i ile bu taksi t ler in ödemes in in 2 ay son raya er te ler 
düşünü lmek te midir? 

C E V A P 1-2) K o n u ile ilgili o la rak T .C.Z i raa t Bankas ı ve T a r ı m Kredi Kooperat i f ler i 
a l ınan cevab i gö rüş aşağ ıda bel i r t i lmektedi r ; 
4 8 7 6 sayı l ı T .C . Z i raa t Bankas ı A Ş . ve Ta r ım Kredi Kooperat i f le r i Ta ra f ı ndan Üret i 
K u l l a n d ı r ı l a n v e S o r u n l u H a l e G e l e n T a r ı m s a l Kred i le r in Y e n i d e n Yap ı l and ı r ı l ı n ; 
İ l i şk in K a n u n ' u n " Ö d e m e l e r d e G e c i k m e " başlık l ı 6. m a d d e s i ; "Bu K a n u n k a p s a r 
başvu ru süres i iç inde peş ina t ı n ı ( T K K ' y a ku l l and ı r ı l an k r e d i l e r d e 2 0 0 3 yı l ı Ek in 
s o n u n a k a d a r ilk taks i t tu ta r ın ı ) eks i ks i z y a t ı r m a k sure t i y le b o r c u y e n i d e n y a p ı l a n d 
bo rç l u l a r ı n ö d e m e l e r i g e r e k e n taks i t tu tar lar ın ı v a d e s i n d e ö d e m e m e l e r i ya d a 
ö d e m e l e r i ha l i nde , ö d e n m e m i ş o lan tu tar lar ın v a d e d e n son rak i 90 g ü n i ç inde , ilgili h 
iç in bir ö n c e k i a y Dev le t İs tat is t ik Ens t i t üsü (DİE) t a ra f ı ndan i lan ed i l en T a r ı m s a l 
artış oran lar ın ın 5 p u a n faz lası ile ö d e n m e s i d u r u m u n d a b u K a n u n h ü k ü m l e r 
ya ra r l an ı lmaya d e v a m o lunur . A k s i d u r u m d a yen iden yap ı land ı rma iptal ed i le rek, T .C ; 
Bankas ı v e y a T T K mevzua t ı doğ ru l t usunda bo rcun t a m a m ı m u a c c e l o lur" h ü k m ü hav id 

B u b a ğ l a m d a , a n ı l a n K a n u n u y a r ı n c a t a r ımsa l k red i bo rç la r ı t aks i t l end i r i lm i ş o l a n , £ 
2. taks i t ler in i 2 0 0 4 yılı Ek im ayı s o n u n a kadar t amamıy la ö d e y e m e y e n üret ici ler, ö d e n n 
o lan tutar lar ı v a d e d e n son rak i 9 0 gün iç inde, ilgili her ay için bir öncek i ay D İE ta ra f ında 
ed i len T a r ı m s a l T E F E ar t ı ş o ran la r ı n ın b e ş p u a n faz las ı ile ö d e m e l e r i ha l inde 
k o n u s u K a n u n hüküm le r i nden ya ra r l anmaya d e v a m edecek lerd i r . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 3 

15 İNCİ BİRLEŞİM 
9 KASIM 2004 SALI 

SAAT : 14.00 

KISIMLAR 

, BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

t M E C L Î S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLÎFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

Maktam1 
r~ MHflllflfHffl 

E G E M E N L İ K KAYITSIZ Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - 30.10.2004 tarihinde dağıtılan ve 1.11.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan Bayındır

lık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 670 Sıra Sayılı Raporunun Gündemin Meclis Soruşturması Raporları Kısmının 
1 inci sırasına, 4.11.2004 tarihinde dağıtılan ve aynı tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan Bayındırlık 
ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkındaki (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 672 Sıra Sayılı Raporunun 2 nci sırasına alınması, her iki raporun görüşmelerinin 
Genel Kurulun 9.11.2004 Salı günkü Birleşiminde yapılması, Genel Kurulun 9.11.2004 Salı günü 
14.00'de başlayıp her iki raporun oylamalarının bitimine kadar çalışması, 9.11.2004 Salı 
ve 10.11.2004 Çarşamba günleri Sözlü Soruların görüşülmemesi, 10.11.2004 Çarşamba günü 
13.00-23.00 saatleri, 11.11.2004 Perşembe günü 13.00-16.30 saatleri arasında çalışmalarını 
sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 4.11.2004 tarihli 14 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* (10/111, 160, 180) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
9.11.2004 Sah 
Saat : 14.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
10.11.2004 Çarşamba 
Saat: 13.00 

* Dışişleri Komisyonu 
11.11.2004 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
-8.11.2004 Pazartesi 

Saat: 10.00 
-9.11.2004 Sah 

Saat: 10.00 
- 10.11.2004 Çarşamba 

Saat: 10.00 
- 11.11.2004 Perşembe 

Saat : 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
15 İNCİ BİRLEŞİM 9 KASIM 2004 SALI SAAT : 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, bakanlığı sırasında yapılan ihaleler
de usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında 
yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S. Sayısı: 670) (Dağıtma tarihi: 30.10.2004) 

2. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin 
İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayar
layarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı 
Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) (S. 
Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 4.11.2004) 
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1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi ama«cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/27) 

8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(I) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

- 4 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

26. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

27. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

28. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

29. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

31. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

32. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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35. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 

yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

36. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

37. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

38. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

39. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

40. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

41. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

42. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

43. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

44. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

45. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

46. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 
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47. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

48. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

49. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

50. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

51. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

53. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

54. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

55. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

56. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

57. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

58. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
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60. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

61. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

62. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

63. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

64. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

65. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

66. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

67. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

68. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

69. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

70. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

71. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

72. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

73. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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74. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 

ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

75. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

76. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

77. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

79. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

80. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

81. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

82. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

83. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

84. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

85. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

86. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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87. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 

Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

88. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

89. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

90. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 

91. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

92. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

93. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

94. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

95. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

96. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

97. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

98. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu 
ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

99. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 
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100. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 

Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

101. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

102. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

103. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

104. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

105. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

106. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

107. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

108. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

109. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki 
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

110. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

112. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 
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113. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 

çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/153) 

114. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

115. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

116. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

117.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

118.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

119. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

120. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

121. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/161) 

122. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

123. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

124. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

125. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 
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126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

127. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

128. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

129. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

130. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

131. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

132. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

133. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

134.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

135. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

136.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

137. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

138.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekiİleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

139.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Scka Balıkesir İşletmesinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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140.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

141.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

142. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/178) 

143. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde 
bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

144. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

145. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

146.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve 
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

147. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

148. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

149. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

150. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul 
Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa 
Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/185) 

151. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

152.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 
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153.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

154.- Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

155.- İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

156.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

157. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

158. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

159.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

160. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

161.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

162.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

163. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

164. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 
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165. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 

politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

166. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

167. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

168. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

169. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

170. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

171. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

172. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

173. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

174. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

175. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

176. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 
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177. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 

atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

178. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

179. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

180. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

181. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla yabancı
lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal boyutlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

182. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

183. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, MİT 
ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

184. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

185. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

186. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

187.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 
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1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) (2) 

2. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) (2) 

3. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) (1) 

4. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

5. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

6. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

7. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

8. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip gidilmeyece
ğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

9. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen Div-Han Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

10. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

11. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

12. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

13. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

15. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

16. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

17. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

18. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

19. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

20. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız 
şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/672) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

26. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

27. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde 
yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

30. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

3E - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

32. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

33. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

34. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine 
son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

35. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

36. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

37. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

38. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

39. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

40. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'in, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

41. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 
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42. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

43. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

44. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

45. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

46. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

47. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

48. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

49. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

50. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

51. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

52. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

53. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

54. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

55. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

56. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

57. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

58. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

59. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin 
eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/719) 

60. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

61. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

62. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker 
gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/722) 
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63. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

64. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

65. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

66. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

67. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

68. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

69. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

70. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

71. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

72. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

73. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

74. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

76. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

79. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

80. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

81. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

82. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

83. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

84. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 
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85. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

86. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'in, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

87. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

88. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine ödenek 
konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 

89. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

90. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

91. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/762) 

92. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY'na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

93. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

94. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

95. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

96. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

97. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

98. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

99. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar 
Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/770) 

100. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

101. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

102. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

103. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni Bor 
Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

104. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

105. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

106. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) 

- 2 3 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 

107. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

108. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

109. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

110. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

111. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

112. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

113. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

114. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

115. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

116. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

117. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

118. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

119. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

121. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirileıneyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

122. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

123. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

124. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında Tekel'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

125. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması 
için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

126. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

127. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

128. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
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129. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
130. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek 

ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
131. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
132. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, özelleştirilen kuruluşlardaki çalışanların kamuda 

istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) 
133. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve 

Bilim Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 
134. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan 

bilgilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 
135. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel ve Tüpraş'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 
136. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

Bandırma'daki Tekel depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) 

137. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

138. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

139. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

140. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

141. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

142. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane 
bulunmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

143. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren 
öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/821) 

144. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik 
düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) 

145. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

146. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

147. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

148. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman 
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/829) 

149. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/830) 

150. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcfnın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) 
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151. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme 

kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 
152. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 

onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) 
153. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı vakıflara ve gayrimenkullerine ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 
154. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 
155. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı 

ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) 
156. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 
157. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı 

inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 
158. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki 

gayrimenkullerin el değiştirmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 
159. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında 

doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) 
160. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841) 
161. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 

statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 
162. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'li depremzede temsilcilerinin 

gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843) 
163. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan 

kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/844) 

164. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 

165. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan 
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

166. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/847) 

167. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

168. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

169. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

170. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

171. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

172. - Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir 
hastanın vefatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 
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173. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve 

Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

174. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV 
oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

175. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Defterdarlığındaki bazı atamalara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

176. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde 
komisyon alınmasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

177. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, trafik kazaları istatistiklerine ve kazalara karşı 
alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

178. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

179. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

180. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi 
Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ekiplerinin lağvedildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

181. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, Kemal ve Hakan Uzan'ın yakalanamamasının 
nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

182. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

183. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının 
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

184. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) 

185. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

186. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarda aranan 
şartlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

187.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870) 

188. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

189. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Anamur Özel İdare Müdürünün 
tayininin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

190. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden 
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/873) 

191. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma 
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

192. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sağlanan imkânın tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için bir çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 
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193. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 

aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 
194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal 

tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) 
195. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 

bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
196. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir televizyon kanalında reklam adı altında 

yapılan bir yayının vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 
197. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 
198. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 

ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 
199. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 
200. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 
201. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavı mülakatına ilişkin 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 
202. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının maliyetine 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 
203. - İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına 

ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 
204. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
205. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen 

mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
206. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/892) 
207. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 
208. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının 

kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 
209. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 
210. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 

sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 
211. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yönetim 

kurulu üyesi ve denetçi olarak görev yapan ÖİB personeline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/903) 

212. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

213. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı 
statüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

214. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
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215. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelere verilen kadrolara ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
216. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
217. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
218. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 

yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
219. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 

sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
220. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli 

planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 

221. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın 
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) 

222. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 

223. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, üniversitelerin araştırma kaynaklarından 
yapılan gelir tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) 

224. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

225. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, trafik kazası istatistiklerine ve trafik 
sigortası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

226. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/922) 

227. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi ihalesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) 

228. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi sürecine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) 

229. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, trafik ekiplerinin bulundurması gereken araç ve 
gereçler ile kaza yerine intikal süresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) 

230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927) 

231. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928) 

232. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/929) 

233. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

234. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 

235. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932) 

236. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
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237. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı 

kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935) 
238. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde Adliye teşkilâtı 

açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 
239. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
240. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
241. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası 

yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) 
242. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
243. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin 2. dönemde 

idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 
244. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

245. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 

246. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

247. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

248. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

249. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen 
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947) 

250. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

251. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

252. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

253. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile 
organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) 

254. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vergi Barışı Kanununun sonuçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) 

255. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

256. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, KOBİ'lerin ve esnafın vergi yüküne ve kredi 
şartlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

257. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

258. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 
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259. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 
260. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
261.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 

istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 
262. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 
263. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 

basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
264. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 

sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/968) 

265. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

266. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özelleştirme sonucu işsiz kalanların 
istihdamına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/970) 

267. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

268. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının 
çözümüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 

269. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

270. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle 
Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

271. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

272. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/978) 

273. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

274. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından 
yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

275. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/983) 

276. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984) 

277. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde 
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985) 

278. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/986) 

279. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin 
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988) 
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280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/989) 
281.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
282. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/991) 
283. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
284. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
285. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/994) 
286. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/995) 
287. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
288. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
289. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) 
290. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 
291. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) 
292. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
293. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Uzan Grubuna yönelik operasyonda ele 

geçirilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) 
294. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve 

yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) 
295. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 
296. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından 

kesilen destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) 
297. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
298. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
299. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
300. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
301.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
302. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
- 3 2 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 



07 - SÖZLÜ SORULAR 
303. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1014) 
304. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) 
305. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1016) 
306. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
307. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 
308. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
309. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
310. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve 

İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) 
311. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat 

Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) 
312. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
313.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel 

yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) 
314.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) 
315.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp 

açılmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) 
316. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
317.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
318. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya'da tütün alımlarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
319.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
320. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için 

yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 
321.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
322. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
323. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
324. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 
325. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
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326. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 
327. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken 

ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 
328. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) 
329. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
330. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
331. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 
332. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
333. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
334. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu 

personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 
335. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
336. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) 
337. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 
338. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
339. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 
340. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
341. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
342. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 
343. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
344. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy 

kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 
345. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara 

ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 
346. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
347. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
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348. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

349. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat 
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

350. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

351. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

352. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

353. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

354. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1074) 

355. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının 
kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

356. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

357. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

358. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, YE-PA'dan işten çıkarılan işçilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

359. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla 
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

360. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen 
kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

361.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilme 
gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

362. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1086) 

363. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

364. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

365. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) 

366. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

367. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

368. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

369. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İsteğe Bağlı Sigortalılık Yasasının 
uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
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370. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 
371. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
372. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 

kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
373. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
374. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
375. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve 

Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

376. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

377. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

378. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik-Bozüyük'teki öğrenci yurdu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1112) 

379. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

380. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

381.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

382. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

383. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

384. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

385. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

386. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) 

387. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

388. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

389. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

390. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1126) 

391. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 
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392. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1133) 
393. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 
394. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 
395. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 
396. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) 
397. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 
398. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
399. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 
400. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 

çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 
401. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği 

bir ilana ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) 
402. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 
403. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 

korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 
404. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

405. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

406. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te gerçekleştirilen bir projeye ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

407. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 

408. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak 
iller kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1157) 

409. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 

410. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 

411.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

412. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) 

413.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilâtının 
kaldırılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 
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414. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 
415. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
416. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
417. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman isminin THY uçaklarından birine 

verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) 
418. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
419. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
420. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'in, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
421.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
422. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
423. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki hazineye ait 

bir arazinin kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 
424. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
425. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
426. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
427. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka 

Adliye binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 
428. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, lokantacıların gıda ürünlerinin alımı ve satımında 

karşılaştıkları farklı KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) 
429. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) 
430. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, bazı vakıfların kuruluş amaçlan dışında faaliyet 

yaptıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1181) 

431. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 

432. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

433. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) 

434. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

435. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 
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436. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 

projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 
437. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Emniyet Teşkilâtı mensuplarının özlük 

haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 
438. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 

DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 
439. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 

teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 
440. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kur'a kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 
441. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya-İbradı İlçesinin Hükümet Konağı 

inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) 
442. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 

arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 
443. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 

sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 
444. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 

olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

445. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

446. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

447. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in. Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

448. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine 
arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

450. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesi enerji nakil 
hatlarındaki sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1206) 

451. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kaş-Kalkan-İslamlar Köyündeki 
trafo ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

452. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

453. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükışık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

454. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, ABD Başkanının ülkemizi ziyaretinin 
maliyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

455. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 
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456. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 
457. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) 
458. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 
459. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 
460. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 
461.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 
462. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) 
463. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1224) 
464. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 
465. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 
466. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 
467. - iğdir Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 
468. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 
469. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
470. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
471.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 
472. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bi 

derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 
473. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına 

Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 
474. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
475. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
476. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
477. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
478. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
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479. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
480. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
481. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
482. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, milletvekili lojmanlarına ve satış işlemlerine 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) 
483. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve 

mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
484. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
485. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
486. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
487. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
488. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
489. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) 
490. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Belediyesince işine son verilen 

işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 
491.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Manavgat'taki Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1257) 

492. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 

493. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 

494. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 

495. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

496. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 

497. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

498. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 
çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 

499. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

500. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 
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501. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

502. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yaz aylarında turizm beldelerinde 
görülen elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

503. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

504. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, değerli taşların satışında uygulanan KDV'nin 
kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

505. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

506. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

507. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına 
yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

508. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

509. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

510. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

511.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

512.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesine dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1279) 

513. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, dolaylı vergilerden kaynaklanan eşitsizliğe ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) 

514.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1281) 

515. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) 

516. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Yatağan Termik Santralinin baca gazı arıtma 
tesislerinin arızasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

517.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

518. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

519.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

520. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 
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521. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı 

iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 
522. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı 

iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1290) 
523. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 

Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 
524. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin 

istihdam sağlayacak projelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1292) 

525. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

526. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

527. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık 
Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

528. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından 
doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) 

529. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda 
çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1298) 

530.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

531.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

532. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

533. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

534. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

535. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

536. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Ulus'taki bir tarihi binaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1306) 

537. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli İlçesinin mezbaha 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) 

538. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Alanya-Tırılar Köyünün su 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 

539. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, imara uygun olmayan meskenlerde oturan 
vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) 

540. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

541. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) 

542. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) 
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543. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 

firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
544. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
545. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
546. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
547. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
548. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
549. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, yurtdışından kendisine hediye edilen 

araçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1319) 
550. - Bursa Milletvekili Mustafa Ozyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir 

ifadesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) 
Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/899) (S. 
Sayısı: 678) (Dağıtma tarihi: 4.11.2004) 

3. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/330, 1/148, 1/169) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

4. X - Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma 
tarihi: 2.11.2004) 

5. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

6. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

7. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

8. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

9. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

10. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

11. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

12. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

13. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

14. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 
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15. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik 

ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

16. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

17. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

18. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Flükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

19. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

20. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

21. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

22. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

23. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

25. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Flakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

26. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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27. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 

Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

28. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

29. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

30. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, Tuncay 
Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

31. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

32. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/644) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 14.7.2004) 

33. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 15.7.2004) 

34. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

35. X - 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma tarihi: 1.11.2004) 

36. X - Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/882) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 4.11.2004) 

37. X - Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonları Raporları (1/895) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 5.11.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 672) 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, 
Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Fir
maların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyat
ları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti 
Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayın
dırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anaya
sanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/9) 

Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) raporunda açık
landığı üzere; 

Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
89 uncu maddesine başvurularak Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanun kapsamından çıkarılmıştır. 
Kapalı teklif usulü ihale yapılsa idi, yüzlerce firmanın başvuracağı bu ihalelere davetiye usulü ihale 
yapılarak önce sadece 11 daha sonra 5 ilave ile 16 firma davet edilmiştir. Davet edilen firmaların 
benzer iş deneyimlerinin olduğu konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin açık
lamalarına itibar edilmiş, geçmiş yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ve yurt dışında 
benzer işleri yapan firmaların sayısı ve varlığı konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Firmaların 
kendi aralarında anlaştığı, hangi ihalenin kimin tarafından alınacağının noter kanalıyla tespit edil
miş olmasına rağmen bu tespitlere itibar edilmemiştir. İhaleye davet edilen on beş firma ikili üçlü 
konsorsiyum oluşturarak altı adet işi almışlardır. Beşinci ve altıncı işlerin ihalesinde (bir iş alan fir
ma ikinci iş alamaz şartname hükmü gereği) rekabet ortamı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çünkü, 
son iki işte iş alamayan iki konsorsiyumun bu işleri alacakları ihaleden önce görülmektedir. Bu 
nedenle ihalelerde indirim oranları birbirine yakın olarak çok düşük kalmış olup, rekabet koşullan 
oluşturulmamıştır. Bu işlerin ihalelerinde müteahhit firmalar arasında anlaşma yoluyla alındığının 
başka bir göstergesi de, bir ihaleyi alan herhangi bir firmanın bir sonraki ihaleye teklif vermeyip, 
teşekkür mektubu vermiş olmasıdır. Ayrıca, ortaklıkları bir önceki ihalede görülen iki firmanın bir 
sonraki ihaleye katılarak ihaleye fesat karıştırmış olmalarıdır. Buna rağmen herhangi bir araştırma 
yapılmamıştır. Söz konusu ihaleler kapalı teklif usulü rekabete açık bir ortamda yapılsa idi ihale in
dirimleri 20-30 puan daha yüksek seviyelerde olabilecektir. Aradaki fark müteahhit firmaların hak
sız kazancı ve devletin zararıdır. Dış kredili bu işlerde Hazine garantisi sağlanması işlemleri tamam
lanmadan ihaleler yapılarak müteahhit firmalara bir nevi garanti sağlanmıştır. Dış kredi bulun-
masındaki esas amacın işlerin kısıtlı Hazine imkânları ile kısa sürede bitirilememesi olduğu halde, 
söz konusu işler yüksek oranlardaki keşif artışlarına rağmen bugüne kadar sonuçlandırılamamıştır. 
Bugün itibariyle işlerin çoğuna % 400'lere varan oranlarda keşif artışı verilmiştir. Keşif artışı veril
mesi işlerin projelerinin sağlıklı hazırlanmadığının göstergesidir. Şartname ve sözleşme hükümleri 
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müteahhit firmaların lehine hazırlanmış, ikincil işler sözleşme ile ihale indirimine tâbi tutulmamış
tır. İhaleleri kimin alacağı noterde tespit edilmesine ve bu konuda düzenlenen müfettiş raporlarına 
rağmen, ihaleler iptal edilmemiştir. 

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilin
mesine rağmen, fiyatları ayarlamak ve rekabete meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara 
uğratarak firmalara menfaat sağladığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 205. maddesine uyan fiili 
nedeniyle Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 
107. maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç 
Samsun 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Oya Ar aslı 
Ankara 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Onur Öymen 
İstanbul 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Şefik Zengin 
Mersin 

Atilla Baş oğlu 
Adana 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Mehmet Semerci 
Aydın 

Ali Dinçer 
Bursa 

Mesut Değer 
Diyarbakır 
İnal Batu 

Hatay 

Ali Topuz 
İstanbul 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Ayşe Gülsün Bilgehan 
Ankara 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Züheyir Amber 
Hatay 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Salih Gün 
Kocaeli 

Vahit Çekmez 
Mersin 

Mehmet Şerif Ertuğrul 
Muş 

İV. Gaye Erbatur 
Adana 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Necdet Budak 
Edirne 

Memduh Hacıoğlu 
İstanbul 

K Kemal Anadol 
İzmir 

Mahmut Yıldız 
Şanlıurfa 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Eşref Erdem 
Ankara 

Osman Özcan 
Antalya 

Abdülaziz Yazar 
Hatay 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Ali Oksal 
Mersin 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

A. ismet Çanakçı 
Ankara 

Osman Kaptan 
Antalya 

Kemal Demirel 
Bursa 

V. Haşim Oral 
Denizli 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Zeynep Damla Gürel 
İstanbul 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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(9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

(9/9) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması 27.10.2004 

Esas No. : A.01.1.GEÇ.9/19-175 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının 
bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek Devleti büyük ölçüde 
zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve Meclis 
İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince kurulan (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturma 
Komisyonunun çalışmaları neticesinde düzenlenen rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ünal Kaçır 
İstanbul Milletvekili 
Komisyon Başkanı 

EKLER : 
Ek-1 : Soruşturma Komisyonu Raporu 
Ek-2 : Rapor Ekleri 
Ek-3 : Dizi Pusulası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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İÇİNDEKİLER 
Sayfa 

I - GİRİŞ 9 
II - SORUŞTURMANIN KONUSU 10 

III - İNCELEME, ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 11 
A- MEVZUAT 11 

1- Bakanın Sorumluluğu: 11 
2- İhale Mevzuatı: 12 
3- Ceza Hukuku Mevzuatı: 13 

B- YAPILAN İNCELEMELER 14 
1- İNCELEME KONUSU İHALELERDE İZLENEN YÖNTEM 14 

a- Bayındırlık ve İskan Bakanhğı'nın Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinin 2886 Sayılı 
Kanunun 89 uncu Maddesine Göre Yapılmasına İlişkin Talebi: 14 

b- Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinin 2886 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesine Göre 
Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Karan: 15 

c- 2886 Sayılı Kanun'un 89. Maddesi Gereğince İhale Usul ve Esaslannm Belirlenmesi:. . 15 
d- İhale Edilmek Üzere Karadeniz Sahil Yolu Projelerinin Kısımlara Bölünmesi: . .18 
e- İhaleye Davet Edilme Şartlan ve Firmaların Tespiti: 19 

2- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNE İLİŞKİN PROJELERİN DURUM
LARI VE KEŞİFLERİN TESPİTİNDE İZLENEN YÖNTEM 20 
a- İhale Konusu İşlerin Etüt ve Proje Durumları: 20 
b- Keşiflerin Belirlenmesinde İzlenen Yöntem: 21 

3- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNE AİT KREDİLER ÜZERİNDE 
YAPILAN İNCELEMELER 26 
a- İhaleye Davet Edilen Firmaların Temin Edeceği Yurtdışı Kredilere İlişkin Şartlar ve 

Hazine Müsteşarlığı Onay Prosedürü: 26 
b- Krediye İlişkin Tespitler: 30 

4- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNİN YAPIMI VE 
SONUÇLANDIRILMASI 34 
a- İhalelere Davet Edilen Firmalar ve Ortak Girişim Oluşturulması: 34 
b- İhale Sonuçlan: 36 
c- İhale Edilen İşlerin 31.12.2003 Tarihi İtibariyle Son Durumları: 36 
d- İhale Üstlenen Firmaların Karadeniz Sahil Yolunda Önceki Dönemde Aldıkları 

İşler: 38 
e- Soruşturma Konusu İhalelerle İlgili 1996 Yılında İhaleye Çıkarılan İşler: 38 
f- 1998 Yılında Yapılan İhaleler: 39 
g- Soruşturma Konusu İhalelerin % 30 Üzeri Keşif Artışı İhale İndirim Oranlarının 

Yeniden Belirlenmesi: 39 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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Sayfa 
C- ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 40 

1- Orman Eski Bakanı Hasan EKİNCİ Tarafından Karadeniz Sahil Yolu İhaleleri ile 
İlgili Olarak Yaptırılan Noter Tespiti: 40 

2- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Karadeniz Sahil Yolu İhalelerine Fesat 
Karıştırıldığının İhbarı Üzerine Yapılan Soruşturma: 40 

3- Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK'ın TGRT Televizyonunda Yaptığı Konuşmayı İçeren 
Video Kaydı: 41 

4- Malvarlığı Araştırması: 42 
5- Devlet Planlama Teşkilatı ile Yapılan Yazışmalar ve Program Revizyonu: 42 

IV - KOMİSYONCA ALINAN İFADELER 44 
A- İDDİA SAHİBİ İLE TANIKLARIN VERMİŞ OLDUĞU İFADELER 44 
Mahmut YILDIZ (Şanlıurfa) 44 
Hasan EKİNCİ 45 
Yaman KÖK 46 
Gönül BALKIR 48 
Aydın KARAÖZ 49 
Ahmet USTAOĞLU 50 
Hüseyin DOGANAY 52 
Sadık G.DEMİRCAN 52 
Vacip MERT 53 
Eyüp AŞIK 53 
B- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNE İDARECE DAVET EDİLMEYEN ŞİR

KETLERİ TEMSİLEN, YETKİLİ ŞAHISLARIN VERMİŞ OLDUĞU İFADELER . 5 5 
C- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNİ KAZANAN ŞİRKETLERİ 

TEMSİLEN,YETKİLİ ŞAHISLARCA VERİLEN İFADELER 61 
D- BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YAŞAR TOPÇU'NUN SAVUNMASI . . .68 

V - DEĞERLENDİRME 82 
A- KOMİSYON ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER . .82 
B- HUKUKİ DEĞERLENDİRME 84 
C- GENEL DEĞERLENDİRME 84 

1- Karadeniz Sahil Yolu İhalesinin Bakanlar Kurulu Kararı ile 2886 Sayılı Kanun Kapsamı 
Dışına Çıkarılması: 84 

2- İhalenin Usul ve Esaslarını Belirlemede İdareye Ait Takdir Hakkının Sınırları: . . . .85 
3- İhale Usul ve Esaslarının İhalenin Hukuki Sıhhatine Etkileri: 86 

a- İhale Usul ve Esaslarının Belirlenmesindeki Hukuka Aykırılıklar: 86 
b- İhalelerde Rekabet Koşullarının Oluşturulmaması: 86 
c- Üç Proje Halindeki İşin Altı Parçaya Bölünerek İhale Edilmesi: 89 
d- Müteahhitlerin İhale Öncesinde Anlaştıklarını Gösteren Bulgular: 90 
e- İhale Usul ve Esasların Dışına Çıkılması: 91 
f- Kamu Yararına Aykırılıklar: 92 

VI - SONUÇ VE KARAR 96 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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(9/9) ESAS NUMARALI 
MECLİS SORUŞTURMASI 

KOMİSYONU RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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I - GİRİŞ 
Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekili tarafından, Karadeniz sahil yolu işlerinin 

ihalesinde, müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak 
ve rekabete meydan vermeyerek, Devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu 
hakkında, Anayasanın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarınca, Meclis soruştur
ması açılması istemli soruşturma önergesi, 03.12.2003 tarihinde TBMM Başkanlığına verilmiş, söz 
konusu önerge TBMM genel kurulunun 10.12.2003 tarihli 26 ncı birleşiminde okunmuş, genel 
kurulun 06.01.2004 tarihli 38 inci birleşiminde Meclis soruşturması açılması görüşülmüş ve yapılan 
gizli oylamada 342 kabul, 20 ret, 7 çekimser oy kullanılarak, 793 sayılı Meclis kararıyla, Meclis 
soruşturması açılmasına, soruşturma komisyonunun iki aylık çalışma süresinin başkan, başkan 
vekili, sözcü ve katip üye seçimi tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir. 

TBMM'nin 13.04.2004 tarihli 72 nci birleşiminde 9/9 esas numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonunun üye seçimi yapılmıştır. Buna göre komisyon üyeliklerine, İstanbul Milletvekili 
Ünal Kaçır, Artvin Milletvekili Orhan Yıldız, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Konya Millet
vekili Özkan Öksüz, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş, Kırklareli Milletvekili Ahmet 
Gökhan Sarıçam, Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak, Mersin Milletvekili Ali Er, Aydın Millet
vekili Mehmet Boztaş, Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan, Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan, Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Halil Akyüz, Konya Mil
letvekili Ahmet Işık ve Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol seçilmiştir. Aynı gün Soruşturma 
Komisyonunca yapılan seçimlerde, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır başkan, Artvin Milletvekili Or
han Yıldız başkan vekili, Konya Milletvekili Özkan Öksüz sözcü, Burdur Milletvekili Bayram Öz
çelik katip üye olarak seçilmiştir. 

Komisyon üyesi olarak seçilen Konya Milletvekili Ahmet Işık ve Adıyaman Milletvekili Meh
met Ozyol'un komisyon üyeliğinden istifası üzerine, boşalan üyeliklere Genel Kurulun 15.04.2004 
tarihli 74 üncü birleşiminde, Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve Kayseri Milletvekili Niyazi Öz-
can seçilmiştir. 12.10.2004 tarihinde yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde, 9/9 esas 
numaralı Meclis Soruşturması komisyonu üyesi bulunan, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile 
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam Katip Üye olarak seçildiklerinden, Meclis iç
tüzüğünün 21/son maddesine göre soruşturma komisyonu üyelikleri düşmüştür. Komisyonun 
19.10.2004 tarihli toplantısında, boşalan Katip Üyeliğe, Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım 
seçilmiştir. 

Çalışmalarını iki aylık anayasal süre içerisinde tamamlayamayan, 9/9 esas numaralı Meclis 
soruşturması komisyonu, Anayasa'nın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 110 uncu maddesine is
tinaden, 2 aylık ek (yeni) süre istenmiş, Genel Kurulun 09.06.2004 tarihli 99 uncu birleşiminde al
dığı kararla, komisyonun görev süresi 13.06.2004 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. 

Soruşturma konusuyla ilgili, TBMM'nin 20 nci döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin ve 56 arkadaşı tarafından verilen Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde 
Usulsüzlük Yaparak, Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240'ıncı 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Verilen 
Önerge üzerine, 9/19 esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu kurulmuş, soruşturma bu 
dönem içerisinde bitirilemediği için 21 inci döneme intikal etmiş, 21 inci dönemde yeniden oluş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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turulan komisyon tarafından, 8 kabul, 5 ret oyla alınan yüce divana sevk yönünde kararı içeren 
komisyon raporu, Genel Kurula sunulmuş, söz konusu rapor genel kurulun 29.06.2000 tarihli 
122 nci birleşiminde görüşülmüş ve 174 kabul, 177 ret, 9 çekimser oyla yüce divana sevk yönün
deki komisyon raporu reddedilmiştir. 

Soruşturma komisyonu; Anayasaya, Meclis içtüzüğüne ve genel hukuk kaidelerine (CMUK, 
TCK) uygun olarak çalışma usulünü belirlemiş, soruşturma konusuna ilişkin lehte ve aleyhte delil 
olabilecek verileri -bilgi ve belgeleri- özel ve kamu kurumlarından edinmiş, olaylara tanıklık eden 
kişileri ve hakkında soruşturma istenilen eski Bakan Yaşar Topçu'yu dinlemiş, teknik bilgisinden 
istifade etmek üzere bilirkişi-uzmanlara başvurmuş, ilgili şahıslar hakkında malvarlığı araştırmasın
da bulunmuş, elde edilen bütün verileri inceleyerek, anayasal süresi içerisinde raporunu Meclis Baş
kanlığına sunmuştur. 

II - SORUŞTURMANIN KONUSU 
Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve 55 arkadaşı tarafından verilen soruşturma önergesinde; 

Karadeniz sahil yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine 
rağmen, fiyatları ayarlamak ve rekabete meydan vermeyerek Devletin büyük ölçüde zarara uğratıl
dığı ve bu suretle firmalara menfaat sağlandığı gerekçesiyle, Türk Ceza Kanununun 205. maddesine 
uyan fiile istinaden Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma istemi, soruştur
manın konusunu oluşturmaktadır. 

Söz konusu önergede yer aldığı ve aynı zamanda "Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) Raporunda''' da belirtildiği üzere; 

Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
89'uncu maddesine başvurularak, Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanun kapsamından çıkarıldığı, 
Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılsa idi, yüzlerce firmanın başvuracağı bu ihalelere davetiye usulü 
ihale yapılarak önce sadece 11 daha sonra 5 ilave ile 16 firma davet edildiği, davet edilen fir
maların benzer iş deneyimlerinin olduğu konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin 
açıklamalarına itibar edildiği ve geçmiş yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ve yurt 
dışında benzer işleri yapan firmaların sayısı ve varlığı konusunda bir araştırmanın yapılmadığı, 

Firmaların kendi aralarında anlaştığı, hangi ihalenin kimin tarafından alınacağının noter 
kanalıyla tespit edilmiş olmasına rağmen bu tespitlere itibar edilmediği, ihaleye davet edilen on beş 
firmanın ikili üçlü konsorsiyum oluşturarak altı adet işi aldığı, beşinci ve altıncı işlerin ihalesinde 
bir iş alan firmanın ikinci işi alamayacağı hususunun şartnamede yer aldığı halde, rekabet or
tamının tamamen ortadan kaldırıldığı, çünkü son iki işte iş alamayan iki konsorsiyumun bu işleri 
alacaklarının ihaleden önce görüldüğü, bu nedenle ihalelerde indirim oranlarının birbirine yakın 
olarak çok düşük kaldığı ve rekabet koşullarının oluşturulmadığı, 

Bu işlerin ihalelerinde müteahhit firmalar arasında anlaşma yoluyla alındığının başka bir gös
tergesinin de, bir ihaleyi alan herhangi bir firmanın bir sonraki ihaleye teklif vermeyip, teşekkür 
mektubunu vermiş olduğu, ayrıca, ortaklıkları bir önceki ihalede görülen iki firmanın bir sonraki 
ihaleye katılarak ihaleye fesat karıştırmış oldukları, buna rağmen herhangi bir araştırmanın yapıl
madığı, 
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Söz konusu ihaleler kapalı teklif usulü ile rekabete açık bir ortamda yapılsa idi ihale indirim
lerinin 20-30 puan daha yüksek seviyelerde olabileceğini, aradaki farkın müteahhit firmaların hak
sız kazancı ve devletin zararını oluşturduğu, 

Dış kredili bu işlerde Hazine garantisinin sağlanması işlemlerinin tamamlanmadan ihaleler 
yapılarak müteahhit firmalara bir nevi garanti sağlandığı, dış kredi bulunmasındaki esas amacın 
işlerin kısıtlı Hazine imkanları ile kısa sürede bitirilmemesinin olduğu halde söz konusu işlerin yük
sek oranlardaki keşif artışlarına rağmen bugüne kadar sonuçlandırılamadığı, bugün itibariyle iş
lerin çoğuna % 400'lere varan oranlarda keşif artışı verildiği, keşif artışı verilmesinin işlerin 
projelerinin sağlıklı hazırlanmadığının bir göstergesi olduğu, 

Şartname ve sözleşme hükümlerinin müteahhit firmaların lehine hazırlanmış olduğu ve ikincil 
işlerin sözleşme ile ihale indirimine tabi tutulmadığı, 

İhaleleri kimin alacağının noterde tespit edilmesine ve bu konuda düzenlenen müfettiş rapor
larına rağmen ihalelerin iptal edilmediği" 

İddialarına yer verilmektedir. 
Sonuç olarak yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen tüm bu iddialar, Bayındırlık ve İskân eski 

Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğünün 107 inci maddesi 
gereğince Meclis soruşturması açılması isteminin gerekçesini teşkil etmektedir. 

III - İNCELEME, ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 
A - MEVZUAT 
1 - Bakanın Sorumluluğu 
T.C. Anayasası'nın "Görev ve Siyasi Sorumluluk" başlıklı 112. maddesinde; 
"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve 

hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden 
birlikte sorumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 

hükmüne yer verilmektedir. 
Yine, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 21. maddesin

de; 
"Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, 

hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uy
gun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Her bakan, ayrıca emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık teşkilatı ile bağlı ilgili kuruluşların 
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir''' 

ifadesine yer verilmiştir. 
Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 5 inci maddesinde ise; 
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"Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin 
genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak 
yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez ve taş
ra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkilidir. " 

hükmü belirtilmiş bulunmaktadır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü ise, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe haiz, 

katma bütçe ile idare edilen bir kurum olup, 11.02.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Buna göre, yukarıda belirtilen kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı, emri altında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüm faaliyet ve işlemlerinden 
dolayı sorumlu bulunmaktadır. 

2 - İhale Mevzuatı 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesinde; "Genel bütçeye dahil dairelerle katma 

bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin 
gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür... " denilmektedir. 

Ayrıca, söz konusu Kanunun "İlkeler''' başlıklı 2. maddesinde; 

"Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında kar
şılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli 
olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı 
keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. 

ifadesine yer verilmiştir. 
Aynı Kanunun, "Özelliği Bulunan İşler''' başlıklı 89. maddesi (2990 sayılı Kanunla değişik) ise; 

"Bu kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı haller ile, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silah araç ve gereçlerinin 
modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik 
Hedef Planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın 
teklif edeceği ihaleler için bu kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar 
verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili bakanın 
onayı ile belirlenir " şeklindedir. 

2886 sayılı Kanunun 89. maddesinde 2990 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin gerekçesi ise; 

"Maddenin mevcut şeklinde özelliği itibarıyla bu kanun kapsamında yapılması mümkün ol
mayan işler için istisnai bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, istisna tutulması gereken her iş ve 
bu işe ait usul ve esasların Bakanlar Kurulu kararı ile her seferinde yeniden belirlenmesi öngörül
müştür. 
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Ancak, D.S.Î., Karayolları Genel Müdürlükleri gibi büyük ve özellik taşıyan iş yapan kuruluş
lar için madde bu şekli ile ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu gibi kuruluşlar 2886 sayılı Kanundan 
önce ihalelerini 2490 sayılı İhale Kanunu dışında kendi özel kanunları ile yapmakta idiler. Bu 
kanun yürürlüğü girmesi ile ihalelerde önemli sıkıntıya girmişlerdir. Bu maddede yapılan değişik
liklerle, özellik taşıyan projelerin ihalesine kolaylık getirilmiştir. Yeni şekille her proje için ihalede 
uygulanacak usul ve esaslar hususunda izin alınmak yerine sadece istisna tutulmak istenilen 
ihaleler için izin alınacak ve gerekli usul ve esaslar ilgili idarece tespit ve Bakanca onaylanarak 
yürürlüğe konulacaktır. Bu şekilde bir uygulama, özelliği olan yatırımların gerçekleştirilmesine 
kolaylık ve hız kazandıracaktır. " 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Ayrıca, "2886 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Açacağı Ulus
lararası İhalelere İlişkin Genel Esaslar" başlıklı 27.03.1985 tarih ve 85/9342 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 8. maddesinde; " Uluslararası ihalelerle ilgili diğer esaslar, 2886 
savılı Kanunla bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuata ve bu kararname esaslarına aykırı ol
mamak kaydı ile ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından işin özelliğine bağlı olarak serbestçe 
düzenlenip şartnamelerine dahil edilir. " hükmüne yer verilmiştir. 

3 - Ceza Hukuku Mevzuatı: 

Türk Ceza Kanununun, "Devlet Alım ve Satımına Fesat Karıştırma" başlıklı 205. maddesinde; 
"Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu 
her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında veya yapmasında fesat karış
tırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
ile cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir. " hükmüne yer verilmiştir. 

Buna göre söz konusu maddenin fail, maddi unsur ve manevi unsuru aşağıda açıklandığı gibidir. 

Fail: 

Kanunda "bir kimse" deyiminin kullanılması göz önünde bulundurularak herkesin bu suçun 
failli olabileceği akla gelebilse de söz konusu suçun kanunda memur suçlarını düzenleyen fasılda 
düzenlenmiş olması, 219 uncu maddenin 4 üncü fıkrasında 205 inci maddeye göre mahkum olanlar 
hakkında ayrıca memuriyetten müebbeten mahrumiyet cezasının da verileceği karşısında yalnızca 
memurların bu suçun faili olabileceği anlaşılır. Başbakan ve Bakanların TCK'nun uygulanmasında 
memur sayıldıkları için görevli oldukları bir alım satım yapım işine fesat karıştırarak bu suçu iş
lemeleri mümkündür. 

Ayrıca Yüce Divanın Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında verdiği 1981/2 
esas 1982/1 sayılı kararı ile Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında verdiği 1985/1 esas 
1986/1 sayılı kararlarında Bakanları TCK'nun 279 uncu maddesi anlamında (memur) kabul etmiş
tir. Dolayısıyla bu suçun faili TCK'nun 279 uncu maddesinde tanımlanan memur olması gerektiği 
anlaşılmıştır. 

Sanığın alım, satım ve yapımının Türkiye Devleti hesabına yapması ve bu işlemleri yapmaya 
görevli ve yetkili olması, alıp, satma ve yapma işine fesat karıştırması ve bundan haksız bir çıkar 
sağlanması gerekmektedir. 
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Maddi Unsur: 
Madde, fiili " her nevî eşyanın alım ve satımında veya pahasında veya miktarında veya yap

masında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap" etmek olarak belirlemektedir. 
Buradaki irtikap deyimi hile, şiddet veya tehdide başvurarak maddede sayılan işlerde menfaat sağ
lamak biçiminde anlaşılmalıdır. Menfaatin faile veya başkasına ait olması mümkündür. 

Fesat karıştırma her türlü hile ile olabilir. Hilenin doğrudan maddede sayılan işlerde olması 
gerekmez. Bunların hazırlık çalışmaları örneğin alım satım ilanları yapılması aşamasında gerçek
leştirilmesi mümkündür. Çünkü haksız menfaatin sağlanması bu aşamada sağlanmış olabilir. Hile, 
Devlete alım satım veya üretim ile ilgili olmalıdır. 

Maddedeki fesat karıştırma deyimi şiddet ve tehdidi de kapsar. Dolayısıyla sayılan işlerde şid
dete ve tehdide başvurarak menfaat sağlamak suretiyle de bu suç işlenebilir. Burada haksız çıkarın 
mutlaka failin şahsına yönelik olarak sağlaması da şart değildir. Yakınma veya üçüncü bir şahsa da 
sağlanmış olan haksız çıkar/menfaatin suçun unsurları arasında bulunduğu mütalaa olunmuştur. 
Fesat karıştırmada da hilenin her şekli kabul edilmektedir. 

Rekabeti men ve ihlal, ihaleye katılanların fiyat artırması (ihale ile satımda) azaltması (idarenin 
ihale ile alımında) nın, maddeye uygun amaç ve davranışlarla önlenmesidir. Rekabet kesinlikle ön
lenememiş ve fakat kısmen rekabete engel olunmuş ise ihlal vardır. Fiyatın kırıtabilecek en fazla 
miktara kadar kırılmaması veya bazı kişilerin katılmasının önlenmesi gibi hallerde ihlalden söz 
edilebilir. 

Gizli ittifak, ihaleye katılmamak veya fiyatı devlet aleyhine olacak miktarda tutmak için 
yapılan gizli anlaşmalardır. İhale öncesi veya sırasında yapılan anlaşmalarla ihale devletin zararına 
bir sonuca bağlanmış oluyorsa ittifak var demektir. 

Manevi Unsur: 
Maddede failin amacına yer verilmediğinden bu suç genel kasıt ile işlenebilen bir suçtur. Ay

rıca özel kasıt aranmaz. Bu suçta aranan genel kasıt, failin görevini kişisel çıkar sağlamayı alet et
tiğini bilmesi ve bunu işlemesi şeklinde anlaşılmalıdır. 

TCK'nun 219 uncu maddesinde yazılı olan artırım ve indirim nedenleri ve memuriyetten mah
rumiyet cezası bu suç içinde aynen geçerliliğini korumaktadır. 

TCK'nun 205. maddesinde belirtilen ihaleye fesat karıştırmak suretiyle irtikap suçu 4616 sayılı 
23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Er
telenmesine Dair Kanun kapsamı dışında olup bu kanun hükümlerinden yararlanmamaktadır. 

İhaleye fesat karıştırmak suretiyle irtikap suçunun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı 24 
yıl olup ,TCK'nun 102 ve 104. maddelerinde belirtilen olağan zamanaşımı süresi 15 yıl, olağanüs
tü zamanaşımı süresi ise 22,5 yıldır. İhalenin yapıldığı 1997 yılından bu yana 8 yıl geçmesi nedeniy
le zamanaşımı süresinin henüz dolmadığı anlaşılmaktadır. 

B - YAPILAN İNCELEMELER 
1 - İNCELEME KONUSU İHALELERDE İZLENEN YÖNTEM 
a- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinin 2886 Sayılı 

Kanunun 89 uncu Maddesine Göre Yapılmasına İlişkin Talebi: 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu imzası ile Başbakanlığa gönderilen 31.07.1997 tarih 

ve B.091. TCK.06501/2584 sayılı yazıda; 
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"Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün 1997 yılı yatırım programının "Dev
let Yolları Yapım ve Onarım çalışmaları" bölümünde yer alan 97 E 04 0210 DPT ve 07-2038 KGM 
proje nolu" "Bolaman-Perşembe", 83 E04 0260 DPT ve 10-2015 KGM Proje Nolu, Doğu 
Karadeniz Sahil Yolu (Araklı-Hopa) " ile 96 E04 0170 DPT ve 10-2033 KGM Proje Nolu, 
Piraziz-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) " yollarında yaptırılacak "Tesviye, sanat yapıları, köprü, 
tünel, üstyapı (Alt temel,mekanik stabilizasyon temel, bitümlü sıcak karışımı) işlerinde; Milli Büt
çeden Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle kredi kullanıl
ması düşünülmektedir. 

Bu nedenle, söz konusu işlerin. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri dahilinde 
ihalelerinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünden, bu kanun hükümleri dışında ihale edilebil
meleri için 2886 sayılı Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 89. maddesi gereğince Bakanlar 
Kurulundan karar alınması gerekmektedir. Konuyu, Bakanlar Kurulundan karar alınmak üzere ten
siplerine arz ederim." 

İfadelerine yer verilmiştir. 
b- Karadeniz Sahil Yolu İhalelerinin 2886 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesine Göre 

Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı: 
Bayındırlık ve İskân Bakanhğı'nın 31.07.1997 tarih ve B.091. TCK.06501/2584 sayılı yazısına 

istinaden alınan, 01.08.1997 tarih ve 97-9698 sayılı BKK'nda ise; 

"Karayolları Genel Müdürlüğünün 1997 yılı yatırım programında yer alan "Bolaman-Per
şembe", "Doğu Karadeniz sahil (Araklı-Hopa) "....ve "Piraziz-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) "yol
larında yaptırılacak tesviye sanat yapıları, köprü, tünel ve üst yapı (alt temel, mekanik stabilizas
yon temel, bitümlü sıcak karışım) işlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulan
maması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 31.07.1997 tarihli ve 2584 sayılı yazısı üzerine, adı 
geçen kanunun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 01.08.1997 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. " 

Hükmü yer almaktadır. 

c- 2886 Sayılı Kanunun 89. Maddesi Gereğince İhale Usul ve Esaslarının Belirlenmesi: 
Karadeniz sahil yolu ihaleleri ile ilgili olarak, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Top-

çu'nun farklı tarihlerdeki onaylan ile belirlenen usul ve esaslar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 
el-) 25.08.1997 tarih ve 3099 Sayılı Bakan Olur'u: 
Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK imzasıyla, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gön

derilen 25.08.1997 tarih ve 3099 sayılı yazısıyla; 
"Genel Müdürlüğümüzün 1997 yılı yatırım programının "Devlet Yolları Yapım ve Onarım 

Çalışmaları bölümünde yer alan 97 E 04 0210 DPT ve 07-2038 KGM proje nolu "Bolaman-Per
şembe" 83 E 04 0260 DPT ve 10-2015 KGM Proje No.lu "Doğu Karadeniz Sahil Yolu (Araklı-
Hopa) ile 96 E 04 0170 DPT ve 10-2033 KGM Proje No.lu "Praziz-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) " 
yollarında yaptırılacak; "Tesviye, sanat yapıları, köprü, tünel, üst yapı, (Alt temel, mekanik 
stabilizasyon, temel bitümlü sıcak karışım) " işlerinde; Milli Bütçeden Karayolları Genel Müdür
lüğüne ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle işlerin tamamının ve bir kısım kamulaştırmasının 
müteahhit firmalar tarafından temin edilen kredilerle finanse edilmelerine imkan verecek şekilde 
ihale edilmesi düşünülmektedir. 
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Söz konusu işlerin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümleri dahilinde ihaleleri mümkün 
olamayacağından, bu kanun hükümleri dışında ihale edilebilmeleri için 2886 sayılı Kanunun 2990 
sayılı Kanunla değişik 89. maddesi gereğince 01.08.1997 tarih ve 97/9698 sayılı örneği ekli Bakan
lar Kurulu kararı alınmıştır. 

Söz konusu işlerin; 

1- İhalenin, teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş ve Bakanlık Makamı Olur 'u 
ile tespit edilen firmalar veya bu firmalar pilotluğunda yerli ve/veya yabancı firmalarla oluş
turulacak ortak girişimler arasında yapılması. 

2- Davet edilen istekliler arasında Kapalı Teklif Usulü ile ve birim fiyat esası üzerinden 
birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere tümü için, ikincil işler hariç, indirim vermek 
suretiyle yapılması, 

3- Bu işlerde kullanılacak birim fiyatların: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatlarının 
her yılın 2 ocak tarihli Merkez Bankası alış kuru ile hesaplanmış ABD Doları eşdeğerinde olması, 

4- Ödemelerin getirilen krediye bağlı olmak şartıyla en çok % 30 'unun ABD Doları alış 
kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak ödenmesi, 

5- Birim fiyatlı işlerde; uygulama yılında her iş kalemi için uygulama yılı birim fiyatı ile söz
leşme birim fiyatı arasındaki farkın sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenmesi veya kesilmesi 
bunun dışında malzeme fiyat farkı v.b. bir ad altında hiçbir ilave fiyat farkı ödenmemesi ve ikincil 
işlerde; hiçbir fiyat farkı ödenmemesi, 

6- Avans ödenmemesi, 

7- Sözleşme tasarısında belirtilen şartlara uygun olarak, % 3 oranında geçici teminat, % 6 
oranında kesin teminat alınması, 

8- Sözleşmenin uygulanması sırasında kesif ve sözleşmede öngörülmeyen is artısı veya ek
silisi zorunlu hale gelirse, kesif bedelinin % 30 oranına kadar olan değişikliğin süre hariç avnı şart
larla Genel Müdür Olur 'u ile yaptırılması. 

9- Anlaşmazlıkların hallinde Ankara Mahkemelerinin yetkili olması, 

10- Temin edilecek kredi ile ilgili olarak; 

a- Bütün kredilerin, Hükümet kredileri dahil krediyi veren kuruluşça kredinin şartlarını 
belirten resmi bir mektupla teyit edilmesi ve bu mektubun teklifin bir parçası olması. 

b- Projenin finansmanı ile ilgili firmaca teklif edilen kredi bir dış ülke hükümet kredisi 
olarak sağlanacaksa bu kredinin ilgili hükümetlerce daha önce Türk Hükümetine teklif veya taah
hüt edilmiş olan krediler içinde yer almadığının kredi veren makamca belirtilmesi, 

c- Teyit edilmiş kredi tekl{fı şartlarının T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca kabul 
edilebilir nitelikte olması. 

d- Firmalarca bulunan kredi için yapılacak kredi anlaşmasının kreditörler ile T.C. Baş
bakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında düzenlenmesi ve yapım sözleşmesinin ekini teşkil etmemesi, 

11- Müteahhitle yapılacak sözleşmenin projenin finansmanı ile ilgili kredi anlaşmasının yürür
lüğe girmesi ile geçerli olması, 

Usul ve esasları ile ihale edilmesi hususunu "OLUR" emirlerinize arz ederim. " 

denilerek Bakanın oluruna sunulmuş, Bakan Yaşar TOPÇU tarafından da aynı gün Olur veril
miştir. 
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c2-) 26.08.1997 tarihli 6246 Sayılı Bakan Olur'u: 
Belirlenen usul ve esasların 1. maddesi; 26.08.1997 tarihli 6246 sayılı, yine Bakan Yaşar TOP

ÇU imzalı olurla, ihaleye davet edilen firmalar için "Teknik güçleri ve yeterlilikleri idaremizce 
kabul edilmiş olanlardan; otoyol yapımlarını gerçekleştirmiş ve kredi bulabileceklerini ispatlamış 
firmalar ile şu anda Karadeniz sahil yollarında çalışan ve ödenekleri üzerinde fiilen harcama 
yapan ve kredi bulabileceklerini ifade eden " şeklinde değiştirilmiştir. 

c3-) 26.08.1997 tarihli 3110 Sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK İmzalı Fir
malara Gönderilen Davet Mektupları: 

26.08.1997 tarihinde firmalara gönderilen 3110 sayılı davet mektubunda; 

Bu işlerle ilgili bilgiler Keşif ve Şartname Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Bu ihalede uvgun teklif en yüksek indirimi haiz olan teklif olacaktır. 
İhaleler aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacağından, şartnamesindeki esaslar dahilinde 

hazırlanacak teklif zarflarının en geç belirtilen gün ve saate kadar Ankara 'da Genel Müdürlüğümüz 
sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı 'na teslim edilmesini rica ederim. " yazısının dipnotunda ay
nen; 

"Firmalar işlerden birinin kendisinde kalması halinde diğer işlere teklif veremeyecektir•." 
Usul ve esası getirilmiştir. 
c4-) 29.08.1997 tarihli 3140 Sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK İmzalı Fir

malara Gönderilen Yazı: 
29.08.1997 tarihli 3140 sayılı olarak firmalara gönderilen ek bir yazıyla; 

" İlgi yazı davet mektubunda "Firmalar işlerden birinin kendisinde kalması halinde, diğer iş
lere teklif veremeyecektir, " şeklinde yer alan ifade aşağıdaki şekilde değişmiştir. 

"Firmalar işlerden birinin kendisinde kalması halinde, ikinci işe ancak ortak girişim oluştur
muş olmaları ve önceden idarenin uvgun görüsünü almış olmaları şartıyla teklif verebilirler. 

şeklinde değişmiştir. 
c-5-) 08.09.1997 tarihli 6599 sayılı Bakan Olur'u: 
08.09.1997 tarihli 6599 sayılı Bakan Yaşar TOPÇU imzalı Olur'la da; 
" teknik güçleri ve yeterlilikleri idarece bilinen ve kredi temin edebileceklerini ifade 

eden " sonradan ilave edilen dört firmanın da ihaleye davet edilmesinin kararlaştırıldığı 
belirtilmiş ve yine aynı Olur'da; 

Firmaları ve bu firmaların pilotluğunda yerli ve yabancı firmalarla oluşturulacak ortak 
girişimler arasında davet mektubu ile kapalı teklif istenmesi ve firmaların işlerden birinin kendisin
de kalması halinde ikinci işe ancak ortak girişim oluşturmuş olmaları ve önceden idarenin uygun 
görüşünü almış olmaları şartıyla teklif verebilmeleri suretiyle ihale edilmesi" 

Usul ve esası Bakan oluruna bağlanmıştır. 
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c6-) 19.09.1997 tarih ve 3364 Sayılı Bakan Olur'u: 
19.09.1997 tarih ve 3364 Sayılı Bakan Olur'unda; 

Bakanlık Makamı "OLUR" u ile tespit edilen usullerin 8.maddesine 2.paragraf olarak 
"% 30 oranından fazla artış, proje kapsamı içinde kalmak üzere işin tamamlanabilmesi için gerek
li görülüyorsa idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve Bayındırlık ve iskân Bakanının onayı ile süre 
hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde aynı müteahhide yaptırılabilir" hükmünün ilave 
edilmesi hususu ile, 

ilgi Bakanlık Makamı "OLUR" u ile tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde ihale edilebil
mesi için hazırlanan ekteki "ihale Şartnamesi" ve "Sözleşme" tasarılarının yukarıda belirtilen 
hükmün eklenmesi suretiyle uygulanmaya konulması hususu " 

Usul ve esas haline getirilmiştir. 
Bu Olur ile ihale şartname tasarısı ve sözleşme tasarısı yürürlüğe konmuştur. 
Yürürlüğe giren ihale şartnamesinin; 
2.2. maddesinde; "Firma tarafından temin edilecek kredi, ABD Doları veya ABD Doları bazın

da olup iç ve/veya dış kaynaklı olabilir. " 
Usul ve esası getirilmiş, 
11. maddesinde; " uygun teklif en yüksek indirimi haiz tekliftir.'''' 
Usul ve esası Bakan Olur'una bağlanmıştır. 
Yine bu şartnamenin 8.2. maddesinde Kredi Teklif Formu ve Finansman Teyitleri dış zarfta yer 

alması gereken belgeler arasında sayılmış olmakla birlikte şartname ekinde teklif mektubu örneği 
ekinde "Kredi Teklif Formu" belirtilmiş, Kredi Teklif Formu örneği altındaki notta da "Firmalar 
bu forma ek olarak bütün kredilerin koşullarını ve bunların Resmi makamlarca teyit edilmiş bel
gelerini ekleyeceklerdir." 

Usul ve esası getirilmiştir. 
c7-) 19.09.1997 tarihli 3367 Sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK İmzalı "Davet 

Mektubu Gönderilen Firmalar" Dağılımlı Yazı Eki ZEYİLNAME-1 
KGM tarafından hazırlanarak, ihaleye davet edilen firmalara 19.09.1997 tarihli 3367 sayılı yazı 

ekinde gönderilen ZEYİLNAME-1'in açıklamalar başlıklı soru cevap bölümünün 6. maddesinde de; 
"Davet mektubu alan firmalar kendi adlarına veya ortak girişim olarak 6 ihaleye de teklif 

verebilirler. Ancak davet alan firmalar tek başlarına (l), pilotluklarındaki idarece uygun görülen 
ortak veya ortaklıklarla oluşturacakları ortak girişim olarak da en fazla (2) ihaleyi üstlenebilirler. " 

açıklaması yapılmıştır. 

Sonuç itibariyle, ihale usul ve esasları bu şekilde belirlenmiştir. 
d- İhale Edilmek Üzere Karadeniz Sahil Yolu Projelerinin Kısımlara Bölünmesi: 
26.08.1997 tarih 6246 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanı'nın Olur'u ile; 
"Genel Müdürlüğümüzün 1997 yılı yatırım programının "Devlet Yolları Yapım ve Onarım 

Çalışmaları" bölümünde yer alan 97.E. 04.0210 DPT ve 07-2038 KGM Proje No 'lu "Bolaman-Per-
şembe", 83.E04.0260 DPT ve 10-2015 KGM Proje No'lu "Doğu Karadeniz Sahil Yolu (Araklı-
Hopa)" ile 96.E04.0170 DPT ve 10-2033 KGM Proje No'lu "Piraziz-Espiye (Giresun geçişi 
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hariç)" yollarında yaptırılacak "Tesviye, sanat yapıları, köprü, tünel, üstyapı (Alt temel, mekanik 
stabilizasyon temel bitümlü sıcak karışım) " işlerinde; 

Milli bütçeden Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakların yetersizliği ve işlerin aciliyeti 
nedeniyle yolların tamamının ve bir kısım kamulaştırmasının müteahhit firmalar tarafından temin 
edilen kredilerle finanse edilmelerine imkan verecek şekilde 2886 sayılı Kanun dışında ihale edilmeleri 
için alınan 01.08.1997 tarih ve 97/9698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 25.08.1997 tarih ve 
710/3099 sayılı Bakan Olur'unun 1 inci maddesi gereğince yukarıda belirtilen 3 projenin: 

Bolaman-Perşembe Km 0+000 - 27+000 
Piraziz-Giresun (Giresun geçişi hariç) Km 0+000 - 20+430 
Giresun-Espiye (Giresun geçişi hariç) Km 0+000 - 24+576 
Arakh-İyidere, Km 80+220 - 107+135 
İyidere-Çayeli, Km 107+135 - 140+150 
Çayeli-Ardeşen-Hopa, Km 140+150 -217+200 
Olmak üzere 6 kısım halinde belli istekliler arasında ihaleye çıkarılmasına.... " karar verilmiştir. 

e- İhaleye Davet Edilme Şartları ve Firmaların Tespiti: 
Söz konusu ihalelere davet edilecek firmalar belirlenirken, 2886 sayılı Kanunun 89. maddesi 

hükümleri doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Bayındırlık eski Bakanı 
Yaşar Topçu'nun 26.08.1997 tarih ve 6246 sayılı Olur'u ile yürürlüğe konulan aşağıdaki şartlar esas 
alınmıştır. 

Bu şartlar; 

- İhaleye girecek isteklilerin, teknik güçleri ve yeterliliklerinin idarece kabul edilmiş olması, 
- idarece teknik güç ve yeterlilikleri kabul edilmiş olanlardan, otoyol yapımlarını gerçekleştir

miş ve kredi bulabileceklerini ispatlamış firmalar olması, 
- Şu anda (ihale aşamasında) Karadeniz Sahil Yollarında çalışan ve ödenekleri üzerinde fiilen 

harcama yapan ve kredi bulabileceklerini ifade eden firmalar olması, " dır. 
Buradan hareketle Karayolları Genel Müdürlüğü, yukarıda tarih ve sayısı belirtilen İhale 

Olur'u ile hangi firmaların ihaleye katılabileceği belirlenmiş ve ayrıca söz konusu bu firmalara 
"Belli İstekliler Arasında İhale Edilmesi" amacıyla davetiye gönderilmiş bulunmaktadır. İhaleye 
davet edilen firmalar; 

1- Enka Inş. ve San. A.Ş. 
2- Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. 
3- Tekfen Inş. ve Tic. A.Ş. 
4- Nurol İnş ve Tic. A.Ş. 
5- Bayındır İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 
6- Kutlutaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 
7- Entes End. Tes. İmi. ve Montaj Taah. A.Ş. 
8- Özışık İnş. ve Tah. A.Ş. 
9- Yüksel İnş. A.Ş. 
10- Polat Yol Yapım San. ve Tic. A.Ş. 
11- Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş 
Olarak belirlenmiştir. 
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Ayrıca, 08.09.1997 tarih ve 6599 sayılı Bakan Yaşar TOPÇU imzalı Olurla; yukarıda belirtilen 
11 adet firmaya ilaveten; "İhalede rekabetin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla ", yine teknik 
güçleri ve yeterlilikleri idarece bilinen ve kredi temin edebileceklerini ifade eden: 

/- Gür iş ve Metis Ortak Girişimi 
2- Mapa Inş. ve Tic. A.Ş. 
3- Limak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
4- Makyol İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
Firmalarının da davet edilmesine ve bu şekilde İşlerin 15 firma ve bu firmaların pilotluğunda 

yerli ve yabancı firmalarla oluşturulacak ortak girişimler arasında davet mektubu ile kapalı teklif is
tenmesi ve firmaların işlerden birinin kendisinde kalması halinde ikinci işe ancak ortak girişim oluş
turmuş olmaları ve önceden idarenin uygun görüşünü almış olmaları şartıyla teklif verebilmeleri 
suretiyle ihale edilmesi kararlaştırılmıştır. 

2- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNE İLİŞKİN PROJELERİN DURUM
LARI VE KEŞİFLERİN TESPİTİNDE İZLENEN YÖNTEM 

a- İhale Konusu İşlerin Etüt ve Proje Durumları: 
Karadeniz Sahil Yollarının, Bolaman-Perşembe, Araklı-Hopa, Piraziz-Espiye (Giresun geçişi 

hariç) Projeleri ihalelerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, 26.08.1997 tarihinde; 
Araklı-Hopa Yolu; 

- Araklı-İyidere, 
- İyidere-Çayeli, 
- Çayeli-Ardeşen-Hopa 

Olarak üç kısma, 
- Piraziz-Espiye yolu ise; 
- Piraziz-Giresun (Giresun geç. Hariç) 
- Giresun-Espiye (Giresun geç. hariç) 
olarak iki kısma bölünmüştür. 
Bolaman-Perşembe yolu projesi ise bölünmeden aynı şekilde kalmıştır. 
Söz konusu projelerin kısımlara ayrıldıktan sonra durumları aşağıdaki tabloda gösterilmek

tedir. 
TABLO : 1 

YOLUN ADI 

Bolaman-Perşembe 
(Bölünmüş yol) 
Piraziz-Giresun 
(Giresun geç. Hariç) 
(Bölünmüş yol) 

Giresun -Espiye 
(Giresun geç. Hariç) 
(Bölünmüş yol) 

Araklı-İyidere 
(Bölünmüş Yol) 
İyidere-Çayeli 
(Bölünmüş Yol) 
Çayeli-Ardeşen-Hop» 
(Bölünmüş Yol) 

ETÜD- PROJE 
İIIALE TARİHİ 

15.10.1997 

Emanet 

Yapım İhalesi 
Bünyesinde 

Emanet 

Yapım İhalesi 

11.12.1995 

11.12.1995 

18.12.1995 

ETÜD-PROJEYİ 
YAPAN 

Temelsu A.Ş. 

Karayolları 
I0.BL.MD. 
Entes-Kolin 

Ortak Girişimi 
Karayolları 
10.BL.MD. 

Güriş-Metiş-Özışık 
Ortak Girişimi 

Y.Domaniç Ltd.Şti. 

Y.Domaniç Ltd.Şti. 

Temat A.Ş. 

CÜZERCAH 
ONAYİ 

-

-

14.02.1997 

14.02.1997 

. ... .. 
PROJE ONAY 

TARİHİ 

05.03.1999 

06.12.1995 

16.11.1998 

20.02.1997 

09.12.1999 

29.09.1998 

29.09.1998 

30.11.1998 

İHALE 
TARİHtNDEKt 

PROJE 
DURUMU 

İDevam Edjjw_ 

Projesi Var 

Projesi Var 

Devam Ediyor 

Devanı Ediyor 

Devam Ediyor 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde görüleceği üzere, bölünmüş yol proje onayları ihale tarihinden 
sonra gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

b- Keşiflerin Belirlenmesinde İzlenen Yöntem : 

İhale öncesi yapılan işlemlerle ilgili olarak, Komisyonumuzca KGM'den istenilen belge ve bil
gilere karşı sağlanan cevaplar ve eki yazılarda; 

Söz konusu işlerin keşiflerinin ilgili Şube Müdürlüklerince gönderilen bilgi ve belgeler doğrul
tusunda hazırlandığı açıklanarak söz konusu belgelerin gönderildiği, 

Hazine Müsteşarlığına gönderilen 15.08.1997 tarihli 3006 sayılı yazı ile görüşlerine başvurul
duğu ve H.M.'nın 25.08.1997 tarihli 39825 sayılı yazıları ile cevap verildiği, 

DPT'ye gönderilen 04.09.1997 tarihli 3181 sayılı yazı ile; ihale tarihleri bildirilerek, Baş
bakanlığın talimatları ile ihaleye çıkıldığının belirtildiği, 

Hazine Müsteşarlığı'nın 02.10.1997 tarihli 46547 sayılı yazıları ile, DPT Müsteşarlığının 
06.10.1997 tarihli 3835 sayılı yazıları ile ihalelerin yapılmasına uygun görüş verildiği, 

19.09.1997 tarihli 3364 sayılı Bakanlık Makamı Olur'lan ile "İhale Şartname Tasarısı" nın ve 
"Sözleşme Tasarısı" nın uygulanması için onay alındığı, 

bildirilmiştir. 

Bu açıklamalar ve Komisyonumuza sunulan belgelerin incelenmesinde; 

KGM Etüt - Proje Dairesi Başkanlığı 28.05.2004 tarihli A.01.1.GEÇ.9/9-37 no'lu yazımızla 
istenilen bilgilere karşılık verdiği Mustafa KARADEMİR imzalı 03.06.2004 tarihli 3041 sayılı 
cevap yazısında; "Mevcut projeye göre metraj hazırlanarak Yol Yapım Şubesi Müdürlüğü 'ne gön
derilmiştir. " demiş, ancak söz konusu yazı ve eki metrajlar mükerrer yazılarımıza rağmen Komis
yonumuza sunulmamıştır. 

KGM, APK Dairesi Başkanlığı Keşif ve Şartname Şube Müdürlüğü, 02.06.2004 tarihli 2276 
sayılı yazısında; "Söz konusu işlerin keşiflerinin, ilgili Şube Müdürlüklerinden gönderilen bilgi ve 
belgeler ışığında hazırlandığını" belirtmiş ve yazıları ekine KGM Yapım Dairesi Başkanlığı'nın 
keşif özetlerine esas teşkil eden aşağıda açıklanan yazılarını bağlamıştır. 

Yol Yapım Şube Müdürü Sadık G. Demircan imzasıyla Keşif ve Şartname Şubesi Müdür-
lüğü'ne gönderilen keşif özeti hazırlanmasında esas alındığı belirtilen yazıların incelenmesinde, 
Karadeniz sahil yollarının her biri için yapılan belirlemeler aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

bl-) Piraziz-Giresun (Giresun Geçişi Hariç): 

Piraziz-Giresun (Giresun Geçişi Hariç) yoluna ilişkin 27.08.1997 tarihli 6307 sayılı yazıda; 

"- Proje ozalit kopyası 

- Yol metraj cetveli, 

- Malzeme ocakları itinererinin ek olarak" sunulduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 
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* ''Köprü metrajı veya keşif özeti 

* Araştırma Raporu 

* Profil tetkik tutanağı. 

Olmadığı" belirtilmiştir. 

- Taşımalara İlişkin (A) Katsayıları; 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, olarak belirlenmiştir. (Ayrıntıları 
EK: 1 Tablo 1 de açıklandığı gibidir. ) 

Ayrıca; metrajı ekte gönderilen bütün köprülerde % 30 zam uygulanacağı belirtilmiş, ancak, 
köprü projelerinin ve sathi kaplamaların kim tarafından yapılacağı sütunları boş bırakılmıştır. 

b2-) Giresun- Espiye (Giresun Geçişi hariç ): 

Giresun- Espiye (Giresun Geçişi hariç ) yoluna ilişkin 27.08.1997 tarihli 6306 sayılı yazıda; 

"- Proje ozalit kopyası, 

- Yol metraj cetveli, 

- Malzeme ocakları itinererinin ek olarak" sunulduğu, 

- "Köprü metrajı veya kesif özeti profil tetkik tutanağı olmadığı" işaretlenmiş, 

-Taşımalara ilişkin (A) katsayıları; 1.00,1.50, 2.00,2.50, olarak belirlenmiştir. (Ayrıntıları 
EK: 1 Tablo 1 de açıklandığı gibidir.) 

Ayrıca; "Metrajı ekte gönderilen bütün köprülerde %30 zam uygulanacağı" belirtilmiş, ancak; 
Köprü projelerinin ve sathi kaplamaların kim tarafından yapılacağı sütunları boş bırakılmıştır. 

b3-) Araklı - İyidere: 

Araklı-İyidere yoluna ilişkin 25.08.1997 tarihli, 6187 sayılı yazıda; 

"- Proje ozalit kopyası. 

- Yol metrajı veya keşif özeti. 

- Araştırma Raporu 

- Profil tetkik tutanağı. 

- Malzeme ocakları itinererinin bulunmadığı*'' işaretlenmiş, 

- Taşımalara ilişkin (A) katsayıları: 1.00. 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 olarak belirlenmiştir. (Ayrın
tıları EK: 1 Tablo 1 de açıklandığı gibidir.) 

Ayrıca, "Metrajı ekte gönderilen Km Köprüsü, Kum Köprülerinde %50 zam uy
gulanacaktır. " denilmiş, köprü projelerinin ve sathi kaplamaların kim tarafından yapılacağı sütun
ları boş bırakılmıştır. 

b4-) İyidere-Çayeli: 

İyidere- Çayeli yoluna ilişkin 25.08.1997 tarihli, 6186 sayılı yazıda; 

"- Proje ozalit kopyası. 

- Yol metraj cetveli. 
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- Köprü metrajı veya keşif özeti. 

- Araştırma Raporu. 

- Profil tetkik tutanağı. 

- Malzeme ocakları itinererinin bulunmadığı" işaretlenmiştir. 

- Taşımalara ilişkin (A) katsayıları: 1.00. 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 olarak belirlenmiştir. (Ayrın
tıları EK: 1 Tablo 1 de açıklandığı gibidir.) 

Ayrıca, "Metrajı ekte gönderilen Km Köprüsü, Kum Köprülerinde % 50 zam uy
gulanacaktır. " denilmiş, köprü projelerinin ve sathi kaplamaların kim tarafından yapılacağı sütun
ları boş bırakılmıştır. 

El ile. 25.08.1997 tarihli olarak yazılan dip not yazıda da: "Hopa-Kemalpaşa-Sarp yoluna ait 
katsayıların esas alınması istendiğinden düzeltmeler yapılmıştır." denildiği görülmüştür. 

b5-) Çayeli - Ardeşen - Hopa: 

Çayeli-Ardeşen-Hopa yoluna ilişkin 17.06.1996 tarihli A-3482 sayılı (M.Kemal ÜNLÜER im
zalı) yazıda; 

"- Yol metraj cetveli, 

- Köprü metrajı veya keşif özeti, 

- Araştırma raporu, 

- Malzeme ocakları itinererinin ek olarak" sunulmuştur. 

"- Proje ozalit kopyası ile. 

- Profil tetkik tutanağının olmadığı" işaretlenmiştir. 

- Taşımalara İlişkin (A) katsayıları: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 olarak belirlenmiştir. 

(Ayrıntıları EK: 1 Tablo 1 de açıklandığı gibidir.) 

Taşımalara ilişkin değerlerde el ile iki kez değişiklik yapıldığı A=1.00 olarak gösterilen 
matbu rakamın, 01.07.1996 tarihli Vedi ÖZDEMİR yazısıyla ve 14.08.1997 tarihli ikinci bir 
yazıyla ilk önce 1.Ş0 daha sonra da 2.00 değerine yükseltildiği, daha sonra da Ek 1 no'lu Tab
loda görülen değerlerin katsayıların belirlendiği, tespit edilmiştir. 

Ayrıca "Metrajı ekte gönderilen Km köprüsü, km....köprüler inde % 30 zam uygulanacak
tır. " denilmiş, köprü projesi ve sathi kaplama işlerinin kim tarafından yapılacağı sütunları boş 
bırakılmıştır. 

b6-) Bolaman - Perşembe: 

Bolaman - Perşembe yolu ile ilgili taşıma katsayılarını belirten bilgi keşiflerle ilgili olarak 
KG1VI tarafîndan gönderilen dosya içerisinde bulunamamıştır. Taşıma katsayıları ve köprü 
zamlarını belirten mevcut bilgiler, 26.08.1997 tarihli 3109 sayılı onay belgesinden alınmış Rapor 
Eki'ndeki 1 no'lu Tabloda açıklanmıştır. (Ek: 1 Tablo 1) 
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b7-) Köprü Zamlarının % 30'dan % 50'ye Çıkarılması: 

11.09.1997 tarihli 6681 sayılı ve Yapım Dairesi Başkanı Ahmet Ustaoğlu imzasıyla Keşif ve 
Şartname Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda; "Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında ihale 
edilecek olan, Bolaman-Perşembe, Piraziz-Giresun ve Giresun-Espiye yollarında daha önce %30 
olarak belirlenen viyadük ve köprü inşaat zammının %50 olarak değerlendirilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. " denildiği görülmüştür. 

Söz konusu 11.09.1997 tarihli yazı öncesinde; ihale konusu işlere ait onay belgelerinin 
26.08.1997 tarih ve 3104 ila 3109 sayılı olarak (6 adet) istihsal edilmiş olduğu ve bu onay bel
gelerinde; "3992 Poz No 'lu köprü inşaat zammı yüzde miktarı % 50 (Yalnız yüzde elli) olarak uy
gulanacaktır. " düzenlemesinin yapıldığı da ayrıca görülmektedir. 

b8-) Taşıma Katsayıları ve Köprü Zamlarının Maliyetlere Etkisi: 

Karadeniz Sahil Yolu kapsamındaki soruşturma konusu ihalelerden önce aynı bölgede gerçek
leştirilmiş olan; 

Hopa-Kemalpaşa-Sarp projesinde imalatların tümü değil, bazı taşımalar için A=1.50 ile 2.00 
değerinin, 

Hopa şehiriçi (Sundura) köprüsü inşaatında Köprü inşaat zammı için %50 değerinin, 

Samsun-Ünye projesinde, bazı taşımalar için A=1.25, 1,875 2,50 değerinin, 

Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı, Trabzon-Maçka ve Trabzon Şehir Geçici projelerinde, A=1.50 
değerinin, 

Piraziz-Espiye-Çarşıbaşı projesinde A=1.25, 1.875, 2.50 değerlerinin, 

Kabul edildiği, 

Soruşturma konusu ihalelerden sonra KGM'nce merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen 
15.01.1998 tarihli 710-0171 sayılı (1998/5) "İç Genelge" ile; 

"Genel Müdürlüğümüz; Merkez ve Bölge Müdürlüklerince ihale veya emanet suretiyle yap-
tırılcak tüm işlerde; 

a) Taşıma formüllerinde yer alan (A) taşıa katsayısı A=l olarak alınacak, 

b) 3992 Poz No.lu "Köprü İnşaat Zammı" uygulanmayacaktır. 

Ancak, özel durumlarda, farklı A katsayıları veya köprü inşaatı zammı uygulama zarureti 
doğarsa, teknik gerekçeleri ile Genel Müdürlük makamından onay almak suretiyle uygulama 
yapılabilir. " 

Koşullarının uygulamaya konulmuş olması ve bilahare ihale edilen otoyol ve devlet yolu in
şaatlarının tümünde bu genelge hükümleri uygulanmıştır. 

Taşıma katsayılarının ve köprü zamlarının anılan oranlarda belirlenmesi sonucu ödemelerde 
meydana gelen artışlar ve oranları aşağıdaki 2 No'lu Tabloda belirtildiği gibidir. 
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DOĞU KARADENİZ SAHİL YOLU NAKLİYE ÖDEMELERİ İLE (A) KATSAYISININ 1 OLMASİ 
GEREKEN TUTARLAR VE FARKLAR 

İŞİN ADİ 

1-Çaycli-
p\rdeşen-
Hopa 

E-Iyidere-
Çayeli 

b-Araklı-
fiyidere 

1 
4-Oiresun-
Espiye 

^-Piraziz-
piresun 

6-Bolaman-
Perşembe 

Genel 
Toplam 

MÜTEAHHİDİ 

Ccngiz+Mapa+ 
Makyol O.G. 
Bayındır-Limak 
O.G. 

(Limak inş.Ltd.Şti) 

Doğuş-Polat O.G. 

Güriş+Metiş+özışık 
O.G. 

(Gûriş+Metiş+O.G.) 

Entcs+Kolin O.G. 

.Kolin İnş. AŞ.) 

Nurol+Tekfen+ 
Yüksel O.G. 

] 

KEŞİF BEDELİ 
($) 

273.617.679,788 

305.336,006 

122.005.317,330 

149.500,000 

120.528.114,378 

108.307226,465 

2.349.128,599 

51.440.754,183 

149.500,000 

199.324.989,069 

S78.177.545.818 

İHALE İND. 
% 

20.30 

17.55 

18.50 

16.91 

16.80 

17.25 

İHALE BEDELİ 
($) 

218.378.626,794 

305.336,00^ 

100.619.621,390 

149.500,000 

98.390.422,157 

90.389.712,116 

42.674.323,480 

149.500,000 

166.515.849,969 

717.572.891,912 

SON 
HAKEDİŞİN 

TARİH/NOSU 

08.12.2003/20-
A 

09.12.2003/18 

08.12.2003/18 

22.04.2004/34 

05.12.2003/23 

09.12.2003/23 

TUTARI 
($) 

173.658.032,00 

116.898.774,00 

114.000.613,00 

95.793.104,10 

60.083.805,13 

117.583.494,98 

SÖZLEŞMESİ 
(A) KATSAY 
KÖPRÜ ZAM 
GÖRE ÖDEM 

112.286 

82.993 

51.608. 

52.3)9. 

29.907. 

26.751. 

678.017.823,21 (355.867.638 
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3- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNE AİT KREDİLER ÜZERİNDE 
YAPILAN İNCELEMELER 

a- İhaleye Davet Edilen Firmaların Temin Edeceği Yurtdışı Kredilere İlişkin Şartlar ve 
Hazine Müsteşarlığı Onay Prosedürü: 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Doğu Karadeniz sahil yolları 
ihalesinin yapıldığı 1997 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Uluslararası Kredili İhale 
(UKİ) izni için yasal bir mevzuat olmamakla beraber Hazine Müsteşarlığının oluşturmaya çalıştığı 
prensipler ve mevcut kanunlar çerçevesinde teamülden gelen bir prosedür oluşmuştur. 

Söz konusu prosedürün aşamaları aşağıdaki gibidir: 

al-) Bir Projenin Dış Finansmanla Gerçekleştirilmesi İçin Öncelikle Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca (DPT) Hazırlanan Yıllık Yatırım Programında Yer Alması Gerek
mektedir. (1997 Yılı Bütçe Kanunu 8(A) Maddesi) 

1997 yılı yıllık yatırım programında Doğu Karadeniz sahil yolu (Araklı-Hopa) 83E040260, 
Piraziz-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) 96E040170, Bolaman-Perşembe 97E040210 DPT 
numaralarıyla yer almaktadır. 

a2-) İdarenin, Uluslararası Kredi İzni İçin Hazine Müsteşarlığı (HM)'na Müracaat Et
mesi Gerekmektedir. 

Söz konusu müracaat Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 15/8/1997 tarih ve 3006 sayılı yazısı 
ile Hazine Müsteşarlığına yapılmıştır. Bu yazıda; 

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı nedenlerle söz konusu yolların bölünmüş yol olarak yapımı 
işlerinin bir an önce tamamlanması büyük önem arz etmektedir, 

Bütçe olanaklarının sınırlı olması ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakların 
mevcut ihalelerin yürütülmesinde bile yetersiz kalması, bu sebeple yatırımların gerçekleşme 
sürelerinin çok uzaması nedeniyle bu projelerin bir kısım kamulaştırma giderleri dahil yapımının 
tamamının kredi ile karşılanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bu amaçla yukarıda belirtilen projelerin gerçekleşmesi için yapılacak işlerde 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun 2990 
sayılı Kanunla değişik 89. maddesi uyarınca bir kopyası ekte gönderilen Bakanlar Kurulu Kararı 
alınmıştır. Uluslararası r\ite\ikl\ olarak 1997ydi için de ihale edilmesi düşünülen, işlçrin ihalelerin
de uygulanacak usul ye esaslar qynçq bçljrlçneçektir, 

Bu konu ile ilgili olarak hazırlanacak ihale evrakında ver alması düşünülen Müsteşarlığınızı 
doğrudan veva dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz şartlar aşağıda sıralanmıştır. 

1- İşlerin tamamı bir kısım kamulaştırma dahil Müteahhit Firmalar tarafından temin edilen iç 
veya dış kaynaklı kredilerle finanse edilecektir. 

2- Bütün krediler Hükümet kredileri dahil krediyi veren kuruluşça resmi bir mektupla teyit 
edilecektir. Bu mektup kredinin şartlarını belirtecek ve verilen teklifin bir parçası olacaktır. 

3- Projenin finansmanı ile ilgili firmaca teklif edilen kredi bir dış ülke hükümet kredisi olarak 
sağlanacaksa, bu kredilerin, ilgili hükümetlerce daha önce Türk Hükümetine teklif veya taahhüt 
edilmiş olan krediler içinde yer almadığı kredi veren Makamca belirtilmelidir. 
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4- Teyit edilmiş kredi tekliflerinin şartları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca kabul 
edilebilir nitelikte olması gereklidir. 

5- Firmalarca bulunan kredi için yapılacak Kredi Anlaşması Kreditörler ile T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı arasında düzenlenecek ve Kredi Anlaşması Yapım Sözleşmesinin ekini teşkil 
etmeyecektir. 

6- İşler, birim fiyatlara ABD Doları üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

7- ödemeler ABD Doları üzerinden tahakkuk edecek tutarın %40 ABD Doları olarak %60'ı ise 
tahakkuk tarihindeki TC. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru üzerinden hesaplanmak üzere TL 
olarak yapılacaktır. 

8- Türkiye'de ve yurt dışında vergi ve fiyatların değişmesi halinde ilave bir ödeme 
yapılmayacak, fiyat farkı ödenmeyecektir. 

9- İhale bedelinin en az %3'ü oranında geçici teminat ve % 6'5ı oranında kesin teminat 
alınacaktır. Teminatlar ABD Doları veya ABD Doları cinsinden resmi forma uygun banka teminat 
mektubu olacaktır Teminat tutarı veya Kontrgarantisi Finans Kredisi dışındadır. 

10- Tekliflerin değerlendirmesinde, kredi şartlarına göre kredilerin bu günkü değere 
indirgenmiş miktarları göz önüne alınacaktır. 

Müsteşarlığınızca yukarıda açıklanan hususlar ile bu meyanda sözleşme ve şartnamelerde yer 
almasında yarar gördüğünüz konular hakkındaki görüşünüzün acilen bildirilmesini rica ederiz.." 

denilmiştir. 

a3-) Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yatırım Programı Kapsamında, Projenin Ön
görülen Önceliği Konusunda, Devlet Planlama Müsteşarlığı (DPT)'nın Uygun Görüşü Alın
maktadır. 

Karadeniz sahil yolları ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından sırasıyla, 25/8/1997, 
03/09/1997, 15/9/1997 tarihlerinde DPT'nin projelere ilişkin görüşleri sorulmuştur. 

i-) DPT'nin Görüşü Olumsuz ise, İdareye Bildirilir. 

ii-) DPT Tarafından Uygun Görüş Verilen Projeler İçin Hazine Müsteşarlığının Bağlı Ol
duğu Bakandan Alınan Onay Çerçevesinde İdareye Uluslararası Kredi İhale İzni Verilebilir. 
Söz Konusu İznin Süresi, Ekonomik Durum ve Şartlara Göre Hazine Müsteşarlığı Tarafından 
Yeniden Değerlendirilebilir ve Gerektiğinde Uzatılabilir veya İptal Edilebilir. 

30/9/1997 tarihinde DPT, Karadeniz sahil yollan projelerinin dış kredi ile finansmanının uy
gun olduğunu bildirmesini müteakip, 02/10/1997 tarihinde Hazine Müsteşarlığından sorumlu Dev
let Bakanlığı'ndan alman onay çerçevesinde idareye (KarayoUan Genel Müdürlüğüne) 02/10/1997 
tarihinde faksla. 03/10/1997 tarihinde yazıyla Hazine Müsteşarlığınca izin verilmiştir. 

a4-) Hazine Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakandan Onay Alınamaz ise, İdareye Olum
suz Görüş Bildirilir. 

a5-) İdare Aldığı Uluslararası Kredi İzni Üzerine İhaleyi Yapmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Karadeniz Sahil Yollarına ait ihaleleri 30.9.1997-02.10.1997 
tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. 
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a6-) İhaleye Katılanlar, İhale Konusu Projenin Teknik Özelliğine ve Fiyatına İlişkin Tek
lifin Yanı Sıra, Finansman Teklifi de Vermek Zorundadır. 

İhale dosyalarında yalnızca ihaleyi kazanan firmaların finansman tekliflerine rastlanmıştır. 
a7-) İdare UKİ İzni Verilen İhale Tamamladıktan Sonra İhaleyi Kazanan Firmanın 

Getirdiği Kredi Teklifi ile Birlikte Hazine Müsteşarlığı'na Başvurmaktadır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 19/12/1997 tarihinde ihaleyi kazanan firmaların ilettiği kredi 

niyet mektuplarını Hazine Müsteşarlığı'na göndermiştir. 
a8-) Hazine Müsteşarlığı, İletilen Kredi Teklifinin Finansman Koşulları ile Krediye Ait 

Anlaşma Metnini Müzakere Etmek ve Finansman Görüşmelerini Sonuçlandırmak İçin 
Bakan Onayı Alarak Finansman Görüşmelerini Sonuçlandırır. (1997 Yılı Bütçe Kanunu 33. 
Madde) Hazine Müsteşarlığı'nın Değerlendirmesi Sonucunda İletilen Kredi Teklifinin 
Yenilenmesi İdareden İstenebilir. 

Hazine Müsteşarlığının Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderdiği 22 Ocak 1998 tarih ve 
162 sayılı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü M. Aydın KARAÖZ imzalı yazıda söz konusu 
projelerin bir kısım kamulaştırma giderleri de dahil olmak üzere tamamen uluslararası kredili ihale 
yolu ile gerçekleştirilmesine ihaleyi alan firmaların kabul edilebilir kredi teklifi getirmeleri kaydıy
la 03.10.1997 tarih ve 46547 sayılı yazıları ile ön izin verilmiş olduğunu, Karayolları Genel Müdür
lüğünün de 19.12.1997 tarih ve 4652....4657 sayılı 6 adet yazısı ile ihale neticesinde kazanan fir
maların kredi tekliflerinin HM'na iletilmiş olduğu, ayrıca ihaleyi kazanan firmaların KGM'nin 
talimatı gereği kredi görüşmelerine hazır olduklarını bildirmiş olduğunu, söz konusu projelerin 
KGM'nünl8.11.1997 tarih 8741 sayılı yazısında belirtilen ve her bir proje kapsamında her yıl ih
tiyaç duyulacak miktarlardan 1998 yılı ihtiyacı olan 138,66 milyon ABD Doları kadar (KDV Hariç) 
dış borçlanma yapılması suretiyle finansmanı HM'nca uygun görüldüğü, her bir bölüm için ilgili 
firmalar tarafından iletilen kredi teklifleri ilgili bölümün 1998 yılı ihtiyacı kadar dikkate alınacağı, 
bu çerçevede her bir firmanın getirmiş olduğu kredi teklifinin ayrı ayrı müzakere edilerek sonuçlan
dırılacağı, bildirilmiştir. 

HM'nın 04 Şubat 1998 tarih ve 4139 sayılı Genel Müdür M. Aydın KARAÖZ imzalı KGM'ne 
hitaben gönderilen yazıda; " bu çerçevede her bir yol bölümü için o bölümün ihalesini kazan
mış ulan müteahhit firma tarafından sadece 1998 yılı ihtiyacı gözönüne alınarak gönderilecek 
tamamı taahhüt edilmiş ("fully undenvr itten") nihai kredi tekliflerinin en geç 23.02.1998 tarihine 
kadar Müsteşarlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. " denilmiş, 

HM'nın 25.02.1998 tarih ve 7752 sayılı Genel Müdür M. Aydın KARAÖZ imzalı KGM'ne 
hitaben gönderilen yazıda; "Bu kez 3 bölüme ilişkin yapım işini üstlenen firmalardan alınan ve 
Genel Müdürlüğünüze gönderildiği anlaşılan 23.02.1998 tarihli yazılar ile finansman teklifi verme 
süresinin 16.03.1998 tarihine kadar uzatılması talep edilmektedir. Söz konusu talep Müsteşar
lığımızca uygun görülmüş olup, finansman teklif verme süresi bütün gruplar için 16.03.1998 
tarihine kadar uzatılmıştır, "denilmektedir. 

HM'nin 22.04.1998 tarihli Hazine Müsteşarı Yener DİNÇMEN imzalı, 22.04.1998 tarihli Dev
let Bakanı Güneş TANER Olur'u ile Credit Suisse First Boston tarafından söz konusu projelerin 
1998 yılı finansman ihtiyacının tamamını karşılamak amacıyla 146 Milyon ABD Doları tutarında 
5 yıl vadeli getirilen finansman teklifini, müzakere etmek için onay alınmıştır. 
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a9-)Finansman Görüşmelerinin Sonuçlandırılmasını Müteakip İmzalanan Kredi Anlaş
maları Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanarak Yürürlüğe Girmektedir. 

Credit Suisse First Boston tarafından 8/6/1998 tarihinde sağlanan 146 milyon ABD Doları 
tutarındaki kredinin yürürlüğe girmesi için 15/6/1998 tarihinde BKK istihsal edilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda uluslararası kredili ihale prosedürüne ilişkin olarak hazırlanan 
ve olayların kronolojik dökümünü gösteren tablo, aşağıda yer almaktadır. 

TARİH 

03.07.97 

01.08.97 

15.08.97 

25.08.97 

25.08.97 

26.08.97 

29.08.97 

03.09.97 

[04.09.97 

04.09.97 

15.09.97 

30.09.97 
30.09.97 
01.10.97 
02.10.97 

02.10.97 

03.10.97 

14.11.97 

18.11.97 

19.12.97 

14.01.98 

22.01.98 

Tahin-* 

YAPILAN İŞLEM 1 

Başbakanlığa, projelerin 2886 sayılı İhale Kanunu'nun 89. Maddesine göre ihale edilmesi için Bakan 
imzalı başvuru yazısı gönderilmiştir. 1 
İşin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu dışında ihale edilmesi için 97/9698 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan alınmıştır. 

KGM Hazine Müsteşarlığı (HM)'na söz konusu projeleri 2886 sayılı Kanun dışında ihale edilmesi 
uyarınca alınan Bakanlar Kurulu Kararını iletmiş ve projelerle birlikte bir kısım kamulaştırma 
giderlerinin krediyle karşılanmasını talep etmiş 

HM'nca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)'na, bahse konu projelerin dış krediyle finanse 
edilmeleri hususunda öncelikleri sorulmuştur. 

*HM idareye DPT'na konuyla ilgili görüş sorulduğunu bildiren yazı göndermiştir. 

Tüm Doğu Karadeniz yollarının 2886 Devlet ihale kanunu dışında ihale edilmesi için 97/9890 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiştir. (İkinci BKK) 

KGM keşif bedellerini bildirerek, projelerin krediyle gerçekleştirilme talebini HM'dan yenilemiştir. 

HM KGM'nün 29/8/1997 tarihli yazısına ilgi kurarak DPTnin görüşlerinin ivedilikle iletmesini talep 
etmiştir 

KGM Başbakanlığın talimatı gereği kredili ihaleye çıkıldığını belirterek ihale tarihlerini HM'na 
bildirmiştir 

HM tarafından bahse konu projelere uluslararası kredili ihale verilmesi yolunda Devlet Bakanı Oluru 
alınmıştır 

HM tarafından KGM'nin 4/7/1997 tarihli yazışma ilgi kurularak DPT'ye ivedi kaydıyla görüşleri 
yeniden sorulmuştur. 
İyidere-Çayeli ve Çayeli-Ardeşen-Hopa Yollarının ihalesi yapılmıştır. 
DPT söz konusu projelerin dış kredi ile finansmanının uygun olduğunu bildirmiştir. 
Araklı-îyidere ve Giresun Espiye yollarının ihalesi yapılmıştır. 

Piraziz-Giresun ve Bolaman-Perşerabe yollarının ihalesi yapılmıştır. 

HM tarafından UKİ onayı alınarak faksla UKİ izni KGM bildirilmiş ve ihaleyi kazanan firmalar 
tarafından getirilecek kredi teklif0er)inin HM'na iletilmesi İstenmiştir. 

2.10.1997 tarihinde gönderilen faksın teyidiyle UKt izni HM'ca KGM' ye bildirilmiştir. 

HM tarafından 30/10/1997 tarihinde yapılan toplantıya atıfta bulunularak kararlaştırıldığı üzere 
projelerin yıllar itibariyle finansman ihtiyacı bilgilerinin gönderilmesi KGM'den talep edilmiştir. 

KGM 1998 yılı için 159 Milyon ABD Dolan olmak üzere,Toplam 824.6 milyon ABD Doları 
tutarında ihtiyaç bildirmiştir. 
KGM 6 adet yazısıyla kredi tekliflerini HM iletmiştir. 

HM tarafından iletilen kredi tekliflerini içeren ve bu tekliflerin otoyol projeleri ve diğer yol projeleri 
için ihtiyaç duyulan finansman rakamlarının toplam 8 milyar ABD Dolarına ulaşmış olmasından 
dolayı 1998 yılı bölümüne olur veren müzakere onayı alınmıştır. 

HM tarafından KGM'ne 1998 yılı ihtiyaçları çerçevesinde 138.6 milyon ABD doları tutarında dış kredi 
teminin uygun gördüğü, iletilen kredi tekliflerinin 1998 yılı ihtiyacı kadar kısmı dikkate alınacağı, bu 
çerçevede her bir kredi teklifinin ayn ayrı müzakere edilerek sonuçlandırılacağı bildirilmiştir. 
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04.02.98 
HM tarafından KGM'den 1998 yılı ihtiyaçları göz önüne alınarak tamamı taahhüt edilmiş nihai 
tekliflerin en geç 23.02.1998 tarihine kadar iletilmesi talep edilmiştir. 

06.02.98 
KGM "Kamulaştırma bedeli için temin edilecek kredi miktarı" dikkate alınarak 1998 yılı için 142.17 
milyon ABD Doları ihtiyaç bildirmiştir. 

25.02.98 HM tarafından Finansman teklifi verme süresi 16.3.1998 tarihine kadar uzatılmıştır. 

29.04.98 
HM tarafından 1998 yılı finansman ihtiyacı için CSFB tarafından getirilen 146 milyon ABD doları 
tutarındaki krediyi müzakere etmek için müzakere onayı alınmıştır. 

08.06.98 146 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşması imzalanmıştır. 

15.06.98 İmzalanan kredi anlaşmasının yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu Kararı istihsal etmiştir. 

b- Krediye İlişkin Tespitler 
İhale dosyalarında yapılan incelemede, dosyada yalnızca ihaleyi kazanan firmaların ilettiği 

kredi tekliflerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Projeler ve ihaleyi kazanan firmalar itibariyle iletilen 
kredi tekliflerine ilişkin özet bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

thale 
Edilen İş 
Çayeli-
Ardeşen-
Hopa 

tyidere-
Çayeli 

Araklı-
İyidere 

Giresun-
Espiye 

PirazU-
Giresun 

Bolaman-
Perşeınbe 

İhaleyi 
Kazanan 

Firma 
Cengiz-
Mapa 
Makyol 
Bayındır-
Limak 

Doğuş-
Polat 
Güriş-
Metiş-
özışık 

Entes-
Kolin 
Nurol-
Tekfen-
Yüksel 

Teklifin Verildiği İş 

Çayeli-Ardeşen-Hopa 

i) İyidere-Çayeli 

ii) Tüm 6 Hat için 

Araklı-Iyidere 

Giresun Espiye 

Giresun Espiye 

Giresun Espiye 

Tüm 6 Hat için 

i) Bolaraan-Perşembe 

ii) Bolaman-
Perşembe 

III 

Cengiz-
Mapa-
Makyol 

i) Bayındır 

ii) Limak 

Doğuş Polat 

i) Güriş 
-Metis 

ii) Güriş 
-Metis 
-özışık 

iii) Güriş 
-Metis 
-özışık 

Entes-Kolin 

i) Tekfen-iş 
Ortaklığı 

ii) Nurol-
Tekfen-
Yüksel 

Kreditor 

Standart Bank 
London 

ABN Amro Bank 

Banker Trust 

ABN Amro Bank 

i) Overseas 
Trade 
Finance Ltd. 

ii) Körfezbank 

iii) The Chase 
Manhattan 
Bank 
The Chase 

Manhattan 

i) Banker Trust 

ii) ABN Amro 
Bank 

İhale Bedeli 

218.378.626,797 

100.619.621,390 

98.390.422,157 

90.389.712,116 

42.823.823,48 

166.515.819,97 

TABLO : 4 

Kredi Tutarı 
($) 

275.923.015,794 

i) 124.000.000 

ii) 275.000.000 

122.000.000 

i) 109.000.000 

ii) 160.000.000 

iii) 109.000.000 

200.000.000 

i) 205.000.000 

ii) 201.000.000 

Teklifin 
Verildiği Tarih 

25.09.1997 

i) 22.09.1997 

ii) 26.09.1997 

01.10.1997 

i) 30.09.1997 

ii) 29.09.1997 

iii) 29.09.1997 

29.09.1997 

i) 30.09.1997 

ii) 30.09.1997 

Yalnızca ihaleyi kazanan firmaların kredi tekliflerinin ihale dosyalarında bulunması üzerine 
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazılan 28,05,2004 tarihli A.Ol.l.GEÇ.9/9-37 sayılı yazımızla 
ihaleye katılan diğer firmaların kredi tekliflerinin Komisyonumuza gönderilmesi talep edilmiştir. 
Komisyonumuza iletilen yazıdan bazı firmalarca ihale tarihinin üzerinden 5 yıl geçtiği için ihaleye 
ilişkin dokümanların arşivlerinde bulunmadığı ifade edilmiştir. İhaleye katılan firmalardan kredi 
teklifi verenlerin listesi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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1 İŞ'n 
Adı-
thale 

tarih ve 
saati 

1-
pyeli-
lArdeşen 
(-Hopa 

30.09.1997 

10.00 

2-
İyidere-
Çayeli 

30.09.1997 

15.00 

Teklifler 

Cengiz+Mapa+ 
Makyol 

Nurol 
Tekfen 
Polat 
Güriş+Metiş 
Enka 

Baymdır+Limak 
Yüksel 
Doğuş 
Entes+Kolin 
özışık 

Kutlutaş 

Bayındır+Lima 
k 
Polat 

^urol 

Entes+Kolin 
Cengiz 

Tekfen 
Doğuş 
vlapa 
Güriş+Metiş 
Yüksel 
Makyol 
Enka 
Özışık 

Kutlutaş 

thale 
İndirimi 

20,30 

13,48 
11,50 
15,70 
14,25 
14,00 

16,15 
12,12 
14,17 

Teşekkür 

Teşekkür 
Teklif 

vermemiş 

17,55 
r 15,88 

16,51 

13,78 
15,17 

11,80 
15,68 
16,48 
16,53 
12,50 
15,75 
13,25 

Teşekkür 
Teklif 

vermemiş 

Teklif 
Mektubu 

Ekinde Kredi 
Teklif Formu 

ve Niyet 
Mektubu 

Olup 
Olmadığı 

(x) 

(xx) 
(xx) 
(xx) 
(XX) 

(xxx) 

(xxx) 
(xxx) 
(XX) 

-
. 

(xxxx) 
(XX) 

(xx) 

(xx) 
(xxx) 

(xx) 
(XX) 

(xx) 
(XX) 

(XXX) 
(xxx) 
(xxx) 

-
. 

Kredi Niyet 
Mektubunu Veren 

Bankanın Adı 

Standart Bank 
London 
ABN Ambro Bank 
Citibank 
Bankers Trust 

ARNAmroBank(Bay 
indir) 
Citibank(Bay indir) 
Banker Trust 
(Limak) 
ABN Amro Bank 

ABN Amro 
(Bayındır) Bankers 
Trust(Limak) 

ABN Ambro Bank 
Citibank 
Chase Manhattan 
Bank 

Deulsehe Bank (Bankers 
Trust) 

Körfezbank 

ABN Amro Bank 

Kredi Tutarı (S) 

275.923.015,794 
276.000.000 
275.000.000 
280.000.000 

276.000.000 
50-275.000.00q 

275.000.000 
276.000.000 

124.000.000 
275.000.000 

123.000.000 
275.000.000 

200.000.000 

125.000.000 

276.000.000 

123.000.000 

Mektubun 
Tarihi 

25.09.1997 

22.09.1997 

29.09.1997 

22.09.1997 
29.09.1997 
26.09.1997 
22.09.1997 

22.09.1997 
26.09.1997 

22.09.1997 

29.09.1997 

29.09.1997 

29.09.1997 

22.09.1997 

TABLO : 5 

Ortak Girişim 
Beyanname 
Tarih/No 

29.09.1997/49060 
(Ank.9.Noteri) 

29.09.1997/44597 
(Ank.33 Noteri) 
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tşin Adı/ 
İhale 

tarih ve 
saati 

3-
Araklı-
tyidere 

01.10.1997 

10.00 

4-
Giresun 
-Espiye 

01 10.1997 
15.00 

Teklifler 

Doğuş+Polat 
Tekfen 

Entes+Kolin 
GUriş+Metiş 
Makyol 

Bayındır 

Nurol+Yüksel 
Mapa 
Enka 
Limak 
Cengiz 
Özışık 

Kutlutaş 

Güriş+Metiş+ 
Özışık 

Tekfen+Doğuş 
Makyol 

Nurol 
Vüksel 
Vlapa 

Bayındır 

Limak 
Enka 

Entes+Kolin 
Cengiz 
Polat 

Kutlutaş 

İhale 
İndirimi 

18,50 
13,72 

14,68 
16,00 
13,52 

17,56 

16,22 
13,13 
13,85 
12,88 
15,55 

Teşekkür 
Teklif 

vermemiş 

16,91 

14,20 
r13,74 

15,76 
14,83 
16.40 

12,82 
16,52 
13,68 

Teşekkür 

Teşekkür 

Teşekkür 
teklif 

vermemiş 

Teklif 
Mektubu 

Ekinde Kredi 
Teklif Formu 

ve Niyet 
Mektubu 

Olup 
Olmadığı 

(X) 
(XX) 

(XX) 

(XX) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

(x) 

(XX) 
(xxx) 

(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

Kredi Niyet 
Mektubunu Veren 

Bankanın Adı 

ABN Amro Bank 
Bankers Trust 
Chase Manhattan 
Bank 

ABN Amro Bank 
Citibank 
ABN Ambro 
Bank(Nurol) 
Körfezbank 

Bankers Trust 

Chase 
ManhattenBank 
Körfezbank 
ABN Amro Bank 
(Tekfen) 

ABN Ambro Bank 
Citibank 

ABN Amro Bank 
Körfezbank 
ABN Amro Bank 
Citibank 
Bankers Trust 

Chase Manhattan 
Bank 

Kredi Tutan 
($) 

122.000.000 
125.000.000 

200.000.000 

122.000.000 
50-275.000.000 

122.000.000 
276.000.000 

275.000.000 

109.000.000 
160.000.000 

110.000.000 

109.000.000 
275.000.000 
109.000.000 
276.000.000 
110.000.000 

50-275.000.000 
275.000.000 

200.000.000 

Mektubun 
Tarihi 

01.10.1997 
29.09.1997 

29.09.1997 

22.09.1997 
29.09.1997 

22.09.1997 
29.09.1997 

26.09.1997 

28.09.1997 
29.09.1997 

29.09.1997 

22.09.1997 
22.09.1997 
29.09.1997 
22.09.1997 
29.09.1997 
26.09.1997 

29.09.1997 

Ortak Girişim 
Beyanname 
Tarih/No 

30.09.1997/33479 
(Ank.34.No(eri) 

)1.10.1997/33421 
(Ank.20.Noteri) 
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tşin Adı-
thale 

tarih ve 
saati 

5-Piraziz 
Giresun 
02.10.1997 

10.00 

6-
Bolaman-
Perşembe 
02.10.1997 

15.00 

Teklifler 

Entes+Kolin 
Özışık 

Tekfen+Doğuş 
Enka 
Limak 

Bayındır 

Nurol 
Mapa 
Yüksel 
Cengiz 
Güriş+Metiş 
İPolat 

Makyol 

Kutlutaş 

Nurol+Tekfen 
+ Yüksel 
Makyol 
Doğuş 
Mapa 

Bayındır 
Limak 
Enka 
Güriş+Metiş 
Polat 
Cengiz 

Entes+Kolin 
özışık 

Kutlutaş 

İbale 
İndirimi 

16,80 
11,00 

13,60 
13,20 
13,66 

12,78 

16,11 
15,95 
15,16 

Teşekkür 
Teşekkür 
Teşekkür 
Değ.Alm 

madı 
Teklif 

vermemiş 

17,25 
14,92 
15,05 
16,50 

13,17 
16,78 
12,52 

Teşekkür 
Teşekkür 
Teşekkür 

Teşekkür 
Teşekkür 

Teklif 
vermemiş 

Teklif 
Mektubu 

Ekinde Kredi 
Teklif Formu 

ve Niyet 
Mektubu Olup 

Olmadığı 

(x) 
(XX) 

(xx) 
(XXX) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

(xxxx) 
(XX) 

(XX) 

(xxx) 

(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

Kredi Niyet 
Mektubunu Veren 

Bankanın Adı 

Chase Manhattan 
Bank 

ABNAmro 
Bank(Tekfen) 

Bankere Trust 
ABN Amro Bank 
Citibank 

ABN Ambro Bank 
Citibank 
Körfezbank 
ABN Amro Bank 

ABN Amro Bank 

Körfezbank 
ABN Amro Bank 
Citibank 
ChaseManhattenBa 
hk 
Bankers Trust 

Chase Manhattan 
Bank 

Kredi Tutarı (S) 

200.000.000 

55.000.000 

275.000.000 
53.000.000 

50-275.000.000 
52.000.000 

275.000.000 
276.000.000 

53.000.000 

201.000.000 

276.000.000 

201.000.000 
275.000.000 
201.000.000 
275.000.000 

200.000.000 

Mektubun 
Tarihi 

29.09.199? 

29.09.1997 

26.09.1997 
22.09.1997 
29.09.1997 

22.09.1997 
29.09.1997ı 
22.09.1997i 

30.09.1997 

29.09.1997 

22.09.1997 
29.09.1997 
29.09.1997 
26.09.1997 

29.09.1997 

Ortak Girişim 
Beyanname 

Tarih/No 

23.09.1997/24196 
(Ank.46.Noleri) 

91.10.1997/33634 
;Ank 34.Noteri) 

(X): Ekli: Kredi teklif formu ve kredi niyet mektubunun şartname eki teklif mektubuna uygun olarak dosyasında 
bulunmaktadır. 

(XX): Ekli/Yok: Kredi teklif formu ve kredi niyet mektubunun teklif mektubu ekinde olduğunun belirtilmiş olmasına 
rağmen dosyasında bulunmamaktadır. 

(XXX): Yok: İhale teklif mektuplarının şartname eki "Teklif Mektubu örneği" ne uygun olmadığı ve teklif mektubu ekinde 
"Kredi Teklif Formu" ile "kredi niyet mektubu" bulunmamaktadır/taşımamaktadır. 

(XXXX): İhale teklif mektubunun şartname eki "teklif mektubu ömeği"ne uygun olmadığı ve teklif mektubu ekinde "kredi 
teklif formu" ile "kredi niyet mektubu" olduğu gösterilmemiş, ancak söz konusu belgelerin dosyasında olduğu 
görülmüştür. 
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4- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNİN YAPIMI VE SONUÇLANDIRILMASI 
a- İhalelere Davet Edilen Firmalar ve Ortak Girişim Oluşturulması: 
al-) Karadeniz Sahil Yolu İhalelerine Davet Edilen Firmalar: 
1- Enka İnş. ve San. A.Ş. 

2- Doğuş İnş, ve Tic. A.Ş. 
3- Tekfen İnş. ve Tes. A.Ş. 

4- Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. 

5- Bayındır İnş. Tur. Tic. A.Ş. 
6- Kutlutaş İnş ve Tic. Ltd. Şti. 
7- Entes End. Tes. İmi. ve Montaj Tad. A.Ş. 
8- Özışık İnş. ve Taah. A.Ş. 
9- Yüksel İnş. A.Ş. 
10- Polat Yol Yapım San. ve Tic.A.Ş. 
11- Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
12- Güriş ve Metis ortak girişimi 

13- Mapa İnş. ve Tic. A.Ş. 
14- Limak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
15- Makyol İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
Not: Kolin A.Ş. ihalelere davet edilmemiş ancak, Entes A.Ş. ile ortak girişim oluşturarak 

ihalelere katılmıştır. 
a2-) İhale Komisyonunun Oluşumu ve İhale İşlemleri: 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 24.09.1997 tarihli 3446 sayılı Olur'u ile; 
Yapım Dairesi Başkanı Ahmet Ustaoğlu'nun Başkan, Yapım Şube Müdürü Sadık Gürcan 

Demircan, Keşif ve Şartname Şube Müdürü Vacip Mert ve Bütçe Dairesi Başkanlığından bir yet
kilinin (Hüseyin Doğanay) üye olarak yer aldıkları ihale komisyonu teşkil olunmuştur. 

Firmalara gönderilen davet yazılarında açıklandığı üzere ihaleler 30.09.1997, 01.10.1997 ve 
02.10.1997 tarihlerinde saat 10.00 ve 15.00'da olmak üzere her gün iki ihale yapılarak gerçekleş
tirilmiştir. 

İhalelere teklif verenler ve ihale indirimleri Rapor'un alt bölümündeki Tablo 4 de görüldüğü 
gibidir. 

30.09.1997, 01.10.1997 ve 02.10.1997 tarihlerinde gerçekleştirilen ihale kararlarının tamamı 
ita amirince (Karayolları Genel Müdürü) 09.10.1997 tarihinde onaylanmıştır. 

İhale kararlarının tamamının (işe özgü teklifler hariç) tek tip olarak; "dış zarflarda Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Şirket Sirküleri, Vekaletname, (Ortak Girişim beyannamesi, ortaklık 
sözleşmesi) ... tutarında geçici teminat mektubu, sözleşme tasarısı, kapalı teklif usulü ile ihale şart
namesi, keşif özeti, kredi teklif formu, finansman teyitleri, zeyilnameler vs'nin mevcut ve bunların 
birer birer incelenerek usulüne uygun olduğu anlaşıldıktan sonra isteklilerin birim fiyatlı işler için 
iç zarfları açılmış ve yapmış oldukları indirimler ile ekli çizelgede görüldüğü üzere aritmetik 
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hataları düzeltilmiş sözleşme bedelleri (ikincil işler dahil), ihale bedeline göre ödemelerde istenilen 
para cins ve yüzde oranları aşağıda adları karşısında gösterilmiştir. " şeklinde düzenlendiği görül
müştür. 

a3-) Karadeniz Sahil Yolu İhalelerine Katılan Firmalar ve Tenzilat Oranları: 
Karadeniz Sahil Yolu ihalelerine katılan firmalar ile bu firmaların vermiş oldukları teklifleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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b- İhale Sonuçları: 
Karadeniz Sahil Yolları ile ilgili olarak 30,09,1997 02,10,1997 tarihleri arasında yapılan 

ihaleler sonucunda, ihaleleri kazanan firmalar (ortak girişimler), ortak girişimlerin kuruluş tarihleri, 
ortak girişimlerin banka kredi niyet mektubunun verildiği tarihler ve aldıkları ihaleler ile ihale ten
zilatları ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

İhale Tarihi ve 
Saati 

30,09,1997/10.00 

30,09,1997/15.00 

01,10,1997/10.00 

01.10.1997/15.00 

02.10.1997/10.00 

02.10.1997/15.00 

Ort. Girişini 
Kuruluş 
Tarihi 

29.09.1997 

29.09.1997 

30.09.1997 

01.10.1997 

23.09.1997 

01.10.1997 

Banka Kredi 
Niyet Mektnun 
Verildiği Tarih 

25.09.1997 

22.09.1997 

01.10.1997 

29.09.1997 

29.09.1997 

30.09.1997 

İhaleyi Alan Ort. 
Girişimler 

Cengiz-Mapa-
Makyol 

Bayındır-Limak 

Doğuş-Polat 

Gûriş-Metiş-
Özışık 

Entes-Kolin 

Nurol-Tekfen-
Yüksel 

Tahla-7 

İhale Edilen 
Yer 

Çayeli-Ardeşen-
Hopa 

İyidere-Çayel 

Araklı-İyidere 

Giresun-F.spiy 

Piraziz-Giresu 

Bolaman-
Perşembe 

e 

n 

İhale 
Tenzilatı 

% 20,30 

% 17,55 

% 18,50 

% 16,91 

% 16,80 

% 17,25 

c- İhale Edilen İşlerin 31.12.2003 Tarihi İtibariyle Son Durumları: 
Karadeniz sahil yolları ihalelerinin 31.12.2003 tarihi itibariyle son durumları ile bunlara ait ay

rıntılar aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir. 
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31.12.2003 Tarihi İtibariyle, Karadeniz Sahil Yolu ihalelerini 
SİRA 
NO. 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

Yolun Adı 

Çayeli 
Ardeşen-
Hopa 

lyîdere -
çayeli 

Araklı-
lyidere 

Giresun-
Esprye 

Piraziz -
Giresun 

dolaman -
Perşembe 

Yüklenici Firma 

İhaleyi 
Alan 

O g i z + 
Mapa + 
Makyol 

Bayındır + 
Lirtıak 

Doğuş + 
Polat 

îti
 

Ejıtes + 
Kolin 

tNurol + 
tekten + 
Yüksel 

Devam 
eden 

İhale Tarihi 

!M
 

Limak 

Doğuş+ 
Polat 

Güriş + 
Metis 

Kolm 

Nural + 
tckfen + 
Yüksel 

30.09.1997 

30.09.1997 

01.10.1997 

01.10.1997 

02.10.1997 

02.10.1997 

Kesif Bedeli 
(A) 
(S) 

273.923.015 

ikincil iş tutan 

305.336 

122.005.317 

ikincil iş tutan 

149.500 

120.528.114 

ikincü iş tutan 

119.563 

108.307.226 

ikincil iş tutan 

2.349.128 

51.440.254 

ikincil iş tutan 

149.500 

199.324.989 

ikincil iş tutan 

9.127.081 

875.528.917 

Tenzilat 

20 JO 

17,55 

18.50 

16.91 

16,80 

17.25 

İhale Bedeli (S) 

218.378.626 

100.619.621 

98.390.422 

90.389.712 

42.823.823 

166.515.849 

717.118.053 

iş Yeri Teslim 
Tarihi 

30.07.1998 

15.06.1998 

24.07.1998 

15.06.1998 

30.06.1998 

16.07.1998 

İş Bitim Tarihi 

30.07.2002 

24.07.2001 

24.07.2001 

Kesifler Toplamı 

İlave 
Keşif 

134.06 

142.2 

76 

25.07.201 30 

30.06.1998 97.66 

16.07.2002 29.99 

Tutar (B) 
(S) 

641.134.768 

295.500.000 

212.271.745 

140.799.394 

101.679.93S 

259.119.160 

1 1 1.650.505 002 

Toplam İha 
Bedeli ($ 

512.949 

241.56 

173.00 

117.38 

84.81 

215.99 

1.345.71 
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d- İhale Üstlenen Firmaların Karadeniz Sahil Yolunda Önceki Dönemde Aldıkları İşler: 
İhale Üstlenen Firmaların Karadeniz Sahil Yolunda Önceki Dönemde Aldıkları İşler aşağıda 

sıralanmıştır. 
Yüksel İnşaat firmasının 20.12.1993 tarihinde Ünye-Bolaman yolu, 
Özışık İnşaat firmasının 15.02.1992 tarihinde Espiye-Çarşıbaşı yolu, 
Polat İnşaat firmasının 09.12.1987 tarihinde Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı yolu, 
Cengiz İnşaat firmasının 03.09.1991 tarihinde Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolu, 
Bu ihalelerde ise; 
Yüksel İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişimin Bolaman-Perşembe işini, 
Özışık firmasının içinde bulunduğu ortak girişim Giresun-Espiye işini, 
Polat İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişimin Araklı-İyidere işini, 
Cengiz İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişimin Çayeli-Ardeşen-Hopa işini 
Üstlendiği görülmüştür. Firmaların yeni üstlendikleri işlerin eski üstlendikleri işlerin 

bitişiğinde olması dikkat çekmiştir. 
e- Soruşturma Konusu İhalelerle İlgili 1996 Yılında İhaleye Çıkarılan İşler: 
Soruşturma konumuzla ilgili olarak bilgi ve ifadelerine başvurulan tanıkların yaptıkları bazı 

açıklamalar üzerine KGM'nin gönderdiğimiz muhtelif [7 ayrı] yazımıza rağmen Komisyonumuza 
intikal ettirilmemiş olan bazı bilgi ve belgelerle ilgili olarak; 

el-) Komisyonumuzun, KGM'ne Muhatap 08.10.2004 tarihli ve A.01.1.GEÇ.9/9 170 Sayılı 
Yazısıyla; 

"Soruşturma konusu Karadeniz Sahil Yolu Projelerinin daha önce ihaleye çıkarılıp, daha son
ra da ihalelerin iptal edilip edilmediği, eğer böyle bir durum söz konusu ise konuya ilişkin tüm bel
ge ve bilgilerin gönderilmesi" istenmiş, 

KGM'nin 12.10.2004 tarihli 258-9333 sayılı cevap yazısında; 
"Araklı-Rize-Çayeli yolunun km. 82+000+144+000 kesimi 9.000.000.000. TL keşif bedeli 

üzerinden, 
Çayeli-Ardeşen-Hopa yolunun km. 144+000+217+250 kesimi 9.000.000.000. TL keşif bedeli 

üzerinden, 
İhaleye çıkarılmak üzere 21.06.1996 tarihli 22673 sayılı Resmi Gazetede önseçim ilanı yapıl

dığı, 

Arşivlerinde yapılan araştırma sonucunda; Ön seçim değerlendirmesinin, gönderdikleri Ön 
Seçim Formunda belirtilen esaslara göre yapıldığı ve ön seçim komisyonu puan listelerinin hazır
landığı, ancak ihale işlemlerine devam edilmemesi ile ilgili herhangi bir belge bulunmadığı" bil
dirilmiştir. 

Gönderilen "Ön Seçim Komisyonu Puan Listesi" nin imzasız ve onaysız olduğu, 
Araklı-Rize-Çayeli İşi için 35 başvuru olduğu 33'ünün yeterli bulunduğu, 
Çayeli-Ardeşen-Hopa İşi için 34 başvuru olduğu 32'sinin yeterli bulunduğu 
Görülmüştür. 
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e2-) Anılan yazımızla, KGM'den Bakanlık Makamı'nın 08.09.1997 tarihli 6599 sayılı 
Olur'ları ile ihalelere davet edilmesi kararlaştırılan Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ. 
ile Metis İnşaat ve Ticaret A.Ş.nin Ortak Girişim olarak ihalelere katılma isteklerini havi idarelerine 
sunulmuş başvuru dilekçeleri istenmiş, KGM'nce verilen cevapta; 1996 yılında çıkılan ve iptal 
edilen ihaleye Güriş+Metiş firmaları Ortak Girişim olarak katılmak istediklerinden, 1997 yılların
daki ihalelere de Ortak Girişim olarak davet edilmişlerdir." Denilerek 15.07.1996 tarihli Metis İnş. 
ve Tic. A.Ş. + Güriş İnş. ve Müh. A.Ş.nin Araklı-Rize-Çayeli yolu ihalesine katılmak üzere 
KGM'ye verdikleri Ortak Girişim dilekçesini göndermişlerdir. 

f-1998 Yılında Yapılan İhaleler 

Soruşturma konusu ihalelerden bir yıl sonra 1998 yılında yapılan gerek keşif bedelleri olarak 
gerekse teknik standartlar olarak soruşturma konusu işlerden çok daha büyük ve kapsamlı ihaleler
den birisi olan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi Aydın-Yenipazar kesimi ihalesi yine dış kredili bir 
ihale olup ilanlı olarak yapılmış, bu ihaleye müracaat eden 38 firmadan 32 firma yeterlilik alarak 
ihaleye girmeye hak kazanmıştır. Bu ihale ve bu ihale ile birlikte 1998 yılında ihale edilen işler ve 
bu işlerde yeterlilik alan firmaları gösteren tablo Rapor ekinde Ek 9 no'lu Tablo olarak yer almak
tadır. (Ek Tablo-9) 

g- Soruşturma Konusu İhalelerin %30 Üzeri Keşif Artışı İhale İndirim Oranlarının 
Yeniden Belirlenmesi 

Komisyonumuza ulaşan bazı bilgilerden hareketle, yukarıda açıklanan yazımızla; 
"Soruşturma konusu işlerde meydana gelen keşif artışları kapsamında yapılacak olan 
işlerle ilgili yeni ihale indirimleri yapıldığının öğrenildiği ve bu konudaki bilgilerin 
komisyonumuza iletilmesi" istenmiş, 

Arakh-İyidere yolu 28.8.2002 tarihli Bakanlık "Oluru ile kabul edilen %30 üzeri %46 keşif ar
tışının müteahhit firma Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. + Polat Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin, 
% 30 üzeri Bakanlık Olur'una tekabül eden işleri İkinci işler hariç % 32 tenzilatlı yapmayı 
24.09.2004 tarihli Bakan "01ur"u ile kabul ettiği, 

Piraziz-Giresun (Giresun Geçişi Hariç) yolunda, Kolin Turizm San. ve Tic. A.Ş.nin 28.02.2002 
tarihli Bakanlık makam Olur'u ile %30 üstü %67, 66 keşif artışı alınan işleri % 27.5 tenzilatla yap
mayı kabul ve taahhüt ettiğini 03.08.2004 tarih ve YK-DY/1581 sayılı yazısıyla, 

Çayeli-Ardeşen-Hopa yolunda Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. + Mapa İnş. San. ve Tic. A.Ş.+ 
Makyol İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin, 23.10.2002 tarihli Bakanlık makamı Olur'u ile 
kabul edilen % 30 üzeri % 104.06 artışı alınan işlerden % 32 tenzilatla yapmayı kabul ettiğini 
02.04.2004 tarihli yazısıyla, 

İyidere-Çayeli yolunda Limak İnş. San. ve Tic. A.Ş. nin 28.08.2002 tarihli Bakanlık Olur'u ile 
kabul edilen % 30 üzeri % 112.20 keşif artışı alman işlerden % 32 tenzilatla yapmayı 06.04.2004 
gün ve 04/M-1628 sayılı yazısıyla, 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirdikleri anlaşılmıştır. 
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C- ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 

1- Orman Eski Bakanı Hasan EKİNCİ Tarafından Karadeniz Sahil Yolu İhaleleri ile İl
gili Olarak Yaptırılan Noter Tespiti: 

29 Eylül 1997 tarihinde, DYP Genel Merkezine Karadeniz Sahil Yolu'nun davet usulüyle 30 
Eylül, 1 ve 2 Ekim tarihlerinde 6 adet ihaleyle ihale edileceğinin, ihalelere davet edilen 15 firma 
arasında önceden, bu ihaleler açılmadan, işlerin taksim edildiği, hangi firmanın kiminle ortaklık 
oluşturacağı ve kırım oranın %20'i oranını geçmeyecek şekilde anlaşıldığı ihbarının gelmesi 
üzerine, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Ekinci tarafından bahse konu ihbar 
yazılı hale getirilmiş ve yanında çalışan katip Gökmen Çelik aracılığıyla Ankara 7. Noterine tespit 
ettirilmek üzere gönderilmiştir. 

29 Eylül 1997 tarih ve 20849 yevmiye sayılı Ankara 7. Noteri tarafından düzenlenen tespit 
tutanağında ise; " Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Karadeniz 
yolu için 30 Eylül 1997günü ihale edilecek olan inşaatların önceden yönlendirilmiş olduğu ve ken
dilerinden kredi getirilmesi istenerek hedeflenen firmanın isteği doğrultusunda davetiye çıkar
tılarak, bu Resmi Gazete'de yayınlanan inşaatların taksimi ihaleden önce gerçekleştirilmiştir. 
Çayeli-Hopa 274 Milyon Dolar, ihale bedeli bu inşaatın Anavatan partili ve Anavatan Partisi'nin 
kasası olarak bilinen Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz 'e verileceği ve İyidere-Çayeli 122 Mil
yon Dolar, Araklı-lyidere 121 Milyon Dolar, Piraziz-Espiye 52 Milyon Dolar, Piraziz-Espiye 108 
Milyon Dolar olduğu ve bu ihalelerin de ANAP 'lı Polat İnşaat, Özışık İnşaat ve ANAP 'lı iki inşaat 
şirketine verileceği ihaleden önce kendi aralarında anlaşılarak gerçekleştirilmiş olduğu ve bu tes
pitimizin ve ekli bu belgenin ihale öncesinde Noterliğinizce resmileştirilmesi talep olunur " 
ifadesine yer verilmiştir. 

Söz konusu ihbarın içeriği ve ihbarın kimin tarafından yapıldığı, araştırmalar sonucunda belir
lenememiştir. 

2-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Karadeniz Sahil Yolu İhalelerine Fesat 
Karıştırıldığının İhbarı Üzerine Yapılan Soruşturma: 

Sn. Hasan EKİNCİ'nin Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 05.12.1997 tarihli dilekçesinde; söz 
konusu ihalelere fesat karıştırıldığı belirtilerek, ihalelerle ilgisi olan şahıslar hakkında suç ihbarın
da bulunulmuştur. 

Yapılan bu ihbar üzerine Ankara C. Başsavcılığının 16.03.1998 tarih ve Hazırlık No: 
1997/89049, Karar No: 1998/6230 sayılı takipsizlik kararında özetle; 

" Bu altı parça ihale Karayolları Genel Müdürlüğünce onanmış, Maliye Bakanlığınca vize 
edilmiş, Sayıştay Başkanlığınca da tescil edilmiştir. Suç ihbarında ihalelerde ne şekilde fesat karış
tırıldığı açıklanıp, somut delil gösterilmemiştir. İhale öncesi Noterde yapılan tespitte Çayeli-Ar-
deşen Hopa yolu Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz 'e verileceği tespit edilmiş, yapılan ihale 
sonunda da ihale Cengiz İnşaatın da içinde bulunduğu Ortak Girişime verilmiştir. TCK'nın ihaleye 
fesat karıştırma suçu 205. Maddesinde düzenlenmiştir. 

T.C.K'nın 205. Maddesi "Bir kimse Türkiye Devleti Hesabına olarak almaya veya satmaya 
yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarın
da veya yapmasında fesat karıştırarak her ne surette olursa olsun irtikap eylerse 10 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir. " hükmüne amir
dir. 
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Soruşturma, 3628 Sayılı Yasanın 17. maddesi kapsamında değerlendirilip yürütülmüştür. 
T.C.K. 'nın 205. maddesindeki suçun oluşması için ihaleyi yapanların bu görev nedeni ile haksız ve 
gayri meşru bir menfaati temin etmeleri gerekmektedir. 

ihalesi yapılan 6 parça Karadeniz Sahil Yolu ihalesinde, ihale evrakları resen tayin edilen 
3 kişilik bilirkişi kuruluna tevdi edilerek incelettirildiği gibi tarafımızdan da yapılan incelemelerde 
ihaleye fesat karıştırıldığına dair delil ve emare elde edilememiştir. 

ihale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan Karayolları Genel Müdürü hakkında bu neden
le kovuşturmaya yer olmadığına, ihale öncesi ve ihale sürecinde ihalelere onay veren Yaşar Topçu 
55. Cumhuriyet Hükümetinin Bayındırlık ve İskân Bakanıdır. 

TC. Anayasasının 100. ve TBMM İç Tüzüğünün 107. maddesine göre Başbakan ve Bakanlar 
hakkında soruşturma TBMM Başkanlığına ait olup, Başsavcılığımızın Bakan hakkında da bu 
nedenle takibata yer olmadığına, Kararın müştekiye tebliğine dair CMUK'un 164. maddesi gereği 
karar verildi." 

Denilmektedir. 

3- Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK'ın TGRT Televizyonunda Yaptığı Konuşmayı İçeren 
Video Kaydı: 

01.04.1998 tarihinde TGRT Televizyonunda Alternatif isimli tartışma programında, Hasan 
Ekinci ile Eyüp Aşık'in Karadeniz Sahil Yollan ihalesine ilişkin olarak yapmış olduğu tartışma; 

" Eyüp Aşık- Sözümü bitireyim; burada bunu niye yaptık onu söyleyeyim: Simdi, Samsun-
Hopa yolu 550 kilometre ve 20 senedir de devam ediyor; doğrudur, inşaat yeni yapılmıyor, devam 
ediyor. Bizden evvelki hükümetlerde, bizim o üç aylık hükümette; ama, buna ayrılan para maksimum 
5 ila 10 trilyon arası; çünkü, Karayollarının toplam bütçesi 70 trilyon. Oraya ayrılabildiği para 5 
trilyon. Soruyoruz Karayollarına diyoruz ki "kaça çıkar bu bugünkü parayla " diyorlar ki "250 tril
yon " Peki, sen 10 trilyon ayırsan 25 senede bitirirsin. 25 sene sonra bu iş bitecek desek, millet bize 
küfür eder; yani, hakaret sayar bunu. Adam üç sene sonra işi bekliyor, sen senede 10 trilyonla ben 
bu işi bitireceğim diyorsun 250 trilyonluk işi. Baktık ki, bu bitmez, buna pratik bir çözüm bulmamız 
lazım. Gelelim o diğer eleştiriye" efendim ben noterden tespit ettim falancıya falancıya bu ihaleyi 
verdiniz. "Biz, o ihaleye girenlerin tamamına eşit taksim ettirdik; doğru. Yani, netice itibariyle.... 

Hasan Ekinci- Bak, "tahini ettik" diyor. 
Eyüp Aşık- İdare, işi tamamına taksim etti. Niçin; bu yolun bir an evvel bitmesi için, bunu 

ikiye, üçe bölmek yerine kaç müteahhit var, 13 müteahhit Dediler ki, 13'ünüzde taksim edin 
burayı, 3 senede bitirin. Çünkü, 3 kişinin orayı 3 senede bitirmesi mümkün değil; 3 kişi 20 senede 
bitirir. Yani, bütün riskleri idare almış, bütün riskleri almış böyle karşı çıkılacağını bile bile, mah
kemelere gideceğini bile bile bütün riskleri almış hem siyaset hem biz kararname çıkardık biz onu 
Yaşar Topçu 'ya.... Yaşar Topçu'ya niye kabahat buluyorsunuz, biz kararname çıkardık, Bakanlar 
Kurulu kararıyla dedik ki "bunu, dış kredili olarak ve normal ihale kanunlarının dışında özel ihale 
edeceksiniz" diye Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Sebebi, bunun başka türlü bitmesi mümkün 
değil. Yaptığımız sadece bu değil. 

Sunucu- Evet efendim... 
Eyüp Aşık- Bakın yaptığımız sadece bu değil. Bakın, şimdi, Denizli-Aydın, Aydın-Denizli, 

İstanbul-Bursa veya Bursa şehir geçişi veya Antalya-Alanya yolu, Gaziantep-Urfa yolu hepsini 
böyle yapıyoruz; yani, neticede, bir an evvel bunu yapacaksınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 



- 4 2 -

Sunucu- Buyurun Sayın Ekinci. 
Hasan Ekinci- Şimdi, bir defa, gayet dürüstçe söyledi "taksim ettik " dedi " 
Eyüp Aşık- tahim ettik; (fçğm^r. 
Hasan Ekinci- Hayır "taksim ettik" dedi, "ihale yapılmadı, taksim yapıldı" dedi. Bizim zaten 

itirazımız peşkeşti. 
Eyüp Aşık- İş taksim edMİ efendi iş 
Hasan Ekinci—Bakın, iş taksim edildi.... Devlette bu yoktur; devlette ihale vardır, ihaleye 

rekabet vardır, 100 tane firma girecek, rekabetle kıracaktır... 
Eyüp Aşık- Tenzilatları alındı.... 
Hasan Ekinci- Yanlış, tenzilatları düşük ve dolayısıyla çok güzel söyledi "taksim ettik " diyor 

ve ben size söyleyeyim, o halde, geliyor işte sizin en büyük kusurunuz, bu hükümetin en büyük 
kusuru. Ne diyoruz, bakın, son günlerde moda hale geldi "çuvalla götürdü " öteki diyor ki, belediye 
reisi için "hayır, çuvalla değil, vagonla götürdü " yeni moda çıktı. Efendim, işte Meclis yolsuzluğu 
ortada ve arkasından ben size şunu söyleyeyim: Bakın, Tekel için söylediniz. Ben, Sayın Aşık, bir 
soru da sormak istiyorum size. Bakın 

şekilde özetlenmiştir. 
4- Malvarlığı Araştırması: 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında yapılan malvarlığı araştırması kap

samında; Bankalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Özel Finans Kurumlan, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, İstan
bul Menkul Kıymetler Borsası, Takas ve Saklama Bankası A.Ş., PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gerekli bilgileri temin amacıyla Komisyonca yazılar yazılmış ve 
bu yazılara cevaben gelen bilgi ve belgeler tetkik edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içerisinde yapılan bu tetkikler neticesinde, gerek Yaşar Topçu 
gerekse birinci derece kan ve sihri hısımlarının mal varlıklarında önemli bir artışa rastlanılmamıştır. 

Ayrıca soruşturma konusu şahıslar hakkında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette 
bulunan bankalar nezdinde herhangi bir hesap yada işlemlerinin olup olmadığının öğrenilmesi 
amacıyla KKTC Hükümetinden bilgi istenmiş ancak, söz konusu cevabi yazı görev süresi içerisin
de, Komisyonumuza ulaşmamıştır. 

5-Devlet Planlama Teşkilatı ile Yapılan Yazışmalar ve Program Revizyonu 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığfnın yukarıda açıklanan 04.09.1997 tarihli yazıları üzerine 

HM..nca, DPT Müsteşarlığı'ndan yeniden görüş sorulmuş ve alınan 30.09.1997 tarihli 546/3757 
sayılı yazı üzerine, Devlet Bakanlığı Makamı'ndan aldıkları 02.10.1997 tarihli 46236 sayılı olur'a 
dayanarak, idareye (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) anılan projelerin uluslararası kredili ihale ile 
gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü yönünde 03.10.1997 tarihli 46547 sayılı yazı ile görüş bil
dirilmiştir. 

DPT Müsteşarlığı ise, program değişikliği istenilen Piraziz-Espiye (Giresun Geçişi hariç) 
projesi ile diğer iki projede yapılması istenilen maliyet revizyonlarının yapılması hususunun Yük
sek Planlama Kurulu'na sunulduğunu, 97/9698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Araklı-Hopa 
ve Bolaman-Perşembe projelerinin belirlenecek öncelikler dahilinde yapımlarına başlanmasının 
uygun görüldüğünü 06.10.1997 tarihli 545/3835 sayılı yazısıyla bildirmiştir. 
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Söz konusu projelerdeki program revizyonu Yüksek Planlama Kurulu'nun 30.10.1997 tarihli 
97/118 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş ve DPT Müsteşarlığı'nın 18.12.1997 tarihli 543/5158 
sayılı yazılan ile KGM'ne bildirilmiştir. 

24.01.1997 tarihli 22887 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan "1997 Yılı Yatırım 
Programı" ve 30.10.1997 tarihli 97/118 sayılı "1997 Yılı Yatırım Programı Revizyonu" cetvellerine 
göre; 

Yatırım Programında 96 E 04.0170 Proje no'su ile "Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği 
Projesi" altında 14.450.000.000.000. TL. proje tutan ile yer almakta olan Piraziz-Espiye (Giresun 
Geçişi hariç) projesinin, anılan proje kapsamından çıkarılarak 97 E 040 850 Proje no'su ile münferit 
bir proje haline getirilirken, proje tutarının 14.450.000. Milyon TL.dan 28.000.000. Milyon TL. ye, 

83 E 040 260 Proje no'lu Araklı-Hopa (Doğu Karadeniz Sahil Yolu) proje tutarının 
36.000.000. Milyon TL.dan, 89.000.000. Milyon TL.ye, 

97 E 040 210 Proje no'lu Bolaman-Perşembe proje tutarının 30.000.000. Milyon TL.dan 
35.000.000. TL.ya revize edildiği, 

görülmüştür. (Ek: 3 Tablo 10) 

KGM'nce Program revizyonu yapılması talebinde bulunulduğu tarihlerde ve program reviz
yonunun gerçekleştirildiği tarihlerde ABD $ kurunun 1 $=135.000 TL. olarak alındığının dip not 
olarak açıklandığı, 

Bu durumda söz konusu proje tutarlarının ABD $'a tahvil edilmesinde; 

Program revizyonu öncesinde; 

-Araklı - Hopa yolu proje tutarı; 

36.000.000.000.000 : 135.000 = 266.666.666,- ABD $ 

- Bolaman- Perşembe yolu proje tutarı; 

30.000.000.000.000 : 135.000 = 222.222.222 ABD $ 

- Piraziz-Espiye yolu proje tutarı; 

14.450.000.000.000 : 135.000 = 107.037.037 ABD $ olarak gözükmekte iken, 

Program revizyonu sonrasında bu tutarların; 

- Araklı-Hopa projesinde; 

89.000.000.000.000 : 135.000 = 659.259.259 ABD $ 

- Bolaman-Perşembe projesinde; 

35.000.000.000.000 : 135.000 = 259.259.259 ABD $ 

- Piraziz - Espiye projelerinde; 

28.000.000.000.000 : 135.000 = 207.407.407 ABD $'a ulaştığı görülmektedir. 

DPT Müsteşarlığının KGM'nin söz konusu projelerdeki maliyet revizyonu taleplerine karşın 
KGM'nce hazırlanan Eylül/1997 tarihli "Ön Fizibilite Etütleri" Ekonomik Analiz Sonuçlarına göre 
ise; 
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Proje Adı 
Bolaman- Perşembe 
Piraziz - Giresun 
Giresun - Espjye 
Araklı - Iyidere 
lyidere - Çayeli 
Çayeli - Ardeşen -Hopa 

tç Karlılık Oranı (%) 
2.07 
12.35 
7.11 
3.47 
6.03 
3.18 

Olduğu görülmektedir. 
Anılan etüdleri yorumlayan DPT Müsteşarlığınca söz konusu projelerden ikisinin yapımına 

izin verirken "Araklı - Hopa ve Bolaman-Perşembe, güzergahların mevcut ve gelecekteki trafik 
yükleri, ön fizibilite etüdlerinin ortaya koyduğu ekonomik getiri oranlan ve halen yürüyen 
projelerin yatırım gerekleri bir bütün halinde ele alınarak belirlenecek öncelikler dahilinde yapım
larına başlanması", 

Denilmiş olması da dikkate değer bir husustur. 

IV - KOMİSYONCA ALINAN İFADELER 
A- İDDİA SAHİBİ İLE TANIKLARIN VERMİŞ OLDUĞU İFADELER 

Komisyonumuzca muhtelif tarihlerde yapılan toplantılarda, soruşturma konuları hakkında 
önerge sahipleri adına Şanlıurfa Milletvekili Sn. Mahmut YILDIZ ile tanık sıfatıyla; 

Orman eski Bakanı Sn. Hasan EKİNCİ, Karayolları Eski Genel Müdürü Yaman KÖK, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı APK Dairesi Eski Başkanı Gönül BALKIR, Hazine Müsteşarlığı Dış 
Ekonomik İlişkiler Eski Genel Müdürü Aydın KARAÖZ, Karadeniz Sahil Yolları İhale Komisyonu 
Üyeleri Ahmet USTAOĞLU, Hüseyin DOĞANAY, Sadık G. DEMİRCAN, Vacip MERT, Devlet 
eski Bakanı Sn. Eyüp AŞIK'ın ifadelerine başvurulmuş olup, bu ifadelerin özetleri aşağıda belirtil
mektedir. 

Mahmut YILDIZ (Şanlıurfa) 
Komisyonumuzun 28.04.2004 tarihli toplantısında; Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 

önergede imzası bulunan Şanlıurfa Milletvekili Sn. Mahmut Yıldız'ın iddia sahibi olarak isnatlara 
açıklık getirmek üzere ifadesine başvurulmuş olup; adı geçen ifadesinde özetle; 

Karadeniz otoyolunun 2886 sayılı Yasanın muhtevasında, programında bulunduğu ve 2886 
sayılı Yasaya göre ihale edilmesinin karara bağlandığı, fakat işin aciliyetine binaen Bakanlar 
kurulundan bir karar alınarak 89 uncu madde gereği bu ihalenin davetiye usulüyle yapılmasına 
karar verildiğini, davetiye usulünün 44. maddede belirtildiği ve bir işin davetiye usulü ile yapılabil
mesinin koşullarının ise, işin incelik ve özellik arz etmesine, Türkiye'deki mevcut firmalar tarafın
dan yapılabilecek bir konumda olmamasına bağlı olduğunu, bu işleri yapabileceklerine kanaat 
getirilen firmalar arasından en az 3 firma çağırılmak suretiyle bu işin yapılması için davetiye 
çıkarılacağını, oysa, Karadeniz otoyol işine bakıldığında bu işin özellik arz eden bir iş olmadığını, 
Türkiye'de yüzlerce firma tarafından bu işin yapılabileceğini, bu işin 89 uncu maddeye alınarak 
2886 sayılı Yasa kapsamından çıkarılmasının ciddi bir şekilde ele alınarak herhangi bir ard düşün
ce olup olmadığının ortaya konmasında yarar bulunduğunu, 
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İlana çıkılmadan acilen 11 kişiye (firmaya) davetiye çıkarıldığını, yüzlerce firma arasından 11 
firmanın çağırılmasının ayrıca düşünülmesi gerektiğini, söz konusu bu 11 firmaya ilaveten 
dışarıdan gelen baskılar neticesinde 5 firmanın daha ilave edildiğini ve rakamın 16 ya çıkarıldığını 
ve nedense 20 veya 30 firmaya çıkarılmadığını, 

İşin ihale edilirken kredi koşullarının belli olmadığını, kredi koşullarının Hazine tarafından şart
nameye yazılması ve faiz oranlarının belli olması gerektiğini, fakat bunların hiçbirisinin yazıl
madığını, iş ihale edildikten sonra firmaların getirecekleri kredi koşullarının sonradan Hazine ile 
yapılacak pazarlık sonucunda belirleneceğini, bu işlemin ihaleye girecek firmalar arasındaki rekabeti 
ortadan kaldıran bir neden olduğunu, faiz oranları önceden belli olsaydı tenzilat oranlarının buna 
göre değişeceğini, işin bu şekilde ihale edilmesi nedenlerinden birinin, aciliyet olmasına rağmen 
aradan uzun seneler geçmesine rağmen işlerin halen fiziksel olarak yüzde 50'lerde gerçekleştiğini, 

İşlerin büyük bir kısmında yüzde 100 keşif artışlarına girdiğini, bakanın istediği oranda keşif 
artışı verme yetkisinin bulunduğunu, gerçekleşme oranının yüzde 100'ü aşmamışken keşif artışı 
verilmesinin firmaya haksız çıkar sağlamak anlamına geldiğini, keşif artışının bir işin yüzde 100'ü 
bittikten sonra işin aciliyetine ihtiyaç olması ve bitirilmesinde gerek görülmesi durumunda bakan 
yetkisine istinaden verilebileceğini, 

İhaleye 16 firma katıldığını ve 15 firmanın iş aldığını sonra birisine de ayrı bir yerde iş veril
diğini, firmaların bir kısmının önceden bir kısmının da sonradan konsorsiyum kurduklarını, işlerin 
tenzilatlarının birbirine yakın oranlarda olmasının bu firmaların anlaştıklarının bir emaresi ol
duğunu, 

Otoyolun 6'ya bölündüğünü ve 15 firmanın kendi aralarında uzlaşarak ihaleleri aldığını, 6 ihale 
için firmalara tek davetiye gönderildiğini, diğer bir değişle 15 firmanın 6 işin ihalesine de 
girebileceğini, 6 parça ihale için tek bir Bakanlar Kurulu kararının olduğunu, Karadeniz otoyolunun 
son iki işine gelindiğinde iş alamayan 2 firmanın kaldığını bu nedenle kimin iş alacağının belli ol
duğunu, rekabetin olmadığını, bundan daha güzel ihaleye fesat karıştırma örneğinin 
bulunamayacağını, 

Karadeniz otoyolu ihalesinde nakliye katsayılarının 2 ve 3 civarında olduğunu, bu katsayıları 
Karayollarının ihaleden önce tespit ettiğini, katsayıların ihaleyi alacak firmaların belli olması 
nedeniyle önceden yüksek tespit edildiği kanaatinde olduğunu, ancak Ankara-Pozantı otoyolunda 
bu katsayının 1 olduğunu, Ankara-Pozantı otoyolunun bir kilometresinin yüzde 25-30 oranında ten
zilattan sonra 2.5 ile 3 milyon dolara (ABD Doları) mal olduğunu ancak, Karadeniz otoyolunun 
yüzde 100 keşif artışı ile bir kilometresinin 10-11 milyon dolara (ABD Doları) mal olduğunu, an
cak eğer bütün firmalar açık bir şekilde ihaleye girmiş olsalardı tenzilatların en az 15-20 puan daha 
fazla olacağını, 2 milyar dolarlık bir işte yüzde 20'lik bir tenzilatın da 400 milyon dolar tutacağını 
ve devletin en az 400-500 milyon dolar zarara uğratıldığını, 

Belirtmiştir. 

Hasan EKİNCİ 
Komisyonumuzun 6.5.2004 tarihli toplantısında tanık olarak dinlenen Hasan Ekinci ifadesinde 

özetle; 

29 Eylül 2004 tarihinde, DYP Genel Başkanı Yardımcısı olarak görev yaptığı DYP Genel Mer
kezine Karadeniz Sahil Yolu'nun davet usulüyle 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim tarihlerinde 6 adet ihaleye 
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çıkılacağını, ihalelere davet edilen 15 firma arasında, bu ihaleler açılmadan, işlerin taksim edildiği, 
hangi firmanın kiminle ortaklık oluşturacağı ve kırım oranın %20'i oranını geçmeyecek şekilde an
laşıldığı ihbarının gelmesi üzerine, bahse konu ihbarı yazılı hale getirerek, yanında çalışan katip 
aracılığıyla (Ankara) 7. Notere tespit ettirdiğini, 

30 Eylül 1997 tarihinde ihalesi yapılan Çayeli-Hopa işinin tespit ettirildiği şekilde Cengiz İn-
şaat'a verilmesinden sonra bir basın duyurusu yapılarak o günün yöneticilerince bunun ihbar kabul 
edilmesini ve ertesi günlerde yapılması planlanan ihaleleri durdurmayı amaçladıklarını, daha sonra 
da konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını hem de Meclise gensoru ve soru 
önergesi verdiklerini ifade etmiştir. 

Ayrıca Sn. Ekinci ihaleyi alan firmaların eskiden iş yaptıkları yerlerin hemen bitişiğindeki yol
ların ihalelerini, örneğin Hopa-Sarp yolunu yapan Cengiz İnşaat'ın Çayeli-Hopa yolunu alması, al
dıklarını, ayrıca ihaleleri yapılan işlerin projelerinin olmadığını dolayısıyla devletin zarara uğratıl
dığını, 

Yine Sn. Ekinci ifadesinde ihbarcının adının gizlenmesini istediği için söylemeyeceğini, 
Belirtmiştir. 

Yaman KÖK 

Komisyonumuzun 27.05.2004 tarihli toplantısında, eski bakan Yaşar Topçu'nun Bakanlık yap
tığı dönemde olaylara tanıklık etmiş, ihalelerin hazırlanmasında ve yapılmasında yetkin görev al
mış kişilerden birisi olarak Karayolları Eski Genel Müdürü Yaman Kök'ün ifadesine başvurulmuş
tur. 

Adı geçen kişi 27.05.2004 tarihli ifadesinde özetle; 

Millî Bütçeden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ayrılan ödeneklerin yetersizliği nedeniyle, 
55. Hükümetin programında yer alan Karadeniz ve Akdeniz Sahil yollarının standartlarının yüksel-
tilemediği bu yolların standartlarının yükseltilmesi için kredi getirilmesi şartıyla ihale yapılmasının 
gerektiği ancak 2886 sayılı Yasanın buna cevaz vermediği bu nedenle de 2886 sayılı Yasanın 
89. maddesine göre ihaleye çıkıldığını, 89. maddeye göre Bakanlar Kurulundan karar alındıktan 
sonra ihalenin 2886 sayılı Yasanın 44. maddesine göre yapıldığını, 

Uygulanan ihale usul ve esaslarının Devletin menfaatini gözeten en iyi ihale şekli olduğunu, 

İhalelere, otoyol yapmış, geçmişte kredi getirmiş, sahilde çalışan ve ödeneklerini zamanında 
harcayan firmalardan, ilk etapta otoyol yapmış 7 firma ile sahilde çalışmış 4 firma olmak üzere top
lam 11 firmanın davet edildiğini ancak Bakan'in bunların artırılmasını talep etmesi üzerine idarenin 
tanıdığı, gücünü bildiği 4 firmanın daha ihaleye davet edildiğini, "Bakan bu isimleri bize verdi. Biz
de bunları davet ettik." şeklinde önceki Soruşturma Komisyonundaki ifadelerinin hatırlatılması 
üzerine, aradan 6 yıldan fazla bir zaman geçmiş olduğunu, gayet tabii ki ilk verdiği ifadelerin daha 
sağlıklı, daha sıhhatli olduğunu, zaten Bakan da kendilerine arıtırın dese onlarında bu firmaları 
yazacağını, 

Hasan Ekinci'nin ihalelerle ilgili şikayeti üzerine Bakanlığın suç duyurusunda bulunduğunu 
savcılığın konuyu bilirkişiye havale ettiğini sonucunda ise Cumhuriyet Başsavcılığının "hem bilir
kişilerin raporuna göre hem de kendi kanaatimize göre herhangi bir usulsüzlüğe, herhangi bir yan
lışlığa rastlanılmamıştır." diye kararının olduğunu, 
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Bu ihalelerin Hazineye gittiğini, Maliye'den müsaade alındığını, Sayıştay vizesinden geçtiğini, 
bilirkişiye havale edildiğini, bilirkişi raporunda en ufak bir şey olmadığını ancak ihale sisteminin 
değiştirilmesi yönünde tavsiyede bulunulduğunu, belirtmiştir. 

O tarihe kadar Bakan olurunda olmadığı halde, 26.08.1997 tarihinde firmalara gönderilen 
davet mektuplarının altına not olarak konulan; 

"Firmalar işlerden birisinin kendisinde kalması halinde diğer işlere teklif veremeyecektir." 
İfadesinin 29.08.1997 tarihinde aynı firmalara gönderilen bir düzeltme yazısıyla; "Firmalar işler
den birinin kendinde kalması halinde ikinci işe ancak ortak girişim oluşturmuş ve önceden idarenin 
uygun görüşünü almış olmaları şartıyla teklif verebilirler." şeklinde değiştirilmesinin sebebi sorul
duğunda, bu değişikliğin "rekabeti artırmak için yapılmış bir şey" olduğunu, bu konuda o tarihe 
kadar "Bakan'ın olur'u yok ama muhakkak bilgisi olabilir." ifadesinde bulunmuştur. 

Yine sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamalarda ise özetle; 
- İhalelerde 2886 sayılı kanunun 44. maddesine benzer bir usulün uygulandığını, 
- Bu ihalelerde taşıma katsayılarının 2-3 seviyelerinde olmasına rağmen, sonraki ihaleler için 

Genel Müdürlüğün yayınladığı 15.01.1998 tarihli Genelge ile bütün katsayıları (1) olarak alınması 
hususu ile ilgili olarak; "Bizde gayet tabii ki müteahhitlerin bazı şeylerle iş birliği yaptığını biliyor
duk; yani biliyorduk değil tahmin ediyorduk. Yani dedikodu oluyor, bizde rahatsızdık, bu nedenle, 
biz, bazı şeyleri duyuyorsun, duyumlar alıyorsunuz; yani, sizler Mecliste tartışıyorsunuz, müteah
hitler anlaştı, anlaşmadı, bir sürü şeyler. Biz bunları önlemek için biz bütün katsayıları 1 yaptık. 
Bilhassa doğudan gelen bazı işler vardı. Birdenbire 2.5 katsayısıyla arkadaşlar getiriyorlardı, im
zalıyorduk, 3 katsayısıyla getiriyorlardı, imzalıyorduk. Bunları önlemek için, biz 1 katsayısını yap
tık. " ifadesinde bulunmuş bunu "devletin menfaati" için yaptığını, 

- Katsayılarla ilgili olarak ise burada önemli olanın katsayının ihaleden önce tespit edilmesi ol
duğunu, 

- "Davçt edilen, firmaların çrtakhk kumaları İçin bizden çnay almalama lüzum yçk biz zaten 
onlar için bir onay vermedik. Sadece davet edilmeyen bir firma olduğu taktirde ki burada Kolin var
dır Kolin Güriş-Metiş le beraber girmiştir. Onun için onay alınmıştır. Davet edilmiş esasen yalnız 
başına ihaleye girme hakkı kazanmış bir firmanın yine ihaleye girmiş bir firmayla ortaklık kurması 
için bizden onay almasına lüzum yok. Öyle bir onay vermedik. Dışarıdan davet etmediğimiz bir tek 
Kolin firmasının Metiş-Güriş firmasıyla girmesi için onay verdik" demiştir. 

Ayrıca; 
- Şartnamenin hazır olduğunu ancak eksiklerinin sonradan ilave edildiğini, 
- Sayın Hasan Ekinci tarafından kendilerine ihbar yapılmadığını yapılsaydı bile söz konusu ih

barın tutarlı bir ihbar olmadığını, 
- İhaledeki tekliflerle ilgili ve ortak girişimlerle ilgili sorulan bir soru üzerine, kendisinin de 

kuşkulandığını, ancak ihaleyi durduramadığını, bu doğrultuda daha önce alınmış mahkeme kararı 
olduğunu, siyasi baskının söz konusu olmadığını, Genel Müdür olarak yetkilerinin sınırlı olduğunu, 
geçmişte 9. İdare Mahkemesi ve 6. İdare Mahkemesinin kararları olduğunu, şüphe üzerine bir şey 
yapamayacağını, şüphenin ispatlanması gerektiğini, aradaki farkı gösterdikleri halde esastan mah
kemelerin bozduğunu, o zaman ki müteahhitlerin ufak müteahhit olmalarına rağmen mahkemeleri 
yürütmeyi durdurmaları için bir hafta içerisinde esastan davaları kazandıklarını, bu müteahhitlerin 
dev müteahhitler olduğunu, onlar bir tane profesör bulduysa bunların on tane profesör bulacağını, 
o yetkinin Genel Müdürde olup olmadığının sorulması gerektiğini, açık seçik konuştuğunu, "An-
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kara 'dakiler, idari mahkemeler devreye girdikten sonra " işlerin zorlaştığını, söz konusu kuşkusunu 
sayın Bakanla paylaşmadığını, yetkinin zaten kendisinde olduğunu, sayın Bakan'a herhangi bir şey 
söylemediğini, Türkiye'de yaşadıklarını, kendisinin duyduklarını sayın Bakan'ın da duyduğunu, 
sayın Bakan'ın üstelik mahkemeye verdiğini, "Sayın Bakan'ın bu ihaleyi onaylamama" hususunun 
mevzubahis olmadığını, kendilerini Hasan Ekinci'nin raporu üzerine mahkemeye verdiğini, mah
kemenin herhangi bir usulsüzlük veya kusur tespit etmediğini, ifade etmiştir. 

Yine ihale kazanan firmaların daha önce almış oldukları ihalelerin bitişiğini tekrar kazanmış ol
malarının nasıl bir tesadüf olduğu sorulması üzerine, bu hususun doğru olduğunu diğer firmaların 
tabii bitişikteki işi yapmanın bazı avantajlarının olduğunu, mobilizasyon avantajlarının olduğunu, 
"ama nasıl netice alınabilir yani, kapalı zarf, ihalede aynı yere denk gelmesi....bir tanesi denk 
gelebilir falan filan da, yani hepsi böyledir diyorsanız, nasıl bir tesadüftür bu " sorusu üzerine; 

"onu, tabii firmalara sormak lazım, nasıl bir tesadüf olduğunu müteahhitlere sormak 
gerekiyor." Demiştir. Bu hususun önceden böyle olduğunu, bilip bilmediğinin sorulması üzerine; 
"Genel Müdür olarak bilmem gerekiyor zaten " diye cevaplandırmıştır. 

Bununla birlikte; 

- Yapılan ihalelerin projelerinin olduğunu, 3 Milyon adet enkesitin hepsinin bilgisayarda 
bulunduğunu, 

- Metrajlar üzerinden yapıldığını, kendi zamanlarında keşif artışının olmadığını, 

- Keşiflerin metrajlar üzerinden yapıldığını, kendi zamanlarında keşif artışının olmadığını, 

- İhalelere uluslararası firmaların davet edilmesi durumunda bile işlerin daha ucuza 
yapılacağını zannetmediğini, Dünya Bankası ihalesinde dahi yerli firmalar % 10 pahalı olsalar dahi 
yerli firmaların tercih edildiğini, 

- İdarenin çeşitli nedenlerle önceden öngöremediği işlerin ikincil işler olarak değerlendiril
diğini ve bunların keşfe dahil olmadığını, bunların idarenin uygun göreceği taşeronlara yaptırıl
dığını ve herhangi bir indirime tabi tutulmadığını, belirtmiştir. 

Gönü» BALKIR 

Komisyonumuzun 27.05.2004 tarihli toplantısında; dönemin Karayolları Genel Müdürlüğü 
APK Daire Başkanlığı görevini yürüten Gönül Balkır'in ifadesine başvurulmuştur. 

Adı geçen kişi 27.05.2004 tarihli ifadesinde özetle; Bu ihaleyle ilgisinin APK dairesine bağlı 
olan Keşif Şartname Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili olduğu, APK dairesinin dolayısıyla Keşif 
Şartname Müdürlüğü'nün ihalelerdeki görevinin, kendi daireleri ve diğer ilgili dairelerden gelen 
donelerin esas alınarak keşfin çıkartılması, ihale dosyasının hazırlanarak gerekli ihale olurunun 
alınması ve sözleşmenin hazırlanması olduğunu, 

İhaleye katılacak firmayla ilgili Olur'u Genel Müdürle birlikte yapım dairesinin tespit ettiğini, 
alınan Olur doğrultusunda genelde müteahhitlere kendilerinin davet gönderdiğini bu ihalenin ise 
çok gizli tutulduğunu, bu nedenle de yapım dairesinin aldığı ilk Olur'un Genel Müdürlük kanalıy
la gönderildiğini, belirtmiştir. 

Sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamalarda ise özetle; 

İhalelerde davetiye verilen firmaların gizli olduğunu, gizliliğin nedeninin "herhalde firmalar 
haberi olup birbiri ile anlaşmasınlar diye" olarak cevaplandırdığını, ancak davet edildikten sonra 
sorumluluğun firmalara ait olduğunu, 
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Davet edilen firmaların kendi aralarında ikişerli üçerli dörderli konsorsiyumlar oluşturmasının 
gizlilik ilkesinin ortadan kalktığı ve müteahhit firmaların bir araya geldiği şeklinde bir izlenim 
uyandırmaz mı? Sorusuna "tabi uyandırabilir" cevabını vermiştir. 

Ayrıca, "Birde arkasından ihbarla falan geldimi böyle böyle bunlar anlaşmışlar diye bilginiz 
varmı? sorusu üzerine; " ben duydum ihale komisyonuna ihbar gelmiş; hatta bir mahkeme konusu 
da oldu " cevabını vermiştir. 

Yine, Davet 15 firmadan 14 ünün iş almış olmasının, her zaman olağan bir husus olmadığını, 
36 sene Devlet hizmetinde çalıştığını ve böyle bir hususla karşılaşmadığını, 

Dosya hazır olmadan müteahhitlerin davet edilemeyeceğini, şartnameyi ihale öncesinde ken
dilerinin hazırladıklarını ancak onaylanmasında gecikme olabileceğini, keşiflerin hazırlanmasının 
kendilerince yapıldığını kesinlikle hiçbir müteahhit firmanın dahil olmadığını, zeyilname ile sözleş
mede değişiklik yapılıyorsa Bakanın onayına ihtiyaç olduğunu, Bakanın haberi olmadan hiç bir 
şeyin yapılamayacağını, belirtmiştir. 

Avdın KARAÖZ 
Komisyonumuzca kamu kurumlarının dış kredili ihalelerde nasıl bir yöntem takip ettiği ve 

soruşturma konularıyla ilgili olarak elde edilen bilgi ve belgeler ışığında tespit edilen hususlar hak
kında bilirkişi olarak ifadesine başvurulmak üzere Hazine Müsteşarlığı Eski Müsteşar Yardımcısı 
Sn. Aydın Karaöz 27.05.2004 tarihinde davet edilmiş olup, ifadesinde özetle; 

Hazine Müsteşarlığı'nın bir projeye dahil olabilmesi için gerçekleştirilmesi düşünülen projenin 
öncelikle bir kamu sektörü projesi olması, ikincisi, plan ve programda yer alması gerektiğini, bu 
şartlar sağlanıyorsa, ilgili kurumların projeyi destekleyen görüşleri de mevcutsa, söz konusu proje 
için uluslararası kredili ihale izninin Hazine Müsteşarlığınca verildiğini, 

İhaleye katılan her bir tarafın, ticari ve finansman teklifi olmak üzere iki teklif sunduğunu, il
gili kuruluşun ihaleyi kazanan tarafın teklifini Hazine Müsteşarlığı'na ilettiğini, HM'nın görev ve 
yetkisinin, krediyle finansman paketiyle ilgili olduğunu, finansmanın kendi adına borçlanma eh
liyeti olan kuruluşlarca, yani KİTler, belediyeler vs. yürütülen projeler için yapıldığında HM'nın 
garantör sıfatıyla yer aldığını, kendi adına borçlanma ehliyeti olmayan kuruluşlarda ise borçlan
manın devlet adına yapıldığını, 

Devlet açısından bakıldığında, bütün projelerin Devletin projesi olduğunu, herhangi bir ayırım 
yapılmadığını, HM'nın önceliğinin bütçenin finansmanı, Devletin kendi ihtiyacı için olan finans
mana ağırlık vermek olduğunu, 

İhaleden önce, işin başında, bir proje dış krediyle yapılsın diye karar verilirken, dış finansman
la yapılacak projeler için HM'na gelinmesi gerektiğini, HM'nın bu doğrultuda yıllık plan ve prog
ramların sahibi, uygulayıcısı, yürütücüsü olduğu için plan ve program çerçevesinde projeyi değer
lendirip görüş vermesi için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'na görüş sorduğunu, 

DPT'nin görüşü alındıktan sonra ilgili kuruluşa izin verildiğini, izin verilmeden ihaleye çıkıl
ması durumunda, ihale yapan kuruluş tarafında hiç bulunmadığından yasal dayanağını bilmemekle, 
HM izni olmaksızın ihale yapıldığı takdirde, o projeye finanse etmekten HM'nın imtina 
edebileceğini, bir soru üzerine de bu iznin önceden verilmesi gerektiğini aksi taktirde üçüncü şahıs
lara karşı bir yükümlülük altına girilmiş olacağını, 
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İhale izni verildikten sonra HM işinin ihalenin kapanması, sonuçlandırılması ve finansman 
teklifi iletilmesine kadar durduğunu, HM ihalenin kendisine, ihale prosedürüne veya ihaleyle ilgili 
her şeye uzak durduğunu, hiçbir şekilde karışmadığını, 

HM'nın görevinin finansman teklifi iletildikten sonra teklifi müzakere etmek ve sonuçlandır
mak olduğunu, 

HM her zaman mümkün olan en az derecede borçlanmayı, en az derecede borç yükü altına gir
meyi arzu ettiğini, ancak bütçede yeterli ödenek olmadığı için çok sayıda projesi olan iki tane 
yatırımcı kuruluşumuz KGM ve DSİ projelerini mümkün olduğu ölçüde dış fınansmanh programa 
aktarmak istediklerini, 

Projelere ilişkin kuruluşların yaptıkları öncelik listesinin devamlı değiştiğini, o tarih itibariyle 
o dönemdeki hükümetin de tercihiyle Karadeniz projesinin en öncelikli projelerden birisi haline gel
diğini, nitekim bunu da teyit eder mahiyette, projenin hangi ihale yöntemiyle gerçekleştirileceğine 
dair bir BKK mevcut olduğunu, BKK çıktıktan, projeye karar verildikten sonra, HM'nın görevinin 
onun gereğinin yapmak, eksiğini gidermek, ilgili bilgileri toplamak yönünde olduğunu, 

Projenin, finansmanın sağlandığı tarihte 1994 ekonomik krizi şartlarının halen devam ettiğini, 
proje finansmanı için 3 yıl vadeli kredilerin alındığını, Karadeniz projesiyle proje fınansmanındaki 
vade yapısını biraz iyileştirmek adına bir dönüm noktası yakalandığını ve vadenin 5 yıla uzatıldığını 
ifade etmiştir. 

Sn Karaöz, kendisine sağlanan krediye ödenen faizde ki artışın nedeni ve ihaleye çağrılan fir
ma sayısının faiz oranına bir etkisi olup olmayacağının sorulması üzerine, vadenin uzaması üzerine 
faiz artışının gerçekleştiğini, firma sayısının faiz oranına bir etkisi olmadığını, esas olanın 
piyasadan ne kadar para talep edildiğinin bankalarca bilinmesi olduğunu, 15 müteahhit firmanın 
ihaleye katılmasının talep edilen paranın 15 ile çarpılması anlamına gelmediğini, 

Genel bir izin alındıktan, ihale tamamlandıktan sonra kredi getirilmesi durumunda yine 
HM'dan izin alınıp alınılmadığının sorulması üzerine getirilen kredi teklifi için HM olurunun 
gerekli olduğunu belirtmiştir. 

Ahmet USTAOĞLU 
Komisyonumuzun 23.06.2004 tarihli toplantısında; ihale komisyonu başkanı Ahmet Ustaoğlu 

ifadesinde özetle; 
30.09.1997 tarihinde yapılan Çayeli-Ardeşen, Hopa-İyidere, 01.10.1997 tarihinde yapılan 

İyidere-Çayeli, Giresun-Espiye, 02.10.1997 tarihinde yapılan Piraziz-Giresun, Bolaman-Perşembe 
yol yapım ihalesini gerçekleştiren ihale komisyonunda başkan olarak görevlendirildiğini, Karayol
larının bütçeden aldığı payın sınırlı olması nedeniyle genel müdürlük yöneticilerinin kredi getirme 
şartı ile ihale yapılmasını uygun gördüğünü, 2886 sayılı Yasanın 89. maddesi gereği bu işlerin 
Kararnameyle yasa dışına çıkarıldığını, Yasanın 89. maddesinin tarif ettiği şekilde ilgili Bakan'dan 
olur alındığını, ihale komisyonu olarak önüne gelen dosyanın yürürlükteki yasaya uygun olarak tan
zim edildiğini gördükten sonra yönetmeliklerle tarif edilen usuller çerçevesinde zarfları açıp teklif
leri incelediklerini, kanunlar çerçevesinde prosedürün tamamlandığını ve prosedüre uygun olarak 
ihalenin yapıldığını, müteahhitlerin önceden anlaştıkları konusunda bilgisinin bulunmadığını, 

Sayın Ekinci'nin açıklamalarının kendilerine geldiği zaman ihaleyi tamamlamış olduklarını, 
komisyon olarak geri dönüp bir işlem yapmalarının mümkün olmadığını, komisyon başkanı olarak 
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karar mercii konumunda olmadığını, ihalenin yapıldığı safhada kendilerine gelen bir belgenin ol
madığını, 

Karadeniz sahil yolu ihalesinin 6 ayrı bağımsız ihale mi yoksa tek ihale mi olduğunun sorul
ması üzerine; Ustaoğlu, her birinin kendi başına bağımsız 6 ihale olduğunu, ancak daha sonra "bir 
ihaleyi alan diğerine giremez" şartını hatırlaması üzerine ihalelerin birbirinden bağımsız olmadığı 
şeklinde düzelttiğini, 

Firmalara gönderilen davet mektubunda yer alan "firmalar işlerden birinin kendisinde kalması 
halinde diğer işlere teklif veremezler" ibaresinin daha sonra "firmalar işlerden birinin kendisinde 
kalması halinde, ikinci işe ancak ortak girişim oluşturmuş olmaları ve önceden idarenin uygun 
görüşünü almış olmaları şartıyla teklif verebilir." şeklinde değiştirilmesindeki maksadın ne ol
duğunun sorulması üzerine; Ustaoğlu, firmalardan birinin bir işi alması ve ikinci işe de ortak olarak 
girmesi halinde idarenin firmanın yeterliliğini gözden geçirme lüzumunu hissetmesinden kaynak
landığını, ortak girişim yapan firmaların tekliflerini vermeden önce idarenin iznini almaları gerek
tiğini. işi alan kişi eğer ikinci bir ortak girişime girmesi halinde zaaf yaratacağı düşüncesiyle 
idarenin ona izin vermeyeceğini, bunun için idarenin önceden izin alma şartı koyduğunu, ortak 
girişim yapıldığına dair belgelerin ihale sırasında mevcut olduğunu, ancak ihaleyi kazanamayan
ların belgelerinin kendilerine iade edilmesi nedeniyle dosyasında bulunmadığını, 

Davet edilen 11 firmaya sonradan 4 firma daha ilave edilerek, bu 4 firmanın da davet edilmesi 
hususunun rekabet ortamını arttırmak için olduğunu, normal prosedürde kimlere davetiye yazıl
dığının gizli tutulduğunu, sorulan "o zaman kendi davet ettiğiniz insanlar kendi içinde konsorsiyum 
oluşturulunca, sayının 11 'den 15'e çıkarılmasının rekabet ortamının arttırılmak gayesiyle çıkarıl
dığına göre bunların kendi aralarında ortaklık oluşturduğunu da birinci ve ikinci ihalede hemen 
gördüğünüzde rekabet ortamının zayıfladığı kanaati hiç hasıl olmadımı sizde ? " sorusuna "Birin
ci ihaleyi yaptım karşıma bir konsorsiyum çıktı, işi alan bir konsorsiyum çıktı bunun üzerinde bir 
yorum yapıp da ilerdeki ihalelerle ilgili bir işlem yapmam, benim pozisyonum itibariyle söz konusu 
değil; yani yapacak bir şeyim yok" cevabını verdiği, davet edilen 15 firmanın tamamının ortak 
olarak tek teklif vermesi halinde bile bu hususun ihale prosedürüne tamamen uygun olduğunu, hiç 
bir sakıncasının olmadığını, tenzilatı yeterli bulması halinde ihaleyi yapabileceğini, 

Davetiyelerin yazıldığı gün ihale şartnamesinin olmamasının işi engelleyecek bir durum teşkil 
etmediğini, ancak ihale tarihinden önce hazırlanıp müteahhitlerin görüşüne açılmış olmasının yeter
li olduğunu, 

Kredi teklif formunun teklif mektubuyla birlikte iç zarfa konmasının mümkün olmadığını, 
kredi teklif formunun dış zarfta olması gerektiğini ve tetkik edildikten ve uygun görüldükten sonra 
iç zarfların açıldığını, 

Kredi niyet mektuplarının onayı ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile yaptıkları temaslarda 
bu konuda resmi bir cevap almalarının mümkün olmadığını, şifai olarak bilgi verdiklerini, belli bir 
faiz oranı üzerinde işlem yapmayacaklarını, herkese sabit bir faiz oranı uygulayacaklarını, bu faiz 
oranının LİBOR artı 1.75 olduğunu (rakamı yanlış hatırlayabileceğim), işlemleri buna göre yap
maları gerektiğini şifai olarak kendilerine söylendiğini, özellikle böyle bir yazı almak istediklerini 
ama kendilerine yazı verilmediğini, 

"İhale şartnamesinin tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi başlıklı 10. maddesinde; "ihale 
şartnamesinde belirtilen hükümlere aykırı hükümler taşıyan veya teklif mektubunda bulundurul-
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ması istenilen kısımlarda eksiklik bulunan teklifler reddedilir."denilmiş olmasına rağmen büyük bir 
eksiklik değilmi?" sorusuna, bu konudaki düşüncelerini söylediğini, 

Karadeniz sahil yolu ihalesinden önce ve sonra, gerek aynı bölgede gerekse farklı bölgelerde 
yapılan ihalelerde taşıma katsayısının 1 olarak verilmiş olmasına rağmen, söz konusu ihalede kat
sayının 1 ile 3 arasında olması ve köprü zammının önce yüzde 30 daha sonra ise yüzde 50 olarak 
belirlendiğinin sorulması üzerine; Ustaoğlu, taşıma katsayısının işin özelliğine ve yolların 
durumuna göre takdir edildiğini ve Genel Müdürün onayıyla belirlendiğini, 

İfade etmiştir. 

Hüsevin DOĞANAY 
Komisyonumuzun 23.06.2004 tarihli toplantısında ihale komisyonu üyesi Hüseyin 

DOĞANAY ifadesinde özetle; 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Dairesi Başkanlığında Kesin Hesap Şefi olarak çalıştığını 

ve ihale komisyonunda maliye üyesi olarak görev aldığını, ihalenin 2886 sayılı Yasanın dışında 
89. maddeye göre Bakanlar Kurulu kararıyla özelliği olan işler sınıfına alınarak 44. maddeye göre 
belli istekliler arasında ihale edildiğini, 

Firmaların ne şekilde tespit edildiği ve ihalenin yapılmasına nasıl karar verildiği konusunda 
bilgisinin olmadığını, ihalenin bu aşamasında yer almadığını, 

Müteahhitlerin önceden anlaşıp anlaşmadıkları konusunda bilgisinin bulunmadığını, Sayın 
Ekinci'nin noter tespiti olayı ile ilgili olarak daha önce Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığını ve 
ifade verdiğini, ihalenin yapılması aşamasında bu hususu komisyon olarak değerlendirmediklerini, 
gerekçesi olmadan bir ihaleyi iptal etme yetkilerinin bulunmadığını, 

İhalenin yapıldığı tarih ve saatte komisyona gelen teklif mektuplarını açtıklarını, şartname ve 
eklerinde istenen belgeleri inceleyerek ihale şartnamesinde belirtilen kriterlere göre ihaleyi yaptık
larını, 

Şartnameye uymayan belgenin olup olmadığının sorulması üzerine: Doğanay. şartnameye uy
mayan kredi niyet mektuplarının olduğunu, bunun için Hazineden onay alınması gerektiğini ancak 
teyidlerin Hazineden sözlü olarak alındığını. 

25.08.1997 tarihli bakanlık olurunun 10. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen "Bütün kredilerin 
hükümet kredileri dahil krediyi veren kuruluşça kredinin şartlarını belirten resmi mektupla teyid 
edilmesi ve bu mektubun teklifin bir parçası olması" ifadesinin ne anlama geldiğinin sorulması 
üzerine; Doğanay; firmalarca getirilen kredi şartları ile teklif mektuplarının birlikte değerlendiril
mesi gerektiğini, ancak ihale kararında bu değerlendirmenin yapıldığına ilişkin bilginin bulun
madığının belirtilmesi üzerine Doğanay; söz konusu değerlendirmeyi yapmış olmaları gerektiğini, 

Belirtmiştir. 

Sadık G.DEMİRCAN 
Komisyonumuzun 23.06.2004 tarihli toplantısında ihale komisyonu üyesi Sadık G. Demircan 

ifadesinde özetle; 
Dört yıl önce emekli olduğunu ve şu anda Limak firmasında teknik koordinatör olarak görev 

yaptığını, İhalenin 2886 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu Kararı alınarak yapıldığını, bütçede 
yeterli ödeneğin olmaması nedeniyle kredili yapılmasına karar verildiğini, o zamanki prosedüre 
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göre dışarıdan bulunacak kredilerle yolların çok daha çabuk yapılacağı yönünde bir kanaatin ol
duğunu, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunun da kredili olarak ihale edildiğini, 

Müteahhitlerin önceden anlaştıkları konusunda bilgisinin bulunmadığını, Sayın Ekinci'nin 
noter tespiti olayını Savcılıkta duyduğunu ve bu konuda ifade verdiğini, 

25.08.1997 tarihli bakanlık olurunun 10. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen "Bütün kredilerin 
hükümet kredileri dahil krediyi veren kuruluşça kredinin şartlarını belirten resmi mektupla teyid 
edilmesi ve bu mektubun teklifin bir parçası olması" ifadesinin ne anlama geldiğinin sorulması 
üzerine; Demircan, bu hususun kredi mevzuatı için hazırlanan prosedürden ibaret olduğunu, kredi 
nivet mektuplarının teyidinin alınmış olması gerektiğini ancak, nasıl alınmış olduğunu hatır
lamadığını, 

Karadeniz sahil yolu ihalesinden önce ve sonra, gerek aynı bölgede gerekse farklı bölgelerde 
yapılan ihalelerde taşıma katsayısının 1 olarak verilmiş olmasına rağmen, söz konusu ihalede kat
sayının 1 ile 3 arasında olması ve köprü zammının önce yüzde 30 daha sonra ise yüzde 50 olarak 
belirlendiğinin sorulması üzerine; Demircan, taşıma katsayılarının yolun güçlüğüne, eğimine ve 
standardına göre belirlendiğini, taş ocağında katsayıların yüksek olduğunu, asfalt yoldan yapılan 
taşımalarda düşük olduğunu, katsayıların bölgelerden sifai olarak sorulup alındığını, katsayı 
olurunu Genel Müdürün verdiğini, 

Katsayıların ihaleye tesir edip etmediğinin sorulması üzerine; Demircan, nakliye miktarına 
bağlı olarak katsayıların ihaleye tesir ettiğini, A katsayısının 1 olması halinde en fazla yüzde 15 
civarında işe etki edeceğini, 

Belirtmiştir. 

Vacip MERT 
Komisyonumuzun 23.06.2004 tarihli toplantısında ihale komisyonu üyesi Vacip Mert ifadesin

de özetle; 
İhalenin yapıldığı tarihlerde Keşif Şartname ve Şube Müdürlüğüne yeni atanmış olduğunu, 

şartname ve sözleşmelerin hazırlanması ve ihaleye hazır hale getirilmesinde bulunduğunu, ihale 
konusuyla ilgili bölgelerden sorulan ihale katsayılarının kendilerine iletildiğini ve kendilerinin de 
bu katsayılara bağlı olarak keşifleri hazırladıklarını, katsayıları kendilerinin belirlemediklerini, 
yapım dairesi başkanlığı ve diğer daire başkanlıklarının vermiş olduklan bilgi ve yazılı belgelere 
göre belirlendiğini, 

Sayın Ekinci'nin açıklamalarını ihale sırasında duymadığını, komisyon üyesi olarak ihale es
nasında şartname ve sözleşmelere bakarak teminat mektuplarına ve diğer belgelere bakarak ihalenin 
sonuçlandırıldığını, 

Belirtmiştir. 

Evüp ASIK 
Komisyonumuzun 01.07.2004 tarihli toplantısında; Devlet eski Bakanı Eyüp AŞIK'ın 

01.04.1998 tarihinde TGRT'de yayınlanan Alternatif programında yaptığı konuşmalarına açıklık 
getirmek üzere ifadesine başvurulmuştur. Eyüp AŞIK 01.07.2004 tarihinde verdiği ifadesinde özetle; 

TGRT de yayınlanan programın bir siyasi partinin sözcüsü ile karşılıklı olarak yaptıkları bir 
tartışma programı olduğunu, programda belirttiği "5/z, o ihaleye girenlerin tamamına eşit taksim et-
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tirdik." sözü ile işin taksim edildiğini kastettiğini, Mecliste açılan soruşturma vesilesiyle bu 
konuyla ilgili daha önce de açıklama yaptığını, menfaat taksiminin söz konusu olmadığını, ihalenin 
bölümlere ayrılması suretiyle çabuk yapılmasının amaçlandığını, herhangi bir menfaatin söz konusu 
olması halinde bunun televizyon programında söylenmeyeceğini, Karadeniz Sahil Yolu ihalesinin 
keşif bedelinin 800 milyon ile 1 milyar dolar arasında olduğunu, 300 km lik yol yapım işinin bulun
duğunu, ihalenin dış kredili olarak yapıldığını ve krediyi Hazinenin değil müteahhitlerin bulması 
konusunda Bakanlar Kurulu Kararı alındığını, bütün güçlü müteahhitlerin burada görev almasını 
parasal ve makine güçlerini buraya sevk etmesini amaçlandıklarını, işin daha hızlı ve kolay olması 
açısından işi taksim ettiklerini, 

Söz konusu programda belirttiği, "İkiye üçe bölmek yerine kaç müteahhit var, 13 müteahhit. 
Dediler ki, 13 'ünüzde taksim edin burayı." ifadesi ile neyi kastettiğinin sorulması üzerine; Sn. 
AŞIK yapılan işin doğru olduğunu savunduğunu, işin 13'e bölünmediğini 6-7 parçaya bölünmüş ol
duğunu, 13 rakamının faraza olduğunu, siyasi olarak olayı tarif ettiğini, 

"Dediler ki" ifadesindeki, "Diyen"'\n kim olduğunun sorulması üzerine ise; Sn AŞIK, bunun 
bir anlatım tarzı olduğunu, dinleyicinin kolay anlayabileceği bir halk tarzı olduğunu, yoksa bir bil
gi aktarımı olmadığını, 

"Biz, o ihaleye girenlerin tamamına eşit taksim ettirdik." cümlesinin ne anlama geldiğinin 
sorulması üzerine; Sn. AŞIK, bunun bir anlatım tarzı olduğunu, eşit taksim olmadığını 6 veya 7 ye 
bölünmüş olduğunu, daha fazla makine ve kredinin işin içine girmesinin amaçlandığını, 

Sn. Aşık, Eğer hakikaten burada bir yolsuzluk varsa, iş verilirken olmuş olabileceğini, İd
dianın öyle olduğunu, verilirken fahiş fiyatla verilmesi halinde, ondan sonraki idarelerin onu devam 
ettirmemesi lazım geldiğin, " devletin burada her gün zararı var ben bu zararı çektirmiyorum, dur
durmuyorum ve fiyatları aşağıya çekiyorum. " demesi lazım geldiğini, ama bunun böyle olmadığını, 

"Biz, o ihaleye girenlerin tamamına eşit taksim ettirdik." cümlesindeki "Biz" ifadesinden 
kimin kastedildiğinin sorulması üzerine; Sn. AŞIK, hükümetin ve siyasi iradenin kastedildiğini, 

İhaleye 15 firmanın çağrıldığı, 6 işin 6 konsorsiyuma (13 firmaya) verildiğinin belirtilmesi ve 
bu durumda rekabetin oluşup oluşmadığının sorulması üzerine; Sn. AŞIK, ihaleden evvel 13 ünün 
de işi almadığını ama yapılan ihalelere sonradan ortak olduğunu zannettiğini, yapılan işi o gün de 
bugünde doğru bulduğunu, tenzilatların yüzde 15 ile 20 arasında olduğunu, idarenin devletin men
faatini koruduğunu, " ihalenin birine giren diğerine giremez, birini alan öbürünü alamaz diye böy
le bir şart olmaz, zaten böyle bir şey konulamaz" sözlerinin doğru olduğunu ve öyle söylediğini, işin 
6 ya bölünmemesi durumunda bir veya iki kişinin anlaşarak veya anlaşmadan hiç tenzilatsız işi 
alabileceğini, o kadar büyük işi tek başına, kredisini veya makine parkını üstlenecek firmanın 
bulunmadığını, yapılan işle rekabeti ve düşük fiyatı sağladıklarını, 

Sn. AŞIK'ın ifadesi sırasında söylediği "Ben orada devleti zarara uğratacak bir işbirliğinin ol
duğuna inanmıyorum." sözü ile ilgili olarak, devleti zarara uğratmayacak bir işbirliğinin olup ol
madığının sorulması üzerine; Sn AŞIK, ihalede ortaklıkların kurulmuş olduğunu ve bunun işbirliği 
olduğunu, ancak devletten para çalmak için olmadığını, 

"İdare bütün riskleri almış böyle karşı çıkılacağını bile bile, mahkemelere gidileceğini bile 
bile. Hem siyaset hem biz kararname çıkardık. Yaşar Topçu 'ya niye kabahat buluyorsunuz, biz 
Bakanlar Kurulu kararı çıkardık" ifadesinden ne kastettiğinin sorulması üzerine; Sn AŞIK, bu işin 
dövizle dış krediyle yapılması sonucu devletin zarara uğratıldığı, rekabetin sağlanmadığı gibi id
dialarının olduğunu ve siyaseten eleştirildiğini, nitekim soruşturulmalar açıldığını, idarenin, imza 
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atanların riskli bir iş yaptığını, kendini korumak isteyen kişinin iş yapmayacağını, iş yapanların risk 
alacağını, risk alanında sonunda mahkemeye, Yüce Divana gideceğini, 2886 ya göre ihale edilmesi 
halinde işin bitmeyeceğini, 2886 dan çıkarılıp davet usulüne konması, dış krediye sokulması ve par
çalara bölünmesi halinde işin yapılır hale geldiğini, işin yapılır hale gelmesi durumunda soruştur
ma açılacağını ve eleştirileceğini, idarenin bunları bilerek işe girdiğini ve idareyi savunma tarzı 
olarak söylediğini, 

Davetlerin "bu işe benim makine parkım benim kredim müsaittir, ben de girmek istiyorum" 
diyenlerin hepsini davet etmek suretiyle yapıldığını, önceleri sekiz, dokuz firma olarak belirlen
diğini giderek 15'e kadar çıkılmış olduğunu "benimde şu kadar makine parkım var bende bir elli 
kilometre yol yapacak güçteyim" diyenleri de davet etmiş olduklarını, 15 rakamına öyle ulaşıl
dığını, bu güçte olanların hepsinin davet edildiğini, bu konunun o gün çok tartışıldığını hatta 
müteahhitlerden birinin "benim otoyol bitirmişliğim vok: ama baraj bitirmişim: makine parkım var. 
kredim var ben otoyol bitirmemişim ama barajla otoyolun ne farkı var, aynı işi bende yaparım" 
deyip, kendisini davet ettirmiş olduğunu hatırladığını. 

19.09.2003 tarihinde Funda Özkan ile yapılan röportajda belirttiği uBu projeyle ilgili olarak tek 
hatanın, net projenin yapılmasını beklememiş olmamızdır" sözünden ne kastettiğinin sorulması 
üzerine ise; Sn. AŞIK, Türkiye'de yapılan 2000 km otoyolun hiçbirinde detav projelerinin bulun
madığını. detav projenin is başladıktan sonra isle birlikte yürütüldüğünü. Karadeniz Sahil Yolunda 
da böyle olduğunu, detay projelerin birkaç senede bitmeyeceğini ve sonunda bu projeye uymanın 
pratikte mümkün olmadığını kastettiğini, 

Siyaseten savundukları bu ihalede daha çok müteahhidin daha çok makine parkıyla ve daha 
çok krediyle bu işe iştirakini sağladıklarını, Alternatif programında ve komisyonda savunduğu 
hususun bundan ibaret olduğunu, belirtmiştir. 

B- KARADENİZ ŞAflİL YQLU İHALELERİNE İDARECE DAVET EDİLMEYEN 
ŞİRKETLERİ TEMSİLEN. YETKİLİ ŞAHISLARIN VERMİŞ OLDUĞU İFADELER 

VeditARIĞ 
(KİSKA İnşaat Komandit Şti, Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında, tanık veya bilirkişi sıfatıyla Kiska İnşaat 

Komandit Şirketi temsilcisi Vedit ARIĞ ifadesinde özetle; 
KİSKA Firması temsilcisi ve şirket sahibi Oğuz Gürsel'in yardımcısı olarak görev yaptığını, 

bu ihaleye çağrılmadığını, daha önce Karayollarına iş yaptıkları hatta Karadeniz de Tanjant Yolunu 
ve buradaki hasarlardan sonraki köprüleri sanat yapılarını ve tünellerini yaptıklarını, Amerika da, 
otoyollar üzerinde köprüler, Irakta bir takım sulama işleri, Rusya'da da birtakım işler yaptıklarını, 
yurtdışından kredi temin edebileceklerini, ihaleden bir yıl sonra 1998 yılında yapılan Aydın-Deniz-
li otoyol ihalesine girdiklerini ve aldıklarını, bu ihalenin de dış kredilerle yapıldığını ve buna iliş
kin kredi temin ettiklerini, bu ihaleye davet edilseydiler ihaleye girebileceklerini, belirtmiştir. 

Akın KILINÇ 
(Beğen İnşaat ve Tic.A.S. ile Serefoğlu İns.Ltd.Şti Ortak Girişiminden Beğen İnşaat Yet

kilisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında, tanık veya bilirkişi sıfatıyla Beğen İnşaat 

Ltd.Şti yektili temsilcisi Akın KILINÇ ifadesinde özetle; 
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Beğen İnşaat Firması Vekili olduğunu, 15.12.1998 yılında yapılan Aydın-Denizli Otoyolu 
ihalesine müracaatlarında yeterlilik belgesi aldıklarını, 1997-1998 yıllarında Sivas-Yıldızeli-Zara, 
Uşak-Kula ve Bornova Turgutlu Salihli Kara Yolunun ikinci kısmını beton asfalt olarak yaptık
larını, Karadeniz Yol İhalesine çağrılmaları halinde katılacaklarını, dış kredi temin işlerini Ortak 
Girişim olarak çalıştıkları Şerefoğlu İnşaat Limited Şirketinin yaptığını, teknik, ekonomik ve kredi 
yönünden yeterli olduklarını, şirket sahiplerinin Karadenizli olduğunu ve bölgeyi iyi bildiklerini 
ihaleye çağrılmayışlarına şaşırdıklarını, ancak ihalenin Bakan Olur'uyla 2886 sayılı Kanun dışına 
çıkartılarak yapıldığı için yapılacak bir şey olmadığını, herhangi bir girişimde de bulunmadıklarını 
belirtmiştir. 

Cemil ÖZGÜR 
(Cemil Özgür Ticaret ve Sanayi Müessesesi Sahibi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında, tanık veya bilirkişi sıfatıyla Cemil ÖZGÜR 

ifadesinde özetle; 
Şirketin sahibi olduğunu, bu ihaleye davet edilmediğini davet edilen firmaların önceden belir

lendiğini müdahale etse dahi sonucun değişmeyeceğini, bu ihalenin projesi hazırlanmadan ani bir 
kararla yapıldığını, 1998 yılında Aydın-Denizli Karayolu ihalesinde yeterlilik aldığını daha önceleri 
Sivas-Yıldızeli Bafra-Samsun halen de Çorum çevre yolunu yaptığını yeterli makine parkı, tesisleri 
ve dört tane asfalt plenti olduğunu, ihaleye çağrılsaydı katılacağını, beyan etmiştir. 

Ahmet Kemal AKINCI 
(Ceylan İnş. Taahhüt İth. ve İhr. Ltd. Şti. Temsilcisi): 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Ceylan İnş. 

Taahhüt İth. ve İhr. Ltd. Şti.Jemsilcisi ve Genel Müdürü Ahmet Kemal AKINCI ifadesinde özetle; 

1997 yılı Eylül ayında Ceylan İnşaat'da çalışmaya başladığını, şu anda genel müdür olduğunu, 
ihalelerin olduğu dönemde Karayollarına müracaat yaptıklarını ve şirketlerini tanıtan bir dosyayı 
Karayollarına verdiklerini, fakat bu anılan işlere davet edilmediklerini, neden ihalelere davet edil
medikleri konusunda bir görüşmelerinin olup olmadığının sorulması üzerine de, çeşitli tarihlerde 
yaptıkları otoyol standardındaki işlerin yeterli olarak kabul edilmemiş olduğunu tahmin ettiklerini, 
ancak daha sonra Metis ve Saray İnşaat ile ortak olarak dört işe çağrıldıklarını, ancak bu ihalelerin 
davetli ihale değil normal 2886 kapsamında yapılan ihalelerden olduğunu, 

15.12.1998 tarihinde yapılan Aydın-Denizli otoyoluna ihaleye müracaat ettikleri ve kendilerine 
yeterlik verildiklerinin hatırlatılması üzerine, ondan önce de Sinop-Gerze yolu için Ceylan İnşaat'a 
yeterlilik verildiği ve o ihaleyi de kazandıklarını, Ceylan İnşaata Denizli-Aydın otoyol ihalesi için 
verilen yeterliliğin Denizli-Aydın otoyol ihalesi öncesi bir yıl içinde yapılan işlerden kaynaklan
madığını daha önce Ceylan İnşaat tarafından yapılan işlerin yeterlilik için (Karayolları tarafından) 
değerlendirildiği ve Denizli-Aydın otoyolu ihalesi nedeniyle kendilerine yeterlik belgesi verildiğini, 

Karadeniz Sahil yolu ihalelerinin Bakan onayı ile çağırılan firmalara ihale edildiğini, ken
dilerinin daha sonra neden bu ihaleye çağırılmadıklarına ilişkin bir girişimlerinin olmadığını, daha 
önce Karayollarına dosya (şirketi tanıtıcı) vermelerine rağmen şirketlerinin bu ihalelere davet edil
mediğini ve idarece yeterli bulunmadıklarını düşündüklerini, beyan etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 



- 5 7 -

Ahmet Tuncer ERTAN 
(Eksen Proje İnşaat Turizm ve Ticaret A.S. Temsilcisri: 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Eksen Proje İn

şaat turizm ve Ticaret A.Ş. temsilcisi ve aynı zamanda ortağı Ahmet Tuncer ERTAN ifadesinde özet
le; 

Esas faaliyetlerinin karayolculuk olduğunu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir hayli iş bitirdik
lerini şu anda da Kazakistan da çalıştıklarını, Türkiye'de Antalya çevre yolu, Çamlıca-Gebze 
otoyolunun yan yolu ve Sungurlu-Delice yolunun 55 km'lik kısmını üstlenicisi olduklarını, 

Firmalarının Karadeniz sahil yolu ihalelerine davet edilmediğinin sorulması üzerine, Eksen İn
şaat olarak Türkiye'de şu ana kadar karayolcu olarak her zaman en iyi işi yaptıklarını, 

2886 sayılı Kanun ile Bakan'a birtakım yetkiler verildiğini ve bir takım işlerde herkesin katıl
ması yerine, öne çıkmış işlerini iyi yapan firmalara işler verilmek suretiyle bu işler daha kaliteli 
şekilde yapılmasının amaçlandığını fakat daha sonraki dönemlerde asıl konsept yerine partiye daha 
yakın olan, ilişkileri daha iyi olan firmaların tercih edilir hale geldiğini, Karadeniz otoyolunda ken
dilerinin siyasal bir bağlantılarının olmadığını, Karadeniz otoyolunda tabii olarak zamanın koalis
yon dönemi ve çeşitli girişimlerin olduğunu, Karayollarında görevli olanlara neden kendilerini bu 
ihalelere davet etmiyorsunuz diye sorduklarında burada iş yapan müteahhitlere bu işlerin verildiğini 
çünkü orada bu firmaların şantiyelerinin olduğunu söylediklerini ve bu kararın doğru olduğunu, bu 
ifadeyi kendisine bu işin tekniğini bilen Genel Müdürlükteki Daire Başkanı ve Genel Müdür'ün 
kendisi tarafından söylendiğini, APK Daire Başkanı'na niye böyle denilince "orada iş yapan 
müteahhitlere bu işleri vermeyi düşünüyoruz onun için kusura bakmayın" şeklinde cevap verdiğini, 
zaman içerisinde bunun siyasi kadrolarla daha iyi teması olan firmalara bu işlerin o dönemde veril
diğini, baskının çok olduğunu ve ilgisiz ve alakasız kişilere de yine o tüm işlerin bünyesinde işler 
verildiğini ve Limak şirketinin bunlardan biri olduğunu, 

Şirketlerinin ihale edilen Karadeniz otoyollarını yapacak kapasite ve gücünün olup ol
madığının sorulması üzerine de, Türkiye'de yaklaşık şu an 15 Milyon Dolar tutarında makine park
larının olduğunu ve ihale anında da bu güçlerinin bulunduğunu, yurtdışı kredi bağlantısı imkan
larının da olduğunu, 

Karayollarında o günlerde davet ve projeler olduğunu duyduklarını ve neden kendilerinin davet 
edilmediği konusunda bürokrasi düzeyinde girişimlerinin olduğunu, ancak, bu davet bizzat siyasi 
iktidar veyahut da bakan tarafından tercih edildiğinin doğru olup olmadığının sorulması üzerine de, 
şekillenmenin böyle olduğunu, 

Tamamen teknik yetenekler ve yeterlilikler, kredi alma yetenekleri değil siyasi tercihin ön 
plana geçtiğini, ancak, ihaleye yolsuzluk karıştırıldığı konusunda bir duyumlarının olmadığını, 

Beyan etmiştir. 

İbrahim Nursel YAYKIRAN 
(Eko İnşaat ve Tic. Ltd. Sti. Temsilcisi) 

Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Eko İnşaat 
ve Ticaret Limited Şirketini temsilen İbrahim Nursel YAYKIRAN ifadesinde özetle; 

Eko İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin ortaklarından olduğunu, Karadeniz sahil yolu 
ihalelerine gerek Eko İnşaat gerekse Orhan Evin şirketi olarak davet edilmediklerini, söz konusu 
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ihaleler yapıldıktan sonra ihalelerden haberleri olduğunu, bu işlerden sonra Orhan Evin firması ile 
ortak girişim kurduklarını, 1998 yılında yapılan Aydın-Denizli otoyolu ihalesine müracaat ettik
lerini ve yeterlilik aldıklarını, Karadeniz sahil yolu ihalesine girmek için mali ve teknik güçlerinin 
yeterli olduğunu, firmalarının 1965 yılında kurulmuş olduğunu, Türkiye'nin ilk asfalt yapan fir
malardan bir tanesi olduğunu, söz konusu ihaleye davet edilmiş olsaydı gerekli tenzilatları yaparak 
işi almaya çalışacaklarını, bundan sonraki ihalelerde yeterlilik almadıkları bir işin bulunmadığını, 
Karadeniz otoyolunun yapımında daha sonra taşeronluk yapmadıklarını, belirtmiştir. 

Cuma GÜRSEL 

fEmek İnşaat Ltd. Sti. Yetkilisi) 

Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Emek İnşaat 
Limited Şirketini temsilen Cuma GÜRSEL ifadesinde özetle; 

Emek İnşaat Limited Şirketinin ortaklarından olduğunu, Karadeniz sahil yolu ihalelerine fir
malarının davet edilmediğini, söz konusu ihaleler yapıldıktan sonra haberleri olduğunu, 1998 yılın
da yapılan Aydın-Denizli otoyolu ihalesinin ilanlı olması nedeniyle müracaat ettiklerini ve yeterlilik 
aldıklarını, Karadeniz sahil yolu ihalesine girmek için mali ve teknik güçlerinin yeterli olduğunu ve 
o dönemde Polatlı-Sivrihisar yolunu yaptıklarını, Karadeniz otoyolunun yapımında daha sonra 
taşeronluk yapmadıklarını, belirtmiştir. 

Murat BİNARK 

(Garanti Koza A.S. Yetkilisi) 

Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Garanti Koza 
Anonim Şirketini temsilen Murat BİNARK ifadesinde özetle; 

Garanti Koza Anonim Şirketinin Genel Müdürü olduğunu, Karadeniz sahil yolu ihalelerine fir
malarının davet edilmediğini, söz konusu ihaleler yapıldıktan sonra haberleri olduğunu, 1998 yılın
da yapılan Aydın-Denizli otoyolu ihalesinin ilanlı olması nedeniyle müracaat ettiklerini ve yeterlilik 
aldıklarını, Karadeniz sahil yolu ihalesine girmek için mali ve teknik güçlerinin yeterli olduğunu, 
firmalarının Türkiye'nin en eski inşaat şirketi olduğunu ve 1970 yılından önce karayollarının 
% 60'ının firmaları tarafından yapıldığını, ancak 30 yıldır karayollarında iş yapmadıklarını, 1998 
yılında yönetim değişikliği ile karayollarında ihale takip etmeye başladıklarını, belirtmiştir. 

Belma CELİKOĞLU 

(Hasan Can Poyraz İnşaat Temsilcisi) 

Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Hasan Can Poy
raz İnşaat Müteahhitliğini temsilen Belma ÇELİKOGLU ifadesinde özetle; 

Hasan Can Poyraz İnşaat Müteahhitliğinin Ankara sorumlusu olduğunu, Karadeniz sahil yolu 
ihalelerine firmalarının davet edilmediğini, bu ihaleye girmek için mali ve teknik güçlerinin yeter
li olduğunu, 1997 yılında firma şantiyelerinin uzak yerde olması nedeniyle söz konusu ihaleye katıl-
mayabileceklerini belirtmiştir. 
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Hüsevin DELİİSMAİL 
(Hasko İnşaat ve Tic. A.Ş Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli toplantısında tanık veya bilirkişi sıfatıyla Hasko İnşaat ve 

Ticaret Anonim Şirketini temsilen Hüseyin DELİİSMAİL ifadesinde özetle; 
Hasko İnşaat ve Ticaret A.Ş'nin ortağı olduğunu, Karadeniz sahil yolu ihalelerine firmalarının 

davet edilmediğini, söz konusu ihaleler yapıldıktan sonra haberleri olduğunu, ilanlı işlerin tümün
den yeterlilik aldıklarını, firmalarının 40 yıldır karayolu işleri yaptığını ve Türkiye de ilk otoyolu 
yapan firma olduklarını, Karadenizli olarak ihaleye davet edilmeme nedenini anlayamadıklarını, 
Karadeniz otoyolunun yapımında daha sonra taşeronluk yapmadıklarını, belirtmiştir. 

Mürsel GENÇ 
(Murtazaoğlu İnşaat. Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla Murtazaoğlu İn

şaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Mürsel Genç ifadesinde özetle; 

Şirketi 1998 yılının Kasım ayında Ahmet ve Hikmet Murtazaoğlu'ndan devir aldıklarını, şir
ketin 1995 yılından sonra faaliyetlerine ara verdiklerini kendileri devir almadan önce hiçbir 
faaliyetleri bulunmadığını belirtmiştir. 

Cenk TANGİL 
(Makimsan Asfalt. Taahhüt. İnşaat. Sanayi ve Tic. A.Ş Temsilcisi). 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla Makimsan As

falt, Taahhüt, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Cenk Tangil ifadesinde özetle, 

Karadeniz Sahil yolu işlerinin ihalesine firmalarının davet edilmediğini, davet edilmeleri için 
herhangi bir girişimde bulunmadıklarını, davetiye işinin Bakanlığın tasarrufunda olduğunu, şirket
lerin teknik olarak, makine ekipman, personel ve daha önceden yaptıkları işler baz alındığında davet 
edilmesi gereken firmalardan biri olduklarını, mali olarak biraz problemleri olmakla birlikte teminat 
mektubu , dış kredi sağlayabileceklerini, Karadeniz sahil yolunda herhangi bir taşeronluk görevi 
üstlenmediklerini, ihaleye katılan firmaların aralarında anlaştıklarına dair herhangi bir bilgileri ol
madığını, belirtmiştir. 

Mustafa AKTÜRK 
(Ozdemir İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Tic.A.Ş. Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla Özdemir İnşaat 

Turizm Enerji sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Mustafa Aktürk ifadesinde özetle; 

Karadeniz Sahil Yolu ihalesine davet edilmediklerini, davet edilen listelere bakıldığında da 
davet edilen firmaların da ikili üçlü olarak oluşturulan ortaklıklara, işlerin 6 iş olarak dağıtıldığını, 
davet edilmeme nedenlerini bilmediklerini, nitekim bu ihalelerden sonra ilanlı şekilde ihale edilen 
otoyol ihalelerine müracaatları sonucunda yeterlilik aldıklarını ve 215 milyon ABD Doları ihale 
bedeli olan Gaziantep Birecik yolu ile Ankara Pozantı otoyolunun son kesiminin alan Tekfen fir
masıyla ortaklık kurarak 250 milyon ABD Doları keşif bedelli işi aldıklarını ifade etmiştir. Otoyol 
ihalelerinde öngörülen şartların Karadeniz Sahil yolundan farklı olmadığını, sohbet şeklinde 
idareye neden davet edilmediklerini sorduklarında, bakanın veya makamın takdiri dediklerini, 
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makam olarak kimin kast edildiğini bilmediklerini belirtmiştir. Sn. Aktürk firmaların kendi araların
da anlaşmaları hakkında bir bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine, geçmişte konuyla ilgili 
Meclis araştırması yapıldığını bildiğini, bildiğinin, kamunun bilgisi dahilde yaşananlar olduğunu, 
ancak şahsi bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. 

Sn. Aktürk, 15 tane firmanın ayrı ayrı davetiye almasına karşın, aralarında konsorsiyum 
kurarak her birinin iş almasının, hiç iş almayanın bulunmamasının ihaleye nifak sokulduğu an
lamına gelip gelmediğinin sorulması üzerine, dışarıdan bakıldığında öyle gözükmekle beraber, ger
çekten böyle olup olmadığını bilmediğini, sonuca bakıldığı zaman, sanki birtakım düzenlemelerle 
organize edilmiş gibi gözükmekle beraber, iddia etmenin çok zor olduğunu ifade etmiştir. Konuya 
açıklık getirmek için şirketlerin 2 tane otoyol yaptıklarını, 22.97 kırımla aldıkları Gazİantep-
Birecik yolunda Fırat'ı geçtiklerini yapılan yolda 2115 metreye varan viyadükler, 1100 küsur met
re köprü inşaatı olduğunu ancak köprü zammı almadıklarını, katsayının da 1 olduğunu sözlerine ek
lemiştir. 

Mehmet Emin ERDOĞAN 
(Öz İnşaat Saanyi ve Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla Öz İnşaat Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Mehmet Emin Erdoğan ifadesinde özetle; 
Firmaların söz konusu ihalelere davet edilmediğini, davet edilen firmaların seçim kriterleri ve 

ihale şartnameleri şekil ve şartları hakkında bilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. İhale sonuçlarını 
ihale sonrası bültenlerden öğrendiğini, Trabzon'da şantiyesi bulunan bir firma olarak davet edil
memesinden dolayı burukluk duymasına rağmen, devlete ve kurumlarına olan saygısı, iş alan fir
maları tanıması ve aynı sektörde çalışmaları sebebiyle hayırlı olsun demekten başka bir düşünceleri 
olmadığını sözlerine eklemiştir. Firmalarının 1997 yılında da bugünde teknik ve ekonomik olarak 
işleri yapabilecek güçte olduğunu, yurt dışından kredi temin edebileceklerini, hem karayollarına 
hem de Devlet Su İşlerine yıllardır iş yaptıkları halde davet edilmediklerini belirtmiştir. Kendisine 
bu ihalelerde firmalarında eksik olanın siyasi güç olup olmamasının sorulması üzerine olabilir 
cevabını vermiştir. Sn. Erdoğan, bu iş için idare tarafından projesi yapılmamış, keşfi yeterli ol
madan hazırlandığını, geleceği meçhul olan bir ihale olduğu, tüm işlerde % 30 keşif artışı ol
duğunu, gerek yol gerekse baraj işlerinde %40 %50 olabileceğini ama hiçbir zaman %400 keşif ar
tışı olamayacağını, işin başında %100'ü bitmeden hiçbir zaman keşif artışı yapılmayacağını ifade 
etmiştir. 

İbrahim ÖZEN 
(ŞTFA A.Ş. Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla STFA A.Ş. tem

silcisi İbrahim Özen ifadesinde özetle; 
STFA firmasında 21-22 senedir çalıştığını ve söz konusu dönemde (Karadeniz Sahil Yolu 

ihalelerinin yapıldığı) firmada müdür olarak görev yaptığını, 1997 yıllarında ilanlı ihalelere yani ön 
seçim yapılan ihalelere katıldıklarını, yeterlik aldıklarını ancak ihale alamadıklarını, STFA fir
masının yurt içinde ve yurt dışında işler yaptığını bu çeşit yol ihalelerinde kendilerini yeterli gör
düklerini keza daha sonra yapılan bu ihalelerde yeterli olduklarının Karayolları tarafından da tespit 
edildiğini ancak bu ihalelere davet edilmediklerini, o dönemde karayollarıyla ilişkilerinin bazı taah-
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hüt işlerindeki ihtilaflar nedeniyle gölgelenmiş olduğunu, ihalelere davet edilmemelerinin bu iliş
kilerden dolayı olabileceğini, belirtmiştir. 

Turan BÜYÜKSAHİN 
(TUBİN A.Ş. Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla TUBÎN A.Ş. 

temsilcisi Turan Büyükşahin ifadesinde özetle; 
Karadeniz Sahil Yolu ihalelerine katılmak için idareden davetiye almadıklarını ve davet edil

meleri için girişimde bulunmadıklarını, şirketlerinin 1997 yılında teknik, mali, kredi bulma açısın
dan yeterli olduğunu, ihalelere çağrılmamalarını idarenin takdiri olarak gördüklerini, ihalelerin 
müracaat şeklinde yapılması durumunda 30-40 kişinin müracaatta bulunacağını, müteahhitlerin an
laştığı yönünde duyumlarının dedikodudan ibaret olduğunu, söz konusu ihalelere taşeron firma 
olarak katılmadıklarını, belirtmiştir. 

Ali ÖZCAN 
fYapı Üretim A.S. Temsilcisn 
Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla Yapı Üretim 

A.Ş. temsilcisi Ali Özcan ifadesinde özetle; 
Karadeniz Sahil Yolu ihalelerine Yapı Üretim A.Ş.nin davet edilmediğini, firmanın mali teknik 

ve kredi temin etme hususunda yeterli olduğunu daha sonraki işlere girdiğini ve yeterlilik aldığını, 
bu gücünü ise bir yıl içinde kazanmadığını, ihalenin yapılış biçiminin yanlış olduğunu, ihalede 
değişmez bir yöntemin olması gerektiğini, belirtmiştir. 

Ali Cihan CARMIKLI 
(Ziva Çarmıklı A.Ş. Temsilcisi) 

Komisyonumuzun 06.10.2004 tarihli oturumunda tanık veya bilirkişi sıfatıyla Ziya Çar
mıklı A.Ş. temsilcisi Ali Cihan Çarmıklı ifadesinde özetle; 

Karadeniz Sahil Yolu ihalelerinde kendilerine davet gelmediğini, davet edilmeme sebebini an
layamadığını ancak bunu Karayollarını mahkemeye vermesine bağladığını, firmanın mali, teknik ve 
kredi temin etme hususunda yeterli olduğunu, ihalelere davet edilmeme nedenini sorması üzerine, 
"Karayolları mahkemeye verilmez, devletle mahkemelik olamazsın " cevabını aldığını, mahkemeyi 
çekene kadar hiçbir işe belge alamadığını, belirtmiştir. Bu ihalelerle ilgili anlaşma iddialarının ol
duğunun sorulması üzerine; " benim önümdeki şeyde 15 firma var hepsi iş almış. Burada benim 
bir şey dememi gerektirecek bir şey görmüyorum.... " demiştir. 

C- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNİ KAZANAN ŞİRKETLERİ TEM-
SİLEN. YETKİLİ ŞAHISLARCA VERİLEN İFADELER 

Deniz ŞÖLEN 
(Enka İnşaat ve Sanavi A.Ş. Temsilcisn 
Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 

temsilcisi Deniz Şölen ifadesinde özetle; 
26 yıldır şirkette çalıştığını, ihalelere davet konusunu pek hatırlamadığını, 1997 yılından önce 

şirketlerinin Bechtel firmasıyla Gerede-Ankara otoyolu ve çevre yolunu yaptıklarını, ihaleler 
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sırasında hangi firmaların ihaleye davet edildiği konusunda o dönemde Macit Yavuz isimli genel 
müdür yardımcılarına bilgi geldiğini, ihalelere tek başına katılmalarını uygun gördüklerini, her 
ihalenin ayrı bir yapısının olduğunu, bu ihalelere ilişkin kendilerinin hazırlayarak sundukları ihale 
tenzilat oranlarını daha sonra değiştirmediklerini, buna da üst yönetimin karar verdiğini ve kimse 
tarafından değiştirilemediğini, ihalelerin yapıldığı dönemde şirketin Haliç Köprüsü genişletme 
projesi ile Gerede-Ankara otoyollarını devam ettirdiklerini, kredi mektuplarını teklifle beraber ihale 
komisyonuna ilettiklerini, o dönemde LİBOR artı % 9 oranında kredi bulabildiklerini bunun 
% 1.5'u Hazine tarafından garanti edildiğini, geriye kalan kısmı ise şirketin yüklendiğini, Karadeniz 
bölgesinde şantiyelerinin olup olmadığının sorulması üzerine o bölgeye en yakın Ankara'da şan
tiyelerinin olduğunu, Karadeniz yöresinde o tarihlere yakın bitmiş her hangi bir işlerinin ol
madığını, ihale bölgesinde bu şartı gerektiren bir teknik imkanlarının ve şantiyelerinin olmadığını, 
Enka'nın o dönemde herhangi bir işi almadığını, belirtmiştir. 

Mustafa KARAMÜLLAOĞLU-Ünsal AKINCI 
(Kutlutas İnşaat Tic. Sanavi Ltd. Sti. Temsilcileri) 
Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Kutlutaş İnşaat Tic. Sanayi 

Limited Şirketi temsilcileri Mustafa Karamullaoğlu ve Unsal Akıncı ifadelerinde özetle; 
Şirketlerinin sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir firma olduğunu, 1987 yılında İzmir-

Aydın otoyolu ihalesini aldıklarını ve şu ana kadar % 85 ini tamamladıklarını, bu işin %100 ünün 
yabancı kredili bir iş olduğunu, Karadeniz sahil yolu ihalelerine davet edilebilmek için bir girişim
lerinin olmadığını, Karayollarının şirketlerini 1982-83 yılından beri iyi tanıdığını, davet edildiği 
halde Karadeniz sahil yolu ihalelerine katılmadıklarını, kendilerine 26 Ağustos 1997 tarihinde 
davetiye geldiğini, o dönemde İzmir-Aydın otoyolunun en yoğun dönemi olduğunu, ihaleye çıkılan 
işin o dönemde çalıştıkları bölgeye uzak olduğunu ve bu nedenle teklif veremeyeceklerini ifade 
eden bir teşekkür yazısını idareye gönderdiklerini, yine o dönemde Amerikalı bir ortak ile konsor
siyum olmaları nedeniyle ayrıca Karadeniz sahil yolu ihaleleri nedeniyle bir konsorsiyum kurmayı 
düşünmediklerini, ayrıca o dönemde yabancı kredi bulma konusunun zor olduğunu, bunun da 
ihalelere katılmama yönünde bir unsur olduğunu, belirtmiştir. 

Sezai BACAKSIZ 
(Limak İnşaat ve San.Tic. A.S Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Limak İnşaat ve San. Tic. 

A.Ş. temsilcisi Sezai Bacaksız ifadesinde özetle; 
Karadeniz sahil yolu ihalelerine davet edilen diğer 14 firmayı bilmediğini, o dönemde Karayol

larına iş yapan bir firma olduklarını, ihalelere çağrılmak için ekstra bir çabalarının olmadığını, 
Bayındır firması ile ortak girişim kurduklarını, Bayındır firmasının da ihalelere çağırıldığını davet 
edildikten sonra öğrendiklerini, Bayındır firmasıyla bu ihalelerden öncede sonrada ortaklıklarının 
olduğunu, Karadeniz Sahil Yolu ihalelerinin ilk iki işine Bayındır ile beraber teklif verdiklerini an
cak sonraki işleri de ayrı ayrı almaya çalıştıklarını, kendi aldıkları işin nitelik itibariyle zor bir iş ol
duğunu buna göre de tekliflerini belirlediklerini, Bayındır firmasının da davet edilen firmalar 
arasında olması nedeniyle idareden ayrıca konsorsiyum oluşturmak için izin almalarına gerek ol
madığını ve bu nedenle izin almadıklarını, bir iş aldıktan sonra diğer işler için daha düşük teklif ver
diklerini aksine yüksek teklif vermenin risk taşıdığını, ihalelere davet edilen veya müracaat eden fir
maların ihale tarihinden önce ajanslar tarafından yayınlandığını ve kimlerin katılacağını genelde 
buralardan öğrendiklerini, belirtmiştir. 
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Mehmet Ali CEBİ 

(Makyol İnş.San. ve Tic. A.Ş.'nin Temsilcisi) 

Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Makyol İnş.San. ve Tic. A.Ş. 
temsilcisi Mehmet Ali Cebi ifadesinde özetle; 

İdareden davet mektubu alarak bu işe katıldıklarını, kendilerinin bu iş için teşebbüste bulun
madıklarını, geçmişte yaptıkları işlere bakıldığında davet edilmelerinin normal olduğunu, 
Karadeniz'de iş yapmadıklarını, kredi temin edecekleri yönünde daha önce ifadelerinin olmadığını, 
işin büyüklüğü açısından bu işi (ihale sonucu aldıkları iş) çok almak istediklerini ve bu vesileyle 
aralarında konsorsiyum oluşturduklarını, o sene ellerinde çok iş olduğunu, bu işe alıcı teklif verdik
lerini, diğer işlere pek de alıcı olmayacak teklifler verdiklerini, firmalar aralarında anlaşma, uzlaş
ma olmadığını, belirtmiştir. 

Mustafa Asım ÖZDEMİR 

(Güriş-Metiş Ortak Girişim Temsilcisi) 

Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Güriş-Metiş Ortak Girişim 
temsilcisi Mustafa Asım Özdemir ifadesinde özetle; 

İhale tarihinde Metiş'te Genel Müdür Yardımcısı olduğunu, Metiş'in karayolcu firması ol
duğunu, Güriş'e davetiye gelme konusunda sıkıntı olduğunu bu nedenle Konsorsiyum yaptıklarını, 
Güriş'in kendilerine gelip Karayollarından iş almak istediklerini belirtmeleri üzerine bu yola baş
vurduklarını, bu ihalelerden önce ve sonra Metiş-Güriş ortaklığı olarak herhangi bir ihaleye 
davetiye almadıklarını, Özışık firmasının Karadeniz'de şantiyesinin olması nedeniyle iş alma şan
sının olabileceğini bu nedenle de kendilerinin bu firmaya başvurarak ortaklık oluşturduklarını, 
%18-19'la yurt dışından kredi getirmeleri durumunda, %16-17 oranında ihale tenzilatıyla, işin ken
dilerine %35-36'ya mal olacağını düşündüklerini, o zaman yurtdışından getirdikleri krediye %18 şu 
anda ise %4-5 civarında komisyon ödediğini, belirtmiştir. 

Ümit ÖZDEMİR 

fTekfen İnş.ve Tesisat A.Ş.'nin Temsilcisi) 

Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Tekfen İnş. ve Tesisat A.Ş. 
temsilcisi Ümit Özdemir ifadesinde özetle; 

30.09.1997 tarihinde ortak niyet mektubu getirmelerine rağmen son ihalede Nurol-Tekfen-
Yüksel olarak ortak teklif getirmelerinin, yani güç birliği yapmalarının sebebinin mantık evliliği ol
duğunu, Yüksel İnşaatın orada şantiyesinin bulunduğunu, son ihaleye daha uygun teklif ver
melerinin, işin mevcut makine ve ekipmanlar ile atıl duruma çıkacak makine ve ekipmanlara uygun 
olması mevcut şantiyenin imkanlarını da kullanabilecekleri için daha rantabıl olması bundan dolayı 
da işi daha ucuza getirmelerinin mümkün olduğunu, verilen kırımlarla birlikte krediden gelen mas
rafları da müteahhit firmanın karşıladığını, bu nedenle de ihale kınmlarıyla krediden gelen masraf
ları da birlikte değerlendirdiklerini, en zor yere yüksek teklif vermelerinin, firmalarının imkanlarına 
uygun olduğunu belirtmiştir. 
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Celal KOLOĞLU 
(Kolin İnşaat İmalat ve Tic. A.S.Temsilcisn 
Komisyonun 07.10.2004 tarihli toplantısında, tanık sıfatıyla Kolin İnşaat İmalat ve Tic. A.Ş. 

temsilcisi Celal Koloğlu ifadesinde özetle; 
Kolin firmasının davet edilen firmalar arasında yer almadığını, Entes firmasıyla ortak girişim 

oluşturarak idareden izin aldıklarını, başka işlerde daha fazla zorluk olması nedeniyle Piraziz-
Giresun yolunda tenzilatı yüksek attıklarını belirtmiştir. 

İbrahim PQLAT 
Polat Yol Yapı Sanayi ve İnşaat Anonim Şirketi Temsilcisi) 
Komisyonun 7.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Polat Yol Yapı Sanayi ve İnşaat A.Ş. 

temsilcisi İbrahim Polat ifadesinde özetle; 

Polat Yol Yapım Sanayi İnşaat A.Ş.'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, fir
malarının Zigana dağını ve Gümüşhane yolunu yaptığını, Araklı-Çarşıbaşı 70 kilometresini 1987 
yılında aldıklarını, Karadeniz Sahil Yolu ihalesine çağrılacak firmaların başında geldiklerini, söz 
konusu ihalede Araklt-İyidere yolunun ihalesini Doğuş İnşaat ile birlikte aldıklarını, hangi fir
maların ihaleye çağrıldığını ihaleye girdikleri zaman öğrendiğini, ilk iki ihaleye tek başına girdiğini, 
üçüncü ihaleye Doğuş firması ile birlikte girdiklerini, Doğuş firmasının Garanti Bankasına sahip ol
ması ve Yönetim Kurulu Başkanını çok eskiden beri tanıması nedeniyle ihaleye beraber girdiklerini, 
Araklı-İyidere ihalesini aldıktan sonra diğer üç ihaleye teşekkür attığını, iki iş için bankalardan 
kredi niyet mektubunu almış olduğunu, ancak bankanın garanti vermediğini, kredi niyet mektubu 
vermemiş olsalardı zarflarının açılmayacağını, ilk defa kredili bir işe girdikleri için çekimserlik
lerinin olduğunu, konsorsiyumun müteahhitler arasında bir dayanışma olduğunu, bu dayanışmanın 
seviyesinin ise firmaların gücü olduğunu, belirtmiştir. 

Nasıh ARKAN 
(Doğuş İnşaat ve Tic. A.S.Temsilcisn 
Komisyonumuzun 7.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş. tem

silcisi Nasıh Arkan ifadesinde özetle; 
Doğuş'un genellikle işleri tek başına yürütme felsefesini benimsediğini, ortaklıkların bir siner

ji yaratmanın ortaya getirmiş olduğu bir nedenle oluşabileceğini, Polat İnşaatın Arakh-Pazarbaşı 
ihalesini üstlenmiş olması ve orada mevcut bir şantiyesinin bulunması diğer taraftan Polat İnşaatın 
da finansal kabiliyeti nedeniyle Doğuş'la ortak olmak istemesi üzerine ortaklık tesis ettiklerini, 
ihale kırımlarında, ihalenin kendi şartlarına, arazi durumuna, yolun çeşitli vasıflarına göre çeşitli 
rakamların (ihale kırımlarının) çıkmasının doğal olduğunu, belirtmiştir. 

Bülent ERDOĞAN 

(Nurol İnş, ve Tiçt A.Ş, Temsilcisi) 
Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. 

temsilcisi Bülent Erdoğan, ifadesinde özetle; 
1987 yılında Toprakkale-İskenderun otoyolunu aldıklarını ve inşaatını devam ettirdiklerini, 

Karadeniz de iş yaptıklarını, her ihaleyi kazanmak için bir teklif hazırladıklarını, her teklifin kendi 
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içinde bir stratejisi olduğunu, çalışmalar neticesinde en uygun teklifi hazırladıklarına ulanarak tek
lif atıldığını, diğer ihaleleri de tek olarak almayı arzu ettiklerini ancak attıkları rakamların alıcı ol
madığını, belirtmiştir. 

Tuna AKSEL 
(Yüksel İnşaat A.S. Temsilcisü 
Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Yüksel İnşaat A.Ş. temsilcisi 

Tuna Aksel ifadesinde özetle; 
İşe davet edildiklerinde başka hangi firmaların ihaleye davet edildiğini bilme şanslarının ol

madığını, Yüksel İnşaatın 1980 yılından beri ortaklık yapma alışkanlığının olduğunu, şu anda bir çok 
firmayla ortaklık halinde olduklarını, Tekfen'in elinde ciddi ekipmanlarının, kendilerinin asfalt plen-
tinin bulunduğunu, Nurol'un ise tünelci olduğunu, dolayısıyla avantajlarını kullandıklarını, kendi or
taklıkları dışında hiçbir şekilde kim ne yapıyor, onu bilme şanslarının olmadığını, belirtmiştir. 

Abdullah ÇOBAN 
(Bavındır İnşaat Turizm Tic.A.S. Temsilcisn 
Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında tanık sıfatıyla Bayındır İnşaat Turizm A.Ş. 

temsilcisi Abdullah Çoban ifadesinde özetle; 
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu, 1984 yılında kurulan şirketin büyük kısmı Karayol

larında olmak üzere kırkın üzerinde proje tamamlayıp teslim ettiğini, ihale öncesi bu ihaleye girebil
mek için herhangi bir girişimde bulunmadığını, 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği davet 
usulü yapılan ihaleye Karayolları tarafından çağrılmaları üzerine ihaleye katılıp aldıklarını, dış 
kredi temin ettiklerini, kendilerine gelen ilk davette; "firmalar işlerden birinin kendisinde kalması 
halinde diğer işlere teklif vermeyecektir. " Şeklinde ibarenin daha sonraki davet yazısında; "firmalar 
işlerden birinin kendisinde kalması halinde, ikinci işe ancak ortak girişim oluşturmuş olmak şar
tıyla teklif verebilir" şeklinde değiştirildiğini, önce 11 firma daha sonra kendilerinin de konsor
siyum kurduğu Limak'ın içinde bulunduğu 4 firmanın daha sonra dahil edildiğini bilmediğini, res
mi olarak ihaleye davet edilen firmaları bilme durumunun olmadığını, ancak Limak'la birlikte daha 
önce Samsun-Kurupelit 560 adet konut işini, Kayseri-Ankara 350 kilometre doğalgaz boru hattını 
yaptıklarını, prensip olarak daha önce bu ihaleye ilişkin ortaklık yapabileceklerini konuştuklarını 
İyidere-Çayeli yolunu aldıklarını, bu bölümden sonraki ihalelere ayrı ayrı girmelerinin şirketin 
menfaati gereği kâr etmek için olduğunu, ihaleyi kazandıkları İyidere-Çayeli bölümünde % 17,55 
kırımla aldıktan sonra diğer ihaleye % 12 ve % 13 civarında teklif vermelerinin ihaleyi kazan
mamak için değil de bu ihale bölgelerinin doğal ve teknik zorluklarından kaynaklandığını, ihalenin 
bir bölümünde ortak, diğer bölümlerinde rakip olmalarının mümkün olduğunu, ortak iken paylaşıl
mayan şeylerin olabileceğini, davet edilen firmalar dışında diğer firmalarla ortak girişim yapmayı 
istemediklerini diğer çağrılan firmaların dışında firmalarla ortak girişim yapıp yapmadıklarını bil
mediğini, zaten 2001 yılında hissesini idarenin onayını alıp Limak Şirketine devrederek işten çekil
diğini, Limak'h ortak ihaleye girerken idarenin onayını almadığını şartnameler dışında firmaların 
konsorsiyum oluşturmaları halinde idarenin onayının gerektiğine dış kredi niyet mektubunu 
hazineye onaylatmadığını, buna ihtiyaç olmadığını, Limak şirketinin ilk 11 firmasında olmadığını 
fark edince onunda çağrılan firmalar listesine girmesi için herhangi bir çaba sarf etmediklerini an
cak önceden prensip anlaşması yaptıklarını % 17 kırımla aldıkları ihalede diğer firmaların % 12-13 
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civarında başka firmaların aldıkları ihalede de kendilerinin %12-13 vermelerinden önce bir anlaş
ma yapıldığının anlaşılmaması gerektiğini, aldıkları ihalenin dışındaki ihalelere düşük teklif ver
melerinin sadece zarfları ve teklifleri bulunsun diye yapmadıklarını ayrıca davet edildikleri halde 
icabet etmeme sayısı üçü geçince Karayolları tarafından bir daha davet gönderilmediğini yaptıkları 
yolun maliyet hesabının şu an ne kadar olduğunu bilmediğini, belirtmiştir. 

Kemal ÜNLÜER. Ekrem CENGİZ 
(Cengiz İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş. Temsilcileri) 

Komisyonumuzun 7.10.2004 tarihli toplantısında, tanık sıfatıyla Cengiz İnşaat Sanayi ve 
Tic. A.Ş. temsilcisi Kemal Ünlüer ifadesinde özetle, 

1997 yılı Mayıs ayında görev yaptığı KGM ayrıldığını, 98 yılından beri de söz konusu şirkette 
görev aldığını belirtmiştir. Komisyonumuzun ihalenin geneliyle ilgili bilgi istenildiğini düşünerek 
Genel Müdür sıfatıyla kendisinin geldiğini, ihalenin yapıldığı anla ilgili olarak şirket kimliğiyle 
değil, ondan önceki Şube Müdürü bilgileriyle genel bir bilgi verebileceğini ifade etmiştir. 

Sn. Ünlüer, 2886 sayılı İhale Kanununun 44. maddesinin, Karayollarında 1988 yılından sonra 
özellikle anahtar teslim, komple ihalelerde kullanılmaya başlanıldığını, Kanunun amacının özellik
le iddialı, kaliteli, zamanında iş yapılabilmesi açısından, idarece yeterlilikleri ve güçleri bilinen fir
maların çağrılması olarak belirtmiştir. İhalelere 44. maddeye göre bilinen firmalar çağrılırken, işin 
yapısı, yapıldığı yer itibariyle, o bölgede veya konuda uzmanlaşmış firmalara da davet yapıldığını 
sözlerine eklemiştir. 

Dönemin genel müdürünün bu işleri zamanında ve kaliteli yapmayan, firmalara ikinci kez 
davet edilmemesi yönünde sözleri olduğunu, bunun da etkili olduğunu belirterek, Karadeniz Sahil 
Yolu yapılırken aynı ilke ve prensiplerin yürütüldüğünü, kredi bulabilecek, finansman gücü 
olabilen, daha önceden otoyollarda çalışmış, başarılı olmuş, kendi yöresinde ödenek üstü har
camalar yapmış, gücü belli olan firmaların seçildiğini ifade etmiştir. 

Sn. Ünlüer, davet edilen firmaların sayısının genelde 10 ile 20 arasında olduğunu, davet edilmiş 
11 firmaya ilave edilen 4 firmanın daha çağrılmasının idarenin tasarrufu olduğunu ifade etmiştir. 

Cengiz İnşaat olarak 97'den önce Çamlıhemşin-Ayder yolunu, Ayrım-Düzköy yolunu ve 
Hopa-Sarp yolu olmak üzere 3 adet tünel projesi olduğunu sözlerine eklemiştir. 

Komisyonumuzca, ihalenin içinde fiilen olan yetkili, şirketi temsil eden birinin çağrılması 
üzerine toplantıya tanık olarak katılan Ekrem Cengiz ise ifadesinde özetle, ihaleye ilave davet 
edilen 4 firma hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan olmadığını, kendilerinin ilk listede mi son
raki listede mi olduklarına dair detaylı bir bilgilerinin olmadığını, bu konunun ihale makamının 
tasarrufunda olan bir konu olarak betimlemiştir. 

Sn. Cengiz, firmaların o dönemde kredi bulma, viyadük yapma konusunda, tecrübe açısından 
yeterli olmadıklarını, tek başına ihaleye katılmaya cesaretleri olduğu halde bir konsorsiyum 
içerisinde yer alarak Mapa-Makyol-Cengiz olarak ortaklık kurduklarını ifade etmiştir. 

Sn. Cengiz, 1980'li yıllarda % 5 mertebelerinde iş aldıklarını, devletin firma bulma açısından 
zorluk çektiğini, bugünkü iş atmosferi ile o zamanki seviyeler arasında dağlar kadar fark olduğunu, 
o günkü şartlarda bu işlerin altından kalkabilecek, yine Türkiye'nin en büyük firmalarının orada 
konuşlandırıldığını ifade etmiştir. 
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Sn. Cengiz krediyi bulabileceklerini hangi ortamda, nasıl ifade ettiklerinin sorulması üzerine 
krediyi bulabilirim diye ifade etmeleri gereken bir durumun olmadığını, Karayollarıyla geçmişte 
yaptıkları işlerin, bilgi birikimlerinin, iş tecrübelerinin ihale makamınca değerlendirdiğini ifade et
miştir. 

Sn. Cengiz, almak istedikleri, yapılarına uygun olan işi aldıklarını, diğer iki işe de teklif ver
diklerini, ancak bu işler için teklif oranlarını düşük tuttuklarını, diğer işleri almak amacıyla teklif 
vermediklerini ancak, aldıkları takdirde yapabileceklerini düşündüklerini belirtmiştir. 

Sn. Cengiz, birinci işte bile yalnız başlarına değil 3 ortak olarak işi aldıklarını belirtilmesi 
üzerine, anlaşabileceği insanlarla riski de pay ederek işe girdiklerini ifade etmiştir. 

Sn. Cengiz, takdir edilen 11 firmaya 4 firmanın ilave edildiğini, Cengiz inşaatın ortaklık kur
duğu iki firmanın sonradan çağrılan 4 firma arasında olmasının nasıl bir çalışmayla gerçekleştiril
diğinin sorulması üzerine, bu sorunun muhatabının kendisi olmadığını, çağrılan firma sayısının az 
olmasının kendilerince tercih edileceğini, neden 4 firmanın ilave edildiğini bilmediklerini ifade et
miştir. 

Cengiz-Mapa-Makyol olarak ortaklık kurulmasına ilişkin idareden bir görüş alıp almadık
larının sorulması üzerine, o zaman ki İhale Kanununun, ortak girişime girmeye müsait olduğunu, 
davet edilen firmaların yeterlilik almış firmalar olduğu için, ancak dışarıdan yeterli görülmemiş bir 
firma ile ortaklık kurabilmesi için idareye müracaat etmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Sn. Cengiz, firmasının Karadeniz'de iş yaptığını, her zaman da projenin önünde gitmiş bir fir
ma olarak ihaleye davet edilmesi gerektiğini, aynı koşullara sahip ihaleye davet edilmeyen bir baş
ka firmanın olup olmadığının bilmediğini, bu konuda bir şikayet konusu duymadığını ifade etmiş
tir. 

Sn. Cengiz, davet edilen firmalardan Enka, Doğuş gibi büyük firmalarla değil, küçük firmalar
la ortaklık yapmasının nedeni olarak, bir aile şirketi olduklarını, bahse konu firmaların kurumsal
laşmış firmalar olduğunu, Yönetim kurulu toplantısı, başkanın karar vermesi gibi olayların 
yapılarına ters düştüğünün, pratik karar verebilecek fikir olarak anlaşabilecekleri insanlarla çalış
malarının önemli olduğunu belirtmiştir. 

Güven BALKAN 

MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi 

Komisyonumuzun 07.10.2004 tarihli toplantısında, tanık sıfatıyla MAPA İnşaat ve Ticaret 
A.Ş. temsilcisi Güven Balkan ifadesinde özetle; 

Karadeniz Sahil Yolu ihalelerinde, firmalarının sonradan davet edilen firmalar arasında yer al
masının idari makamın bir tasarrufu olarak gördüklerini, bu yönde herhangi bir girişimleri ol
madığını, o tarihlerde firmalarının kredi temin etme imkanı olduğunu ama bunun idareye nasıl iletil
diği konusunda bir bilgisinin olmadığını belirtmiştir. 

Sn. Balkan, Cengiz İnşaatla birlikte aldıkları işin haricinde bir iş daha da almaya niyetli olduk
larım, ancak her bir işin kendine özgü durumu olduğunu, niteliklerinin farklı olduğunu, her işi ken
di içerisinde değerlendirdiklerini, dolayısıyla diğer işler için aldıkları işten daha düşük tenzilat oran
ları verdiklerini ifade etmiştir. 
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Sn. Balkan kendilerinin aldıkları iş için diğer firmaların teklifleriyle kendi tekliflerinin arasın
da fark olmasının ise, kurdukları ortaklıkla imkanlarını birleştirdiklerini böylelikle %20'nin üzerine 
çıkacak bir tenzilat teklifi verebildiklerini ifade etmiştir. 

Sn. Balkan aldıkları iş dışında, tek başlarına teklif vermeyi tercih ettiklerini ancak herhangi bir 
iş alma şanslarının olmadığını ifade etmiştir. 

Sn. Balkan, firmaların işlerden birinin kendisinde kalması halinde ikinci bir işe ancak ortak 
girişim olmaları ve önceden idarenin uygun görüşünü almış olmaları şartıyla teklif verebildiklerini 
nasıl yorumladığını sorulması üzerine, hızlı bitmesi öngörülen bu işlerin büyük miktarlı olduğunu, 
ciddi birikimlerin gerekli olduğunu, birden fazla iş alınmasının işi sekteye verebileceği düşüncesiy
le bu yönde zeyilname verdiğini belirtmiştir. 

D- BAYINDIRLIK VE İSKÂN ESKİ BAKANI YASAR TOPCU'NUN SAVUNMASI 
Komisyonumuzca soruşturma konuları ile ilgili olarak elde edilen bilgi ve belgeler ışığında tes

pit edilen hususlar hakkında ifadesine başvurulmak üzere Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 
TOPÇU 08.07.2004 tarihinde Komisyonumuza davet edilmiş olup, ifadesinde aynen; 

"YAŞAR TOPÇU - Ben Yaşar Topçu. 1941 Boyabat doğumluyum. Evliyim, bir çocuğum var. 
Esas mesleğim, 33 yıldır sürdüregeldiğim, tabiî, Parlamentoya girdikten sonra bıraktığım; ama, 33 
yıldır sürdüregeldiğim avukatlık mesleğidir. 19 yaşından beri de siyasetin içerisindeyim; Adalet 
Partisinde ve Doğru Yol Partisinde ve sonra da Anavatan Partisinde görev yaptım. 4 defa Sinop 'tan 
milletvekili seçildim. 1991 yılında, Sayın Demirel ile Sayın İnönü'nün birlikte kurdukları Demirel 
Hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı yaptım Sayın Demirel Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar. 1997 
yılında kurulan Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Bülent Ecevit le birlikte kurulan azınlık hükümetinde de 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptım Hükümet istifa edinceye kadar. Bu 22 nci Dönemde de 
Sinop 'tan adaydım; ama, seçilemedim, Parlamento dışında kaldım. 

Arkadaşlarımızın merak ettiği başka bir şey var mı bilmiyorum? 
BAŞKAN- Hayır, biz, kimlik tespiti açısından, tutanaklara geçsin diye usul açısından bir 

tanıtım istedik. Zaten biz, arkadaşlarımızın çoğu sizi tanıyorlardır. 
Teşekkür ederim. 
Bildiğiniz gibi, Komisyonumuz, Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Fir

maların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan 
Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 205 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında kurulan 
(9/9) Esas Numaralı Meclis soruşturma Komisyonu. 

Bu konuyla ilgili bu Komisyonun kurulması için verilen önerge, Haluk Koç Samsun Millet
vekilimiz ve arkadaşları tarafından verilen önerge, herhalde, davet edilirken size ekinde gönderil
di, okumuşsunuzdur herhalde. 

YAŞAR TOPÇU Okudum. 
BAŞKAN- Evet; yani, iddiaların neler olduğunu burada tekrar etmemize gerek yok zan

nediyorum; ana konu zaten belli. Bu önergelerde biraz daha detaylı olarak belirtilmiş vaziyette; siz 
de bunları okudunuz. 

Şimdi, siz, zaten avukatsınız ve az önce kendinizi tanıtırken de söylediniz. Sanığın açık
lamalarından önce, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunundan haklarının olduğunu, bu haklarının 
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neler olduğunu sizler bizlerden iyi biliyorsunuz. İşte, müdafıden yararlanma hakkı, isnat edilen suç 
hakkında açıklamada bulunmaması gibi kanuni hakları uzman arkadaşlarımızın bana hatırlattığı 
haklardır. Bunlar, sizin zaten bildiğiniz hususlar bir hukukçu olarak. Bunları da, yine, usulen ben 
tekrarlamış oldum. 

Şimdi, usul olarak, önce, bu isnat edilen suçlamayla ilgili, suçlarla ilgili biz sizin açık
lamalarınızı sözünüzü hiç kesmeden dinleyeceğiz, sonuna kadar dinleyeceğiz ve ondan sonra, uz
man arkadaşların "sorulması gerekir" diye bana vermiş oldukları soruları ben size takdim 
edeceğim, soracağım, bunların cevaplarını alacağız ve arkasından da, Komisyon üyesi milletvekili 
arkadaşlarımızın varsa soruları takdim edilecek, onları cevaplandıracaksınız ve bu arada, uzman 
arkadaşlarımızın hatırlatacağı ve sorulmasını arzu ettiği bir husus olursa onu da sorduktan sonra, 
sizinle ilgili çalışmamızı nihayetlendireceğiz. 

Buyurun, bu konuda sizi dinliyoruz; isnat edilen suçlar hakkında savunmanızı yapınız efendim. 
YAŞAR TOPÇU ~ Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Buraya savunma yapmak için gelmedim. Peşinen belirteyim ki, buraya, bu Yüce Kuruma olan 

saygımdan dolayı geldim. Bunun sebebini soracak olursanız, o sebep şudur; Anayasanın 100 üncü 
maddesi var malumlarınız olduğu üzere ve 100 üncü maddesinde deniliyor ki "Başbakan veya 
bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği 
önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara 
bağlar" sonra, prosedürünü anlatıyor. İçtüzükte de, bu komisyonun, bir komisyon kurulacağını, 
kabul edildikten sonra nasıl çalışacağını söylüyor, anlatıyor. 

Şimdi, Parlamentonun sınırlı sayıda da olsa adlî görevleri vardır. Örneğin, şimdi metinden çık
tı; ama, idam cezalarının yerine getirilip getirilmeyeceğine dair karar vermesi. Örneğin, suç iş
lediği iddia edilen ve hakkında savcılıklarca soruşturma açılmış olan bir parlamenterin dokunul
mazlığının kaldırılması, yani, soruşturmaya izin verilmesi veya devre sonuna bırakılması kararı. 
Örneğin, bir bakan veya başbakan hakkında soruşturma açılması; bu da, sınırlı adlî görevlerden 
bir tanesi. 

Bendeniz, bu bana gönderdiğiniz, tebliğ ettiğiniz soruşturma önergesi üzerinde, Komis
yonunuzun kurulup kurulmayacağına dair Parlamentoda yapılan görüşmede de, 6 Ocak günü gel
dim, Parlamentoda, bu soruşturmanın dayanağı bulunmadığını açıkça Parlamentoya anlattım. 
Parlamento, buna rağmen komisyon kurdu. Türkiye'nin bir adlî sistemi var, adlî bir prosedürü var. 
Adlî işlerin nasıl yürütüleceği belli usullere bağlanmış. 

20 nci Dönemde, Bayındırlık Bakanı olduğum dönemde, Bayındırlık Bakanı iken hakkımda, 
Karadeniz Sahil Yolu ihalesiyle ilgili olarak, bu önergede yazılanların iki cümlesi hariç tümü, tek
rar ediyorum, iki cümlesi hariç tümü bir önergeye yazılarak soruşturma açıldı. Bu Soruşturma 
Komisyonu 20 nci Dönemde çalıştı, sonuçlandıramadan seçime gidildi ve yeni gelen dönemde, 
21 inci Dönemde tekrar komisyon teşkil edildi, sanıyorum, yine bu salondaydı, bendeniz bu salona 
geldim, bunların hepsini cevapladım. Bir delil olmamasına rağmen, bu işle ilgili herhangi bir delil 
yoktur ortada, şu ana kadar da konulmuş değil. Komisyon bir karar verdi; bu kararını, 21 inci 
Dönemde, bundan takriben 5 yıl önce, tam tamına 5 yıl Önce, 29 Haziran 2000 tarihinde Parlamen
toda oyladı. Zaten, 100 üncü maddede deniliyor ki " Meclis, raporu öncelikle görüşür ve gerek gör
düğü takdirde ilgilinin Yüce Divana şevkine karar verir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile alınır" gerek gördüğü takdirde böyle yapar, gerek görmezse reddeder. 
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29 Haziran 2000 tarihinde, Parlamento, Komisyon raporunu reddetti. 174 kabul, l77 ret oyuy
la, Parlamento, Komisyon raporunu reddetti ve benim Yüce Divana şevkime mahal olmadığına 
karar verdi. 

Şimdi, benim size, zatı âlinize, madem ki, Parlamento adına Komisyon olarak burada görev 
yapıyorsunuz sorum şu, benim bir sorum var: Bu soruşturmanın dayanağı nedir? Soruşturma tek
rar ediliyor, tekrar edildiğine göre bunun bir dayanağı olması lazım. Dayanağı olması için de bir 
önceki kararın, eski deyimiyle keenlemyekün, yeni deyimiyle, yok hükmünde sayılmış olması lazım; 
yani "biz, 29 Haziran 2000 tarihinde bu Parlamentonun yaptığı bu oylamayı, bu soruşturmanın 
sonuçlanması hakkındaki oylamayı yok farz ediyoruz "ya böyle denilecek bir dayanak gösterilecek; 
bu dayanak yoksa, o zaman, böyle bir soruşturmanın hukukî olup olmadığı, kanuni olup olmadığı, 
giderek meşru da olup olmadığı meselesi ortaya gelir. W 

Şimdi, iki cümle hariç dedim. Bu iki cümleden bir tanesi, şu önergede, Parlamentoda da bunu 
tekrar ettim, iki cümlesi var, diyor ki: Bir; projeleri yanlış yapılmıştır, onu demeye getiriyor, hatalı 
proje yapılmıştır, iki; keşif artışı, yüzde 400'e varan keşif artışı verilmiştir diyor. Bunun, öbür öner
geden (9/19) Esas Numaralı Komisyonda tartışılan, iki dönem üst üste tartışılan ve karara bağ
lanan soruşturmadan farklı iki cümlesi bu. 

Şimdi, bir hukukçu olarak, bir hukukçu arkadaşınız olarak söylüyorum, Türkiye'de, proje yan
lışlığı yapmak ya da keşif artışı vermek gibi bir suç yok; ama, olabilir ki, Parlamento, projeyi yan
lış yapmak gibi bir suç bulacaksa veya Komisyonunuz veya keşif artışını vermek gibi bir suç 
bulacaksa, o zaman yanlış adam çağırdınız; çünkü, bunların projelerini ne ben yaptım ne keşif ar
tışlarını ben verdim. Proje için benden önceki bakanları çağıracaksınız, onlar ihale etmişti, benim 
önüme hazır geldi. Keşif artışı için de, size enteresan bir şey söyleyeyim; 29 Haziran günü yapılan 
oylamada, benim hakkımda yapılan oylamada Yüce Divana şevkime karar verilmesi yönünde oy 
kullanan iki bakan vermiştir. Bunlardan biri Koray Aydın 'dır, öteki, onun arkasından gelen diğer 
Afyon milletvekili arkadaşımızdır. Afyon Milletvekili arkadaşımızdır. Benim hakkımda kabul oyu 
vermişlerdir, 174 oyun 2 si onlara aittir; ama, keşif artışını da onlar vermiştir, benimle alakası yok. 

Şimdi, ben öncelikle bir hukukçu olarak, affınıza sığınarak söyleyeyim, Anayasayı iyi bildiğimi 
düşünüyorum, Parlamentoda, benim bu konuyu iyi bildiğime dair geçmiş dönemdeki arkadaşlarda 
bir kanaat yerleşmişti; Yaşar Bey Anayasayı, içtüzüğü iyi bilir diye. 

Buna bir dayanak bulamadım, bulsaydım, zaten, zatıâlinizin herhangi bir şey söylemesine 
gerek kalmadan ben derdim ki, Parlamentonun böyle bir komisyonu tekrarlama... Bu bir tekrar
lama; çünkü, bir tek cümle, virgül yok ki, orada tartışılmamış olsun, 205 dahil. Buyurdunuz ya 
205 'ten isteniyor. (9/19) sayılı soruşturma dosyasının içinde 205 'de var. Ankara Cumhuriyet Baş
savcılığı 205 'ten soruşturma yapmıştır ve takipsizlik kararı vermiştir; o da var. Öyle olduğuna göre, 
bu, bir tekrar. 

Bu tekrar neye dayanıyor. Parlamento, kendi kararlarını değiştirebilir, yeni kararlar koyabilir; 
ama, baştan arz ettim ki, bu bir adlî işlem. Adlî işlemde, adlî prosedür çalışır, yani, Parlamentonun 
"ben eskiden böyle bir karar vermiştim, bunu keenlemyekün saydım " deme yetkisi var diyorsanız, 
benim diyeceğim olmaz, bana göre yoktur böyle bir şey. 

Bu karar 174'e 177'yle reddedilmiş, 29 Haziran tarihli karar burada, herhalde sizde de var
dır. Bu karar yok sayılmadan, buna bir dayanak gösterilmeden bu soruşturmanın tekrarını, ben, ne 
Anayasaya ne İçtüzüğüne ne herhangi bir kanundaki tekrarlamayla ilgili yasaya uygun bul-
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muyorum. Yani, meşru bir -meşruiyeti hukukî anlamda kullanıyorum- soruşturma niteliğini, bana 
göre kaybetmiş. 

Onun için diyorum ki, nasıl buraya, bu Yüce Parlamentonun kurumsal kimliğine olan saygım
dan dolayı çağırdınız kalktım geldim, aynı saygıdan dolayı, daha önceki kararı ben, Parlamen
todaki arkadaşlarımız gibi düşünüp, keenlemyekûn yok sayıp, yeniden savunma yapmam. Ne yap
mam; bundan dolayı yapmam. Yoksa, savunma yapmaktan -benim mesleğim o- acz olduğum için 
değil. Bunlar hep tartışıldı, konuşuldu. Bunlar tartışılmamış olsaydı, o zaman derdim ki, evet, bu 
yeni bir şey, yeni bir şeyi de konuşalım. Olay budur, söyleyeceklerim bundan ibaret. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, Meclise saygınızdan bahsediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kurmuş olduğu bir komisyondur, bu komisyon. Komisyonumuz da, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kararı doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını sürdürüyor. Sizin, daha önceki, komisyonda 
yapmış olduğunuz savunma, bizde var, buradan aldık; ama, buradaki söylediğiniz sözler, açıklık 
getirmeye çalıştığınız hususlar hakkında da, sorabileceğimiz pek çok soru var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kurulan komisyondasınız ve komisyon, sizi, bu konulara 
açıklık getirmek üzere buraya davet etti. Anladığım kadarıyla, siz, şimdi, bu soruşturmanın 
dayanağı yoktur, öyleyse, savunma yapmayacağım mı demek istiyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU - Sayın Başkan, ben, size, net ve açık diyorum ki, bir önceki soruşturma tek
rarlanıyor. Böyle ifade etmek istemiyorum; ama, sizden sonra bir başka dönem gelip, biz de bir 
komisyon kurduk, gel Yaşar Topçu buraya, bir de bize bunları savun... Böyle bir usul yok, onu söy
lüyorum. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararlarının tartışılacağı başka bir makam var 
mı? 

YAŞAR TOPÇU- Türkiye Büyük Millet Meclisinin tartışılacağı makamlar var da, ben size arz 
ettim ki, dedim ki, arkadaşlar, bu, Meclisin adlî kararlarındandır; canı istediği zaman önceki 
kararını yok sayamaz. Yani "biz saydık" diyorsanız, o zaman benim diyeceğim bir şey olmaz. Ben 
derim ki, tamam saydıysanız, benim yapabileceğim şey bu. 

Yani, bir adlî kararı verdikten sonra, biz pişman olduk veya dönem kararı olsa, sizinle beraber 
olurum; yani, efendim, bu 21 inci Dönemin kararı gibi algılanırsa, o zaman siz haklı olursunuz, 
ben, zaten 22 nci Dönemde gelir, farz ediniz 23 üncü Dönemde, bugün 205 denilmiş, yarın birisi -
laf olsun diye söylüyorum- 125'ten çağırın, bir başkası 450'den çağırın falan der çağırır, bunları 
söyleriz. Bu dönem kararı değil, bu bir Parlamento kararı. 

Şu karar ortadayken, bu karar duruyor. Bu, Tutanak Dergisi. Meclisin zabıtlarına geçmiş, siz
de de var, soruşturma komisyonunun evrakları da orada. Eğer, o evrakları, benim savunmamın 
dışında getirip incelememişseniz, o zaman bana göre, bir şeylik var işin içerisinde. Yani, o benim 
söylediğim keenlemyekûn saymak, yani, biz onu olmamış sayıyoruz, yok sayıyoruz anlamına gelir 
ki, ben ona katılmam. O, benim için yine Parlamentoya saygısızlık olur. Ben, Parlamentonun bu 
kararına saygı duydum, geldim; ama, o kararına da saygı duyarım. Yani, bu şeyinize katılmam ya 
da buna bir dayanak göstermeniz lazım; çünkü, İçtüzüğü incelediğiniz zaman... 

BAŞKAN'- Sayın Topçu, bir saniye... 
Şimdi, bizim, bir dayanak göstermek gibi bir görevimiz yok. Bizim görevimiz, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin vermiş olduğu karar gereğince bu soruşturmayı yapmaktır. Biz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bunun dayanağı var mıdır, yok mudur, niye böyle bir karar aldınız deme yetkisine 
sahip değiliz; bu yetkiyi kendimizde görmüyoruz, böyle bir yetkimiz yok. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına görev yapan bir meclistir ve her zaman karar alır 
ve kararlar doğrultusunda da çalışmalar yapılır. Bizim dayanak aramak gibi bir görevimiz, sorum
luluğumuz yok. Bizim görevimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği görevi yerine getirmek; 
yani, bu soruşturmayı yapmaktır. 

Hukukî açıdan ben, hukukçu olmadığım için size çok fazla söyleyecek şeyim yok; ama, burada 
hukukçu arkadaşlarımız var. Biz bu hukuk tartışmasına, yani, buna dayanak aranır mı aranmaz mı 
tartışmasına girmemizi de, ben, gerek olduğu kanaatinde değilim. 

Siz, bu, Bakanlığınız döneminde yapmış olduğunuz Karadeniz sahil yolu işleri ihalesinde ki, bu 
önergede ve bu komisyonun kuruluşunda tespit edilen, daha doğrusu iddia edilen hususlara açıklık 
getirecek misiniz, cevap verecek misiniz? 

YASAR TOPÇU - Sayın Başkanım, komisyonun, bana tebliğ ettiğiniz 55 imzalı soruşturma 
önergesinin daha birinci cümlesinde şöyle diyor: Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonunun (10/9) raporunda açıklandığı üzere... Meclis Araştırma Komisyonunun (10/9) 
sayılı raporuna baktığınız zaman, dayanak olarak, önceki soruşturmayı gösteriyor. Dayanağı nedir; 
(9/19) sayılı soruşturma dosyası diyor. O zaman, (9/19) sayılı soruşturma dosyasını bu söylüyor, 
ben söylemiyorum... 

BAŞKAN - Sayın Topçu, bunlara, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuştunuz, 
cevap verdiniz; ama, bütün cevabınıza rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar aldı ve bu 
komisyonu kurdu. 

Şimdi, siz, bunlara bir açıklık getirmek üzere, buraya davet edildiniz. Savunmanızı yapmak 
üzere davet edildiniz. Şimdi, bizim, sizin savunmamız esnasında, sizin sözünüzü hiç kes
meyeceğimizi söyledik; ama, hâlâ savunmaya geçmediniz. Siz, savunma yapıp yapmama arasında 
duruyorsunuz şu anda. Savunma yapıyorum diye başlayınca, hiç sözünüzü kesmeyeceğim zaten, öy
le bir şeyimiz yok. 

YAŞAR TOPÇU - Ben, size arz ediyorum Sayın Başkanım, beni bir sonuna kadar dinleseniz, 
daha kolay anlaşacağız. 

Siz, (9/19) sayılı soruşturma dosyasını buraya celp edip, bu önergeyle onun durumunu, nedir 
arasındaki fark, ben neyi soracağım, bu zat buraya daha evvel gelmiş, bu soruşturma açılmış yapıl
mış, bir sonuca bağlanmış diye baktığınız zaman, görecektiniz ki -yahut baktıysanız gördünüz- siz, 
bunun hukukî kaynağını göstermek zorunda değilim diyorsunuz; ama, dönüp, Parlamentoya, sizin 
bizden soruşturulmasını istediğiniz konular, daha evvel falanca komisyon tarafından, aynen, nok
tası virgülüyle soruşturulmuş ve şu sonuca bağlanmıştır, bu, bunun tekrarı, bizim komisyonumuz 
tekrardan ibarettir, bunun hukukî dayanağı yoktur demeniz lazımdı. Bu da komisyonun görevi. 

Yani "Meclis bizi görevlendirdi, biz onu tekrar edeceğiz. " Ben de diyorum ki, tekrar ediyor
sunuz, yani, ben, tekrar savunma yapmak gibi bir durumla karşı karşıya getirilemem, bizim hukuk 
sistemimiz içinde böyle bir şey yok. Bunu getirebilmem için, sizin, benim önüme, burada, (9/19) da, 
tartışılan, konuşulan konuların dışında -ki, ben size altını çizerek söyledim, 205 'de, o dosyanın 
içerisinde var- yeni bir şey getirmeniz lazım ki, bir büyük delil, güçlü bir delil getirmeniz lazım, ki, 
arkadaş, bak o zaman elde edilememiş, şöyle bir delil var elimizde, buna ne diyorsunuz demeniz 
lazımken, bunu değil... 
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BAŞKAN - Çalışma usulümüzü az önce söyledim... Sonradan delil varsa, arkadaşlarımız o 
delilleri de arz edecek. 

YAŞAR TOPÇU- Müsaade eder misiniz, arz edeceğim. 
Bakın, 205 'te beni suçladınız Sayın Başkan. Siz derken, Parlamentoyu söylüyorum; ama, açık

ça söyleyeyim, ben alınmadım. Benim hakkımda mal varlığı soruşturması yaptınız, keşke bana sor-
saydınız, ben size sülalemin adresini verseydim. Yani, önce itham edip, delili arkasından aramak 
gibi bir durumla karşı karşıya kaldı bu soruşturma. Yani, orada isimler noksan, ben kimleri araş
tırdığınızı biliyorum, isimler noksan, bana söyleseydiniz -mal varlığı araştırmasından hiç rahatsız 
olmayan bir arkadaş arayacaksanız, o benim- size hepsinin isminin verirdim, hepsini araştırırdınız; 
ama, buradaki inceliği şu, diyorsunuz ki: Biz sizi itham edelim, delilini sonra getirelim; ama, önce 
delili konacak, sonra, beni itham edip, ne diyeceğimi soracaksınız. 

Şimdi, bana diyorsunuz ki, bu geçmiş soruşturmada, o arkadaşlar dinledi karar verdi, bir de 
biz dinleyelim karar verelim. Memnuniyetle, ben, değerli arkadaşlarıma, bu bir resmî komisyon 
soruşturması olmasa, ben olayı tekrar anlatırım; ama, bu resmî soruşturma komisyonu. Siz, nasıl 
görevlendirildiyseniz, Meclis tarafından bu şekilde görevlendirildiyseniz, ben de, Meclisin bu 
görevlendirmesinin yasal dayanağını aramak, sormak durumundayım, itham edilen bir kişi olarak. 
Ben itham ediliyorum, itham edilen kişi benim. 

Zaten, Türkiye itham cenneti, Türkiye 'de itham yetkisi savcılara, idarede müfettişlere, par
lamentoda onda 1 parlamentere aitken, herkes, istediği gibi itham ediyor, sonra da, o ithamları ger
çekmiş gibi kamuoyuna sunuyor; biz, töhmet altında kalıyoruz. Ben, 7 senedir töhmet altında 
yaşıyorum. Bunu sormak zorundayım tabiî, niye beni tekrar buraya çağırıp, aynı şeyi tekrar 
soruyorsunuz. Bunun hepsini ben burada cevaplandırdım. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Başkanım, söz alabilir miyim. 
Sayın Yaşar Topçu, siz, milletvekili olabilirsiniz; ama, bize milletvekilliği öğretmek durumun

da değilsiniz, siz dört dönem yapmış olabilirsiniz, biz yeni olabiliriz. Biz verilen görevi yapıyoruz, 
bu bir. 

Hukukçu olabilirsiniz; ama, bize hukuk öğretmek zorunda değilsiniz. Siz, Yüce Meclisin çağır
ması üzerine buraya gelmiş durumundasınız, psikolojik baskı altında, bize demagoji yapmaya hiç 
hakkınız yok. 

Lütfen, ilk konuşmanızı yaptınız, biz dinledik, bundan sonra soracağımız sorulara cevap 
verecekseniz, her sorduğumuz soruya cevap verin vazifemizi yapalım; ama, vermeyecekseniz biz 
çıkıp gidelim, vazife yapamıyoruz. 

Lütfen, baskı altında bırakmayın. İnsanları, şuradaki arkadaşlarımı ve bürokratları, siz, söz
leriniz kayıtlara geçiyor; ama, hareketlerinizle bile, bizi bir tepki ve baskı altına almış durum
dasınız. Hepimizin psikolojisi bozuldu. İyi bir siyasetçi olabilirsiniz; ama, burada denemek zorun
da değilsiniz. Burada, siz, Yüce Meclise sorgularını cevaplamak üzere geldiniz, lütfen, bunu hatır
latmak istiyorum. 

YAŞAR TOPÇU - Bir şey arz edebilir miyim, arkadaşımız yanlış bir şey söyledi, onu düzel
teyim. Arkadaşımızın ismini bilmiyorum, kusura bakmayın, hepinizi daha önceden tanımıyorum. 

BAŞKAN - Ankara Milletvekilimiz Remziye Öztoprak. 
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YAŞAR TOPÇU - Ne size milletvekilliği öğretmek ne de hukuk öğretmek gibi bir amacım da 
olamaz, böyle bir şey aklımın kenarından geçmez. Ben, bu Parlamentoda 16 sene bulundum, kim
seye böyle bir şeye kalkışmadım, ne milletvekilliği ne hukuk öğretmeye. 

Benim söylediğim şey, arkadaşım benim sözlerimden başka türlü alınmış olabilir, onu 
bilemem... 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Hayır Sayın Topçu, Yüce Meclisin bu komisyonu kurmasına 
da itiraz ediyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU - Pek tabiî, o benim tabiî hakkım. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Bu itirazı burada yapacak değilsiniz. 
YAŞAR TOPÇU - O benim tabiî hakkım. 
REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Bakın, biz burada, sizi ne yargılayacağız ne size şu kadar 

hüküm vereceğiz. Biz, sizi, Yüce Divana gitmek üzere bir rapor hazırlayıp Meclisin önüne 
koyacağız. Biz, bize düşeni yapıyoruz. 

Siz, önünüze ne gelirse, orada, verilen vazifeyi yapmakla mükellefsiniz. Eğer ki, bizim komis
yon raporumuzu hazırlamak için bu vazife verilmişse, bunu yapacaksınız. Bundan sonra bizim 
raporumuz çıktıktan sonra, oylama esnasında, eğer ki, Yüce Meclis, size, evet veya hayır oyu verir
se, ne gerekiyorsa, Meclisin verdiği karara saygı duymak zorundasınız; çünkü, bu Meclisi, bu mem
leketin yetmiş milyon insanı seçti. Bunu hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Topçu, siz, az önce, komisyonumuzun çalışmalarıyla ilgili "siz o dos
yayı getirseydiniz, görecektiniz " gibi sözler söylediniz. Mesela, bir ara dediniz ki "keşif artışlarını 
ben vermedim. " Şimdi, bunlarla ilgili soracağımız, cevap alacağımız çok şeyler var. Şimdi, o dos
yalar bize elbette celp etti, uzmanlarımız inceledi, arkadaşlarımız incelediler ve orada, siz, az önce 
dediniz ki "yeni bir delil bulduysanız, sorarsınız, cevap veririz. " Şimdi, çalışmaya başladığımız an 
"evet, buyurun, sorun cevap vereyim " denildiği an, biz bunları soracağız. 

Yani, bu keşif artışlarını kim vermiş vermemiş, sizden sonraki bakan mı vermiş, siz mi vermiş
siniz, tüm bunlarla ilgili söylenecek, sorulacak çok şeyler var. O celp ettiğimiz dosyalarla ilgili, on
ların içerikleriyle ilgili soracağımız çok şeyler var, açıklık getirmeniz gereken çok şeyler var ve biz, 
komisyon olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "bize bu görevi veremezsiniz" diyecek 
durumumuz yok. Görev verilmiştir ve bize düşen görev, bize verilen, yani, soruşturma komis
yonumuza verilen görevi yerine getirmektir. 

Onun için, baştan da dedik, siz de biliyorsunuz zaten, isnat edilen suç hakkında açıklamada 
bulunmama gibi kanuni bir hakkınız var; ama, bir de şu önyargı olmamalı bence, yani, bu komis
yon şimdiden bir şeye karar vermiş gibi, bir önyargı olmamalı. Bu komisyon henüz kararını ver
medi, bu komisyon şu anda çalışmalarını sürdürüyor. 

Sizin ve yakınlarınızın mal varlığınızın araştırılması gibi bir işlem, sadece, komisyonumuzun 
çalışma süresinin kısıtlı olmasından kaynaklanan bir olay. Yani, hele dur şimdi, bir önce konuşalım, 
daha sonra gerekirse bu araştırmayı yaparız diyecek kadar vaktimiz olmadığından, komis
yonumuzun kararı doğrultusunda yapılan bir işlemdir. Önce şunu bulayım, sonra delili bulayım, 
böyle bir şey değil. Yani, bildiğiniz gibi, komisyonların belli bir çalışma süresi var, bu çalışma 
süresi içerisinde ancak çalışıyorsunuz ve bu, iki artı iki toplam dört ayı geçmiyor. Bütün bu çalış
malar da zaman alıyor. Önce bu çalışmaları yapalım, arkasından da bunu yaparız diyecek zaman 
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bulunamayacağı için, bu çalışmaya karar verdi bu komisyonumuz, ondan bir alınganlık yapmaya 
gerek yok. 

YAŞAR TOPÇU - Özür dilerim, sözünüzü kesmiş olayım. Kesinlikle alınganlık yok, ben 
diyorum ki, daha isim verebilirdim ben size. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, ben size bir şey söyleyeyim: Ne ben, Komisyon Başkanı olarak ne 
komisyon üyesi arkadaşlarımız, bu isimler kimdir, nedir, Yaşar Topçu Beyin neyidir, biz isimleri bil
meyiz. Biz, kanunen siz ve yakınlarınız kimlerse, onların mal varlıklarının araştırılması doğrul
tusunda komisyonumuzun bir kararı var; ama, bu isimler kimdir, bizi ilgilendirmiyor. Bu konuda uz
man arkadaşlarımız çalışıyor. Yani, hiçbir arkadaşımız da gelip de, isimler neymiş diye ne ben ne 
diğer arkadaşlarımız ilgilenmeyiz, ilgilenmedik de, bizim için şahıslar önemli değil. Bir çalışma 
yapılıyor, uzman arkadaşlar bu çalışmayı yapıyor. Yani, şu isimde olsun mu, bu isimde olmasın mı; 
bizim böyle bir çalışmamız yok, böyle bir belirlememiz de yok, bir isim talebinde de bulunmamıza 
gerek yok. Kanunen, hukuken, böyle bir soruşturmada, mal varlığı araştırmasında kimlerin araş
tırılması gerekiyorsa, hukukçu arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız, onların araştırmasını 
yapıyorlar. Bizim, isim belirleme diye bir şeyimiz yok. Olmadı, olmaz, olamaz, ki, sizden böyle bir 
isim talep edelim. Şahıslarla ilgili hiçbir şeyimiz yok, zatıâlinizle ilgili de hiçbir şey olmaz. Tekrar 
söylüyorum, komisyonumuzun, bu konuyla ilgili verilmiş bir kararı da yoktur. Şu anda çalış
malarımız sürüyor. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Önyargılı da değiliz. 

BAŞKAN - Önyargılı da kesinlikle değiliz. 
REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Ama, zamanı iyi kullanmamız gerekli Başkan, zaman 

geçiyor. 
YAŞAR TOPÇU- Bir şey söyleyeyim, hanımefendi arkadaşımız da, zatıâliniz de... Ben öyle bir 

şey söylemiyorum, önyargılısınız demiyorum. Benim söylediğim şu: Ben sizin dosyayı getirtip getirt
mediğinizi bilemem, getirdiyseniz, incelediyseniz, ki, incelemişsiniz, diyorum ki, bu öbürüyle 
motamo aynıdır, kelimesi kelimesine aynıdır, aynı şeyler konuşuldu. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - O bizim bileceğimiz iş, siz sorulanı söyleyeceksiniz. 
YAŞAR TOPÇU - Efendim, izin verir misiniz, ben bu şekilde konuşamam, hepinizle tek tek 

konuşamam, izin verirseniz, bir tamamlayayım sözümü, bu kadar sinirlenmenize gerek yok. 
Bu böyle yapıldıysa, aynı şeyler sorulduysa, ben diyorum ki, bu Parlamentonu bir adlî 

görevidir, adlî sistem içerisinde böyle bir soruşturmanın, Parlamentonun kararına rağmen, bir in
san aynı konuda yeniden Parlamento tarafından itham edilmesi için bir dayanak lazım. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Başkanım, konumuz bu değil, vakti, zamansız harcıyoruz, 
hepimizin buraya ayırdığı sınırlı bir zaman var. 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Bakanım, aslında, siz bu savunmayı yaparken, siyasî 
demagojiye giriyorsunuz, biz de kalkarız size deriz ki, o dönemdeki milletvekili arkadaşlarımız bir 
karar almıştır; fakat, o dönemde, siyasî parti liderlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını 
yerin dibine geçirecek kadar milletvekillerine baskı yaptığı, aklama paklamalar olduğunu ifade et
sek ne olur, sizin söyledikleriniz havada kalır. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Üstelik, iki kişi farkla... 
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BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Tansu Hanım ile Mesut Yılmaz'in birbirini aklamaları, 
gazeteleri açın o yılların görürsünüz. Yani, öyle savunmaya geçerseniz, biz de böyle söylemek 
zorunda kalıyoruz. 

REMZIYE ÖZTOPRAK (Ankara) - İki kişiyi ikna etmemiş olsalar, bu iş böyle olmazdı. 
MEHMET KURT (Samsun) -Sayın Bakan, sözlerinize başladıktan itibaren, devamlı bu komis

yonun yersiz olduğunu... 
YAŞAR TOPÇU - Yersiz değil. Bakın, ben diyorum ki, bu komisyon tekrar bir komisyon, bu 

komisyona hukukî bir dayanak bulmak gerekiyor. 
MEHMET KURT (Samsun) - İyi bilmelisiniz ki, önceki Türk Ceza Kanunun 240 inci maddesine 

göre açılmıştır, bu ise, 205 inci maddesine göre. Açılma usulü zaten, 240'a göre açılsaydı, zaten 
mümkün olmazdı, açılamazdı; ama, 205'e göre açıldığına göre bu komisyon... Tabiî ki, mahkeme de 
bu şekildedir. Yani, hukukta herhangi bir maddeden itham edilen, sanık gösterilen kişi, başka bir 
maddeden de, yargılanabilir. Bunu ısrarla söylemeniz, bilmiyorum, yani, hukuk mantığı açısından... 

YAŞAR TOPÇU - Efendim, var dayanağı, onun için söylüyorum. İsminizi lütfederseniz... 
MEHMET KURT (Samsun) - İsmim Mehmet Kurt. 
Şimdi, kapsam itibariyle zaten konu aynı, Karadeniz sahil yolu; ama, madde itibariyle, Türk 

Ceza Kanunundaki madde itibariyle açılış şekli, tamamen farklı, 240-205. 
Tabiî ki, komisyon, bunu başından beri düşünmüştür araştırma komisyonu noktasında. Zaten, 

240 'tan değil, 205 'ten açılmış. Meclis bu işe karar vermiş, sizi davet etmiş. Siz de, tabiî ki, Yüce 
Meclisin bu daveti üzerine, saygıyla geldiniz ve konuya başladık. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununda şu da var, illa savunma yapma mecburiyetinde değilsiniz. Yap
mıyorum der... 

YAŞAR TOPÇU - Benim söylediğim ayrı bir şey. Bakınız, ben arkadaşların dediği gibi 
demagoji falan yapmıyorum. Şimdi, o sözlerinizi ben kabul etmem. Neden kabul etmem; benim, bu 
oylamaya katılmayanlardan birisi de -o zaman AKP yoktu, Fazilet Partisi vardı, CHP Parlamen
toda yoktu- Fazilet Partisinin Sayın Genel Başkanı ve 6'sı da, bugünkü kabinede bakandır. 27 kişi 
katılmamıştır o oylamaya Fazilet Partisinden. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Biz, bu çalışmamızı onun üzerine yapmıyoruz. 
YAŞAR TOPÇU - Demagoji olsun diye ben oraya girmiyorum. Benim söylediğim o, diyorum 

ki: Siz, eğer, Parlamentonun 29 Haziran günü, bundan dört, 2000 'i kabul edersek beş sene evvel 
verdiği kararı, keenlemyekûn yok hükmünde sayıyorsanız, tabiî, böyle bir komisyon kurulup 
çalışabilir, olabilir. Bu mantıkla yok hükmünde sayıyorsanız, benim ona bir diyeceğim olmaz, böy
le bir diyeceğim olur; ama, böyle değil diyorum. 

Sayın Başkan, ben herkese cevap vermek durumunda kalmayayım, zatıâlinizin söylediği hususa 
gelince, onu şundan söyledim: Ben, önyargıyla yaptınız ya da komisyon karar verdi falan, o düşün
ceyle gelmedim, hiç aklımın kenarından geçmez. 

Değerli arkadaşlarım, bu komisyonda benim tanıdığım iki arkadaşım var, ikisi de şu anda, 
burada yok. Diğerlerinizi şahsen tanımıyorum. Halil Beyle, daha evvel başka bir sebeple 
tanıyorum, yani, üçüncü arkadaşı tanıyorum, diğer arkadaşları tanımıyorum. Hiç aklımın kenarın
dan geçmez, siz, benim hakkımda niye bir art düşünceye veya şey olasınız. Öyle bir şey benim ak
lımın kenarından geçmez, tenzih ederim. Hiçbir zaman öyle düşünerek yapmadım. 
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REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - O zaman, çalışmamıza müsaade edin lütfen. 

YAŞAR TOPÇU-İzin verir misiniz. 
Çağırdınız, çağırdıysanız ben konuşacağım, yok, beni dinlemekten rahatsızsanız, ben çıkıp 

gideyim. Böyle bir mantık, böyle bir soruşturma şekli hiçbir yerde yok. 
Kaldı ki, siz, İçtüzüğe göre tarafsızlığınızı da yitiriyor sunuz, içtüzüğü açıp okuyun, 112 nci 

madde diyor ki: Fikir beyan eden üye, o komisyonda çalışamaz. Siz, bu komisyondan çalışanlar 
hâkimin reddine dair hükümlere tabiî. Bırakın da ben söyleyeyim, siz fikirlerinizi sonraya bırakın. 

Benim söylediğim, size arz ettiğim şu: Ben Mecliste de söyledim, ben, yedi ceddimin şeyinden 
sorumluyum, sadece kanunilerden değil. Beni itham ettiğiniz madde diyor ki: Almaya veya satmaya 
yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım satımında veya pahasında veya miktarında 
veya yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse... Yani, irtikap, hak
sız ve yersiz zenginleşme demek. Siz, beni, bu ihaleden dolayı zenginleşmekle itham ediyorsunuz 
veya benim koruduğum bir kişiyi. Bu ithamın yapılabilmesi için, hukukta... 

BAŞKAN - Bizim öyle bir ithamımız yok. 
YAŞAR TOPÇU - Bu komisyonun kuruluş sebebi bu. 
BAŞKAN-Evet. 
YAŞAR TOPÇU - Siz bu konuda soruşturma yapıyorsunuz. 
Hukukta bu ithamın yapılabilmesi için, evvela, benim veya benim etkim olabilecek bir kişinin 

mal varlığında izah edilemeyen bir zenginleşmenin elde edilmiş olması lazımdı. Yani, hukukta önce 
itham, arkasından delil yoktur. Önce delil, sonra itham vardır. Ben, mal varlığı soruşturmasına 
itiraz etmiyorum, o açıdan itiraz etmiyorum, diyorum ki, keşke, bunu itham etmeden evvel bir, biri 
söyledim. İki, Değerli Arkadaşımız 

Değerli arkadaşımızın, Mehmet Beyin sözüne cevaben, izin verirseniz söylüyorum. 
BAŞKAN- Şimdi, Sayın Topçu, müsaade edin... 
YAŞAR TOPÇU - Efendim, arz ettim ki, (9/19) sayılı getirdiğimiz dosyanın içerisinde mevcut. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, yapmış, sonuçlandırmış 205 için. Siz diyor
sunuz ki, madde değişti; hayır efendim, yani, bir soruşturmada şunlar şunlar unutulmuş denilemez. 
Bir soruşturma neticelendirildiği zaman, her şey bitmiştir. Artık ondan sonra, keşke şunları da sor-
saydık... Zaten, burada, delil melil yok, bu bir tartışmadan ibaret. Bunun hepsi bir tartışma; öbür 
dosya da tartışmadan ibaret. Ortada delil melil, bir şey yok ki. Efendim, benim söyleyeceğim bun
dan ibaret. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, müsaade eder misiniz. Siyaset kürsüsünde değiliz. Burada şimdi bir 
soruşturma çalışması yapıyoruz. Tabii, burada, komisyonumuz sizi kesinlikle itham ediyor değil. 

YAŞAR TOPÇU- Hayır, ben o anlamda söylemedim. Bir ithamı değerlendiriyor. Efendim, alın
ganlık göstermiyorum, tabii ki siz etmiyorsunuz. 

BAŞKAN - Müsaade edin... Türkiye Büyük Millet Meclisi de sizi itham etmedi şu an. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, böyle bir iddia var, biz de bunun soruşturulmasını istiyoruz diye karar verdi. 
Bu karar çerçevesinde bu çalışmalar yapılıyor. Siz, malvarlığında bir artış olsaydı bunu yapabilir
diniz diyorsunuz. Malvarlığınızdaki artışın olup olmadığı, ancak böyle bir, yani, izah edilemeyecek 
bir artışın olup olmadığı, ancak böyle bir soruşturma komisyonunun kurulması ve çalışmasıyla or-
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taya çıkacaktır veya çıkmayacaktır. Demek ki, böyle bir soruşturma komisyonu kurulmalı ki, bu izah 
edilemeyecek artış var mı yok mu ortaya çıksın. Şimdi, bir önceki soruşturma komisyonu önümde 
şu anda, arkadaşlar verdiler. Burada, eylemin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla soruşturma komisyonu açılmış. Bir önceki soruşturma komisyonunun şeyi bu. Bizim bu 
soruşturma komisyonumuzun açılmasında da, 205 diyor. 

Şimdi, soruşturma komisyonumuz, bu çalışmaları yapıyor. Siz diyorsunuz ki, yeni bir bilgi ve 
belge var mı. İşte bu soruşturma komisyonu çalışırsa yeni bilgi ve belge var mı yok mu ortaya 
çıkaracaktır. Eğer siz savunmanızı yaparsanız, belki biraz sonra, arkadaşlarımız, burada, size şu 
bilgiyi, şu belgeyi de koyacak önünüze; ama, bu savunmanızı yapmadan, burada böyle bir tespit 
varsa, önünüze böyle bir bilgi de, böyle bir belge de konulabilir, sorulabilir, çıkarılabilir. Ama, siz 
savunmanızı yapacaksınız ve buyurun sorun diyeceksiniz, savunma yapacağım diyeceksiniz ki, bu 
çalışmayı sürdürelim. Var mı bilgi ve belge diye soruyorsanız, bu çalışmaya başladıktan sonra biz 
bunu sorabiliriz. Yani, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha önceden 240 'a göre açılmış bir 
soruşturmayı değerlendirmiş; ama, daha sonra, bu dönem, yeni bir önergeyle, soruşturma komis
yonu kurmuş ve soruşturun demiş. Biz şimdi, siz deseniz ki, benim Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre açıklamada bulunmama hakkım var, bunu kullanıyorum derseniz, biz size hiçbir şey 
diyemeyiz. Ama, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararını ve komisyonun çalışmalarını tartış
maya açtığınız zaman, bizim elbette ki söyleyecek sözlerimiz vardır, arkadaşlarımız da bu çerçevede 
söylüyorlar. Yoksa, kimse burada sonuca yönelik bir kanaat izhar etmemiştir zaten; az önce siz öy
le bir şey söylediniz; yani, bu suçlamayla ilgili bir kanaat ortaya koymuş değil arkadaşlarımız. 

YAŞAR TOPÇU' — Demagoji yapıyorsunuz demek, kanaat değil mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN - Siz kalkıp, komisyonumuzun çalışmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararını 
burada tenkit etmeye... 

YAŞAR TOPÇU - Tenkit değil, dayanak diyorum efendim. 

BAŞKAN-Bunu tenkit etmeye kalktığınız zaman, elbette ki, bu komisyon üyeleri ve Parlamen
tonun üyeleri, kararının arkasında duracak ve onunla ilgili de görüşlerini serdedecektir; yani, bu 
soruşturmanın içeriğiyle ilgili bir kanaat serdetmek değildir. 

YAŞAR TOPÇU - Efendim, bana, sözleriniz demagoji demek, benim sözlerime karşı kanaat 
belirtmektir. Ben onlardan alındığım için falan söylemiyorum. Benim söylediğim şu; zatıâliniz, 
oturur oturmaz bana, dediniz ki, CMUK'ta şu haklarınız var. Yanınızda müşaviriniz var; daha ben 
konuşurken size oradan bilgi veriyor. CMUK'ta, kimi istiyorsanız getirip sorarsınız. Bir adama 
savunma yap da, biz ondan sonra delilleri ortaya koyacağız denmez. Delilleri koyarsınız, dersiniz 
ki, sizin hakkınızda şu şu deliller var, bu delillere cevabınız nedir ya da karşı deliliniz nedir. 

BAŞKAN - Siz, benim söyleyeceğim bir şey yok, sorularınızı sorun dediniz de, onun için. 

YAŞAR TOPÇU - Hayır efendim, ben de diyorum ki, baştan, yani, bu söz 205 'teki benim mal
varlığı araştırmasından. Ben dedim ki, önce itham sonra delil olmaz. Önce delil, sonra itham; 
bunun şekli, bu CMUK diye, üzerinde çok ısrarla durulan, zatıâlinizin de bana hatırlattığınız şekli 
budur, bunun başka bir şekli yok. Şimdi, ben, onun için söyledim, dedim ki, beni 205 'le itham et
tiniz; ama, acaba, buna dair bir malvarlığı, yani, hukuka aykırı, izah edilemeyen bir malvarlığı 
bulabilir miyiz diye arkasından soruşturma. Siz diyorsunuz ki, efendim, ben zaman darlığından 
dolayı yaptım. Benim sizin zaman darlığından dolayı sözlerinize bir söyleyeceğim olmaz. Beni it-
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ham edenlerin, yani, başta araştırma komisyonundan başlayarak, bu 205 inci maddeye göre diyen
lerin, bunu daha önce koyması lazımdı. Ben, onu sadece bir parantez olarak söyledim. Benim asıl 
söylemek istediğim şu; tekrar söylüyorum; ben, Meclisin kurduğu soruşturma komisyonunda, bütün 
bunları anlattım ve bunlar sonuçlandı. Sonuçlandıktan sonra, onu yok sayarak, siz şimdi diyor
sunuz ki, biz bu Parlamentonun verdiği kararı, işte bize görev verdi, bunu yok sayamayız, biz 
görevimizi yapacağız. Ben de diyorum ki, ben de aynı şekilde, önceki dönemde verilmiş olan Par
lamento kararını yok saymıyorum. Benim hakkımda, Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar 
vermiş; bu, her şeyi kapsar; yani, şuraya bakılmamıştı, buraya bakılmamıştı fikrini kabul etmez, 
böyle bir sistem yok, hukuk sisteminde; yani, bir adam aynı suçtan dolayı, adam öldürmekten beraat 
etti, getirin bakalım, bir de bunu yaralamaktan tekrar bir daha muhakeme edelim, oraya bakmamış
tık denilmez; böyle bir usul yok. Cezada böyle bir usul yok, bu bir ceza sistemi. Anlatmak istediğim 
bu. Bunda sinirlenecek falan bir şey yok. 

BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlar, hâlâ işin usulüyle ilgili görüşüyoruz; yani, biz, burada, soruş
turma komisyonu olarak, sanık hüviyetindeki ya da işte şüpheli durumundaki Sayın Bakanın isnat
lara cevap vermesi ve işte, yeni deliliniz varsa diyor, yeni delil varsa, belki arkadaşlarımız diyecek 
ki, delil niteliğinde olan şu husus var, buna bir açıklık getirin. Bunu sorabilmek için, buyurun 
sorularınızı sorun, ben de cevaplandırayım demesi lazım; ama, ben savunma yapmayacağım diyor 
beyefendi. Ben mi yanlış anlıyorum. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, burada bir yanlış anlaşma var. Usulde bir yanlış 
anlaşma var. Şimdi, Sayın Bakan diyor ki, ben, bu konuda, daha önce savunmamı yapmışım, sizin 
şu anda beni yargılamak istediğiniz maddeyle ilgili de bilgiler orada vardır. Bu konuda savunma 
yapmıyorum. 

YAŞAR TOPÇU- O zaman bu bir tekrardır. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Bu konuda savunma yapmayacağım diyor; ama, demiyor ki, bana 
soru sorarsanız cevap vermeyeceğim. Şimdi, mademki Bakan savunma yapmıyor, biz sorularımızı 
soralım. Sayın Bakan cevap vermezse anlarız; ama, cevap veriyorsa, komisyon çalışmasına devam 
etsin; yani, usul budur. Benim diyeceğim bir şey yok, sizin diyeceğiniz bir şey var mı diyor Sayın 
Bakan. 

BAŞKAN - Öyle mi diyorsunuz. 
REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Yalnız, bizim komisyonumuzu sorguya çekmeye çalışmasın. 

YAŞAR TOPÇU- Bakın, tekrar söylüyorum; ben, 33 senedir bu işle meşgulüm. Şunu bana teb
liğ ettiniz. Yazıda da diyorsunuz ki, hakkınızdaki ithamlar bunlar. Demek ki, ben buraya gelmeden 
evvel hakkımdaki ithamları biliyorum. Eğer, arkadaşların, bana, sizin söylediğiniz gibi, soru 
sorarak, işte, bizim önümüzde şöyle bir delil var ya da şuna da cevap verin gibi, burada yazmayan 
bir şey var idiyse, onların da yazılması lazımdı. Yani, ben, nasıl bir ithamla... 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Soru da soramazsınız diyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU - Hayır, soru sormak için değil efendim. Delil olarak diyorsunuz, arkadaş
larımız sorarken delil olarak ortaya konulabilir. Nasıl bir delil varsa, bu delil benden gizlenemez. 
Diyeceksiniz ki, şöyle bir delil var hakkınızda. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Delil raporda anlatılır. 
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YAŞAR TOPÇU - Hayır, böyle bir delil var, bu delile cevap verin. Ben o delile cevap 
vereceğim. Benden gizlenen delile, yani, ben konuşacağım da, yani, bizim de cebimizde saklı gizli 
bir delilimiz var, onu çıkarıp koyacağız; böyle bir usul yok. Ben onun için dedim ki, bana yapılan 
ithamlar bunlar mı, bunlar; bu ithamlar, eskinin tekrarıdır. Tekrar ediyorum, burada, eskinin tek
rarında iki tane cümle eklenmiştir, bu cümleler benimle uzaktan yakından ilgili değil. Kaldı ki, 
bunun tekrarlanmasını gerektirecek nitelikte bir şey de değil; bu, eskinin tekrarı bir soruşturma. Es
kinin tekrarı bir soruşturmayı ben bu karar ortada dururken tekrar muhatap olmam; olay bu. 

BAŞKAN- Sayın Topçu, tabii, konuşmalarınız arasında öyle şeyler söylüyorsunuz ki, mutlaka 
onlara da komisyon adına açıklık getirmemiz lazım. Bizim cebimizde saklı gizli delil yok. 

YAŞAR TOPÇU - Özür dilerim, sizin sözünüze istinaden. Diyorsunuz ki, arkadaşlar belki bir 
delil çıkarıp, buna ne diyorsunuz diyebilir dediniz; zabıtları açıp bakın. 

BAŞKAN - Delil mahiyetinde olabilecek hususları ortaya sürebilir, size soru sorabilir. 

YAŞAR TOPÇU- Efendim, itham edilen kişiye her şey söylenir. 
BAŞKAN - Burada söylenecek işte. 
YAŞAR TOPÇU - Efendim, burada söylenmez, her şey söylenir. Burada, yazıda, şu yazıda... 

BAŞKAN - Komisyonun çalışma usullerini siz mi belirleyeceksiniz. 

YAŞAR TOPÇU - Ben sanığım, buraya beni siz çağırdınız. 
BAŞKAN - Kusura bakmayın, neye göre söylüyorsunuz? 
YAŞAR TOPÇU - Ben, beni neyle itham ettiğinizi bileceğim. 
BAŞKAN - Yani, komisyonun çalışma usulleri İçtüzükte bellidir. Orada var mı böyle bir şey; 

neye dayanarak diyorsunuz ki, komisyon böyle yapmalıdır, böyle yapsaydı, şöyle yapsaydı. Sayın 
Topçu, ihale usul ve esaslarını siz belirleyebilirsiniz zamanında, ama, buradaki çalışma usul ve 
esaslarını belirleyecek siz değilsiniz. Lütfen, yani, bize bu kadar böyle görev öğretmeye kalkmayın 
ve bakın, lafla saygı olmaz. Sizin Parlamentoya saygınız varsa, Türkiye Büyük Millet Meclisine say
gınız varsa ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurmuş olduğu komisyona saygınız varsa, dav
ranışlarınızla ve sözlerinizle de bu saygıyı ortaya koymanız lazım, lütfen... 

Ben söyleyeceklerimi söylemiştim, sizin sorularınız varsa cevaplandırayım diyorsanız, 
sorulara geçelim. 

YAŞAR TOPÇU - Efendim, benim size cevabım gayet net Sayın Başkanım. Diyorum ki, ben, bu 
konuda soruşturma geçirdim, bu soruşturmanın tekrarlanmasına razı olmam demek, şu kararı ay
nen Parlamentonun yok saydığı gibi yok saymam anlamına gelir; bunu kabul etmem. 

BAŞKAN- Yani, Parlamentonun yok saydığı karar mı var ortada? 
YAŞAR TOPÇU- Var tabii... 
BAŞKAN- Hayır efendim, Parlamento o kararı yok saymış değil. Parlamento, 240 'a göre açıl

mış soruşturma üzerinde yaptığı o çalışmadan başka, 205 inci madde çerçevesinde bir soruşturma 
açılması kararı vermiştir. Parlamentonun vermiş olduğu bu kararı tartışıyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU - Efendim, Sayın Başkan, herhalde, bir noktada öyle anlaşılıyor ki 
uyuşamayacağız, derdimi bir türlü anlatamadım. 

BAŞKAN - Sadede gelelim, savunma yapacak mısınız efendim? 
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YAŞAR TOPÇU - Bir sonraki Parlamento döneminde de birisi çıkar, 366'dan soruşturma 
açarsa, ben bir daha mı geleceğim buraya, onu soruyorum; yani, böyle bir şey yok, böyle bir usul 
yok; bunu soruyorum efendim. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Ben, bir şey öğrenmek istiyorum; siz, sorulara yanıt verecek 
misiniz Sayın Bakan? 

YAŞAR TOPÇU - Hayır. Ben burada bu soruşturmanın tekrarlanmasına razı olmam, kendi 
payıma. Siz, ondan sonra, komisyonun yetkilisi komisyonun başkanıdır, o der ki, hayır biz başka tür
lü düşünüyoruz, bir itirazım olmaz, ona saygı duyarım. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Şimdi, arkadaşlarımız soru sorarlarsa cevap vermeyecek misiniz? 

YAŞAR TOPÇU - Efendim, diyorum ki ben, bu, tekrarlama olur. Ben buna cevap verdiğim 
zaman da, bu tekrarlamaya rıza gösterdim anlamına gelir, buna rıza göstermem. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Şimdi, ne olursa olsun, çalışma böyledir, kabul ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz; burada size soru soracağız. 

YAŞAR TOPÇU - Evet, söylüyorum, daha nasıl söyleyeyim hanımefendi, tek tek hepinize mi 
söyleyeyim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, biz, eğer cevap verecekseniz, sorularımızı sormak istiyoruz. 

YAŞAR TOPÇU- Efendim, soru sormanız, eğer, bu soruşturmayla ilgiliyse, buna cevap vermem. 
Neden, çünkü, sebebini belirttim, soruşturmayla ilgili. Neden, çünkü, ben burada cevap verdim. Gel
dim, Yüce Meclisin kurduğu komisyona cevaplarımı verdim. Aradan da beş sene geçti; olay bu. 

BAŞKAN'— Komisyonumuzun soracağı sorulara cevap verecek misiniz? 

YAŞAR TOPÇU-Hayır efendim. 

BAŞKAN'— Peki, anlaşılmıştır. Söyleyeceğiniz şeyler bitti. 

YAŞAR TOPÇU - Ben söyleyeceklerimi söyledim. 

REMZİYE ÖZTOPRAK (Ankara) - Soruları yöneltelim diyor bakın danışmanınız, soruları 
yöneltelim biz. 

BAŞKAN - Hayır canım, cevap verilmeyecek soruları niye yönelteceğiz. Arkadaşlar, 
soracağımız soruya cevap verilmeyecekse, soru sormanın mânâsı yok. 

Sayın Topçu, anlaşıldığı kadarıyla, isnat edilen suçlarla ilgili bir açıklamada bulunmamaya ve 
soracağımız sorulara cevap vermemeye kararlısınız. 

YAŞAR TOPÇU-Bu söylediğim nedenlerle. 

BAŞKAN - Anladım efendim, yani, sorulan sorulara cevap vermemeye kararlısınız. 

YAŞAR TOPÇU - Tabii efendim, onlara cevap vermem demek, bu soruşturmanın yapılmasına 
rıza gösteriyorum anlamına gelir. 

BAŞKAN — O zaman, sizinle çalışmamız bitmiştir. 

YAŞAR TOPÇU- Teşekkür ederim. " 

Demiştir. 
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V - DEĞERLENDİRME 
A- KOMİSYON ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER 
Komisyonumuzun 19.10.2004 tarihli karar toplantısında, Komisyon başkan ve üyeleri tarafın

dan yapılan değerlendirmeler ile verilen kararlar aşağıya aynen alınmıştır. 
BAŞKAN - Şimdi, değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu toplantımız, daha önceki toplantımız

da karar toplantısı olarak kararlaştırılmıştı. Karar toplantısı yapıyoruz. Tabiî, karar oylamasına 
geçmeden önce, isteyen arkadaşlarımıza değerlendirmelerini yapmak üzere söz vereceğim. 

Söz almak isteyen?.. 

İstanbul Milletvekili Halil Akyüz, buyurun. 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; uzun sayılabilecek bir süredir 

bir soruşturma komisyonu görevi yapıyoruz. Bu çalışma süreci içinde edindiğim izlenim, Tür
kiye'de o dönemde yani bu ihalelerin yapıldığı dönemde yapılmış olan bu tip ihalelerde fesat karış
tığına dair kamuoyunda yaygın bir izlenim var. Ayrıca, o dönemde, Meclisteki bu aklamalar 
konusunda kamu vicdanında da bir rahatsızlık var. Ancak, yapılan araştırmalarda maddî deliller 
bulunamamıştır; yani, soruşturması yapılan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'nun ser
vetinde, bu düşünceleri, tartışmaları gerektirecek bir artış tespit edilememiştir. Bununla birlikte, bu 
tip uygulamalarda iz bırakmama kültürü, maalesef, Türkiye'de gelişmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan komisyonumuz, elbette öncelikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kamu vicdanındaki itibarını yüceltmek için gayret içinde olacaktır. Ben, 
kanaatlerim gereği, bu ihalede bir yolsuzluk vardır düşüncesindeyim. Ancak, hukukçu olmamakla 
birlikte, hukukta genel kural kanaatlerle veya şüpheyle insanlar mahkûm edilmez. 

Bütün bunlara karşın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha önceki düşük itibarını yüceltmek 
için, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu soruşturmayı hukuk kurumların aktarmalıdır düşüncesin
deyim. O nedenle, Yaşar Topçu'nun Yüce Divanda hesabını vermesi bence doğrudur. Bizim komis
yonumuzun genel anlayışı Yüce Divanda yargılanıp mahkûm olmasından mutluluk duy
mayacağımız yönündedir. Diliyoruz ki, Yüce Divana gitsin, hesabını versin ve aklansın; ama, Yüce 
Divana mutlaka gitsin. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, buyurun. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yak

laşık nisan ayından beri yoğun bir çalışma içerisinde olabildiğince konuyu çok detaylı bir şekilde 
incelemeye çalıştık. Siyasetçi, bürokrat, işadamı üçgeninde delillere ulaşmaya çalıştık, ihaleye 
katılanları, katılmayanları, çağrılanları, çağrılmayanları izledik. Anlaşıldı ki bu ihalenin başlan
gıcından sonuç bölümüne kadar kamunun Türkiye Cumhuriyetinin zarara uğratıldığı açık bir ger
çektir. Bunun son elde ettiğimiz delillerle, şu andaki Hükümetin Bakanı Zeki Ergezen'in 30 uncu 
maddeye göre, keşfin yüzde 30'nun ötesinde bakan oluruyla işi aynı müteahhitlere yaptırması, ten
zilatların en az 2 katma çıktığı gözlenmektedir. Arada büyük farklar oluşmaktadır. Bu, kamunun 
menfaati, gerek katsayı gerekse diğer köprü zamlarıyla da büyük usulsüzlük yapıldığı anlaşılmıştır. 
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Sayın Akyüz'ün dediği gibi, biz, önyargılı olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve mil
letimizin bize verdiği yetkiyle tarafsızlık içerisinde konuyu incelemeye çalıştık ve Yaşar Topçu'nun 
Yüce Divanda yargılanmasını; ayrıca, bu konuya dolaylı iştirak eden, 205 inci maddeyi ihlal eden 
kamu görevlileri ve ihale komisyonu üyeleri, daire başkanı, şube müdürleri ve genel müdür hakkın
da da soruşturma başlatılmasını ve ihaleye iştirak eden müteahhitler hakkında da suç duyurusunda 
bulunulmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Kurt, buyurun. 
MEHMET KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaklaşık ara verdiğimiz 

süreyi de dahil edersek, altı aydan beri çalışmalarına devam ettiğimiz eski bakanlardan Yaşar Top
çu'nun Karadeniz sahil yolu yapımı ihalesinde müteahhit firmalar arasındaki rekabete meydan ver
meyerek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle kurulan bu komisyonunun çalışmaları sonucunda, 
ben, kendi fikrim olarak Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesindeki unsurların teşekkül ettiğine 
inanıyorum. 

Bu maddeye bakacak olursak, burada, bu suçu işleyen bir kamu görevlisi olması gerekiyor; ki, 
burada bir Bakan kamu görevlisidir. 

Bu madde içerisindeki diğer bir unsur, hile unsurunun gerçekleşmesi; ki, bu devleti zarara uğ
ratma karşılığında firmalar arasında rekabete meydan vermemek bir hile olarak değerlendirilebilir. 

Yine aynı şekilde, bu maddede diğer bir unsurun teşekkülü menfaat teminidir; ki, burada, doğ
rudan doğruya maddî bir menfaatin temin edildiğini kamu görevlisi hakkında görmek pek kolay 
değil ve mümkün de olmayabilir; fakat, ondan sonraki gelişmeler şunu gösteriyor ki, bilhassa bu fir
maların almış olduğu ihalelerde bazı menfaatların temin edildiği gözlemlenebilir. Bunun en son 
belirgin bir özelliği de şudur ki, şu anda görevde olan Bakanın, aynı bu ihaleleri önceden yüzde 
18Terde, 17'lerde verilmiş olan bu ihalelerin son zamanlarda yüzde 32'yle, ki, arada yüzde 80'lere 
varan bir farkla ihalenin verilmesi, burada bir menfaatin, yani, önceki ihalede bir menfaatin temin 
edildiğini açık ve seçik bize göstermektedir. Bu da, diğer bir unsur, menfaat unsurunun gerçekleş
tiğini görüyoruz. 

Son bir unsur olarak bu maddede kasıt unsurudur ki, buradaki gördüğümüz kadarıyla yapılan 
bu fiilin doğrudan doğruya bir ihmal neticesi değil de bir kasten bu firmalar arasındaki rekabete 
meydan vermeme bir kasti bir durum olarak gözümüze çarpıyor. Bu şekliyle de görüyoruz ki, 
TCK'nın 205 inci maddesindeki bütün unsurlar teşekkül etmiş ve suç unsurları ortaya çıkmıştır. Bu 
şekliyle, eski bayındırlık bakanlarından Yaşar Topçu'nun bir kamu görevlisi olarak bu fiili işlediği 
inancına ulaşmış bulunuyorum. Bu şekliyle, bilhassa kamu vicdanının da rahatlaması neticesiyle 
bağımsız yargı önünde kendisini savunması ve neticenin de müspet veya menfi ne olabileceğinin 
kamunun menfaatlarını da göz önünde bulundurarak bağımsız yargının vermesi inancındayım. 

Bu şekliyle eski bakanlardan Yaşar Topçu'nun bağımsız yargıda yargılanması benim görüşüm
dür. 

Arz ediyorum. 

ORHAN YILDIZ (Artvin) - Bence, Yaşar Topçu'nun TCK'nın 205 inci maddesinden yargılan
masını gerektirecek delil ve emarelere burada sahip olamadık. Bence 205 inci maddeden Yüce 
Divana şevkine gerek yoktur görüşündeyim ben. 
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B- HUKUKİ DEĞERLENDİRME 
(9/9) Esas No'lu Meclis Soruşturma Komisyonu Anayasa, TBMM İçtüzüğü ve Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu'ndaki hükümler çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür. 
Komisyonumuzun görev alanına giren konularda 20 ve 21. dönemlerde soruşturma önergeleri 

verilmiştir. 20. dönemde kurulan 9/19 sayılı soruşturma komisyonu görev süresi içersinde erken 
seçim kararı alınması nedeniyle çalışmalarını tamamlayamamıştır. 21. dönemde yeniden kurulan 
9/19 sayılı soruşturma komisyonunun çalışmaları sonucunda Yüce Divana sevk mütalaası ile gön
derilen Rapor'u TBMM Genel Kurulunda oylanarak Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Top-
çu'nun Yüce Divan'a sevk talebi reddedilmiştir. Bu ret kararı kesin hüküm teşkil etmez. 

Meclis soruşturması Ceza Muhakemesi Hukukundaki hazırlık soruşturmasına, Bakanın Yüce 
Divana şevki de son soruşturmanın açılmasına benzetilmektedir. Dolayısıyla TBMM Genel 
Kurulunda Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında 29.06.2000 tarihinde yapılan oy
lama sonucu yüce divana şevkine gerek olmadığına dair verilen kararı takipsizlik (son soruştur
manın açılmaması) kararına benzetmek mümkündür. 

Cumhuriyet savcısının, takipsizlik kararını kendiliğinden geri alarak hazırlık soruştur
masını sürdürmesi mümkündür. Savcının kovuşturmama (takipsizlik) kararını geri alabilmesi ve 
kovuşturmaya başlayabilmesinin nedeni bu kararın idari nitelikte oluşundandır. 

Askeri Yargıtay'ın bir kararında da "Savcılıkça yapılan kovuşturma üzerine verilen takipsizlik 
kararlarının kesin hüküm kuvveti yoktur" şeklinde belirtilmiştir. 

Kesin hüküm ilkesi uyarınca sanık hakkında bu konuda yargı makamları (Anayasa Mah
kemesi) tarafından verilmiş bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ayrıca, CMUK'un 167/2 maddesi uyarınca yeni olaylarla ve yeni delillerle karşılaştığında yeni 
soruşturma yapılması mümkündür. 

Yargıtay 8.Ceza Dairesinin 22.11.1985. E 1985/5817, K 1985/5411 sayılı kararında" son soruş
turmanın açılmaması kararı yeni delil ya da olayın varlığı halinde, yeni bir soruşturma sonucu or
tadan kalkabilir" ifade edilmektedir. 

Bu nedenle önceden verilmiş kesin hüküm niteliğinde bir karar bulunmadığından Bayındırlık 
ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında soruşturma komisyonu kurulmasında ve soruşturma 
yapılmasında kanuni bir engel bulunmamaktadır. 

C- GENEL DEĞERLENDİRME 

1- Karadeniz Sahil Yolu İhalesinin Bakanlar Kurulu Kararı ile 2886 Sayılı Kanun Kap
samı Dışına Çıkarılması 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 89. maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü dışındaki idarelerle ilgili olarak Kanun hükümleri dışında kalınmasına karar 
verilmesinin koşulu açık ve bağlayıcı bir biçimde belirlenmiştir. Bu koşul "Bu Kanun hükümlerinin 
uygulanmasının mümkün olmayacağı haller" dir. 

"Özelliği bulunan işler" şeklindeki madde başlığını da başka türlü yorumlama olanağı yoktur. 
Burada işin özelliğinin " Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmayacağı haller " 
içinde değerlendirilebilmesiyle sınırlı olduğunun kabulü gerekmektedir. 
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2886 sayılı Kanun'un 89. maddesinin değiştirilmesine ilişkin 2990 sayılı Kanunla ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun Tasarısının Genel Gerekçesinde, 2886 
sayılı Kanun'un 89. maddesinin yürürlükte olan şekliyle, D.S.İ ,Karayollan Genel Müdürlüğü gibi 
büyük ve özellik taşıyan iş yapan kuruluşlar için ihtiyaca cevap vermediği, 2886 sayılı Kanundan ön
ce ihalelerini 2490 sayılı İhale Kanunu dışında kendi özel kanunları ile yapmakta olan bu kuruluş
ların, 2886 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile ihalelerde önemli sıkıntıya girdikleri belirtildikten 
sonra, yeni düzenlemeyle her proje için ihalede uygulanacak usul ve esaslar hususunda izin almak 
yerine sadece istisna tutulmak istenilen ihaleler için izin alınacağı ve gerekli usul ve esasların ilgili 
idarece tespit ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe konulacağı, bu şekilde bir uygulamanın 
özelliği olan yatırımların gerçekleştirilmesinde kolaylık ve hız kazandıracağı vurgulanmıştır. 

Gerekçe dikkatle incelendiğinde belirtilen kuruluşların daha önce ihalelerini kendi özel kanun
ları ile yapmakta iken 2886 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle sıkıntıya girdikleri tespitine kar
şın, bu kuruluşların lüzum görülen her işin kanun hükümleri dışında kalmasını önermediği, esas 
amaçlananın da her proje için usul ve esaslar hususunda izin almak yerine istisna tutulmak istenilen 
ihaleler için izin alınması ve idarece tespit edilen usul ve esasların Bakanca onaylanarak yürürlüğe 
girmesi olduğu görülmektedir. 

Esasen Kanunun lafzından kanun koyucunun amacı ve iradesi duraksamaya yol açmayacak 
kadar açık olduğundan, Kanun koyucunun iradesinden önce Kanun Tasarısı ile sunulan gerek
çesinin tartışılmasına da gerek bulunmamaktadır. 

Özetle 2886 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca, Kanun hükümleri dışında kalınmasına 
karar verilebilmesi için gerekli olan mutlak ve açık koşul "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının 
mümkün olmayacağı haller" dir. 

Bu nedenle de 2886 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca kanun hükümleri dışında kalın
masına karar verilebilmesi için, işin özelliğinin ortaya konularak hangi nedenlerle Kanun hüküm
lerinin uygulanmasının mümkün olmadığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Zaten 2886 sayılı Yasa'nın 89. maddesinde öngörülen "Bu kanun hükümlerinin uygulan
masının mümkün olmadığı haller" dışında özelliği olan işler "belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü" ne ilişkin 44. maddede, "pazarlık usulüyle yapılacak işler" e ilişkin 51. maddede, " emanet 
suretiyle yapılacak işler"i düzenleyen 81. maddede gösterilmiş olup, bu işler Kanun kapsamında ol
makla birlikte ayrı usuller öngörülmüş bulunmaktadır. 

Soruşturma konusu olayda Milli Bütçeden Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakların 
yetersizliği nedeniyle kredi kullanılmasının düşünüldüğü belirtilerek, bu kanun hükümleri dışında 
ihale edilebilmesi için Bakan tarafından teklifte bulunulduğu, bu teklif üzerine 01.08.1997 tarih ve 
97/9698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının alındığı, kredi kullanımı dışında başka bir gerekçe gös
terilmediği anlaşılmaktadır. 

2- İhalenin Usul ve Esaslarını Belirlemede İdareye Ait Takdir Hakkının Sınırları 

2886 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca bu kanun hükümleri dışında kalınması zorun
luluğunu doğuran "bu kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmayacağı haller"olduğuna 
göre, Kanun hükümleri dışında kalınmasına karar verilen ihalenin,uygulanması mümkün olmayan 
hal ve hükümler dışındaki diğer Kanun hükümlerine uygun yapılması gerekmektedir. 
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Bu kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, uygulanmayacak hüküm
lerin boşluğunu dolduracak, ihale hukukunun saydamlık, rekabet, gizlilik, kamu yararı gibi il
kelerini esas alacak ve yansıtacak usul ve esaslar içeren düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Bu konuda işin özelliği ve 2886 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle idareye usul 
ve esasların açısından çeşitli çözüm yollarından birilerini seçme veya yeni çözüm yolları üretme 
konusunda takdir yetkisi verildiği söylenebilirse de bu takdir yetkisinin hizmet gerekleri ve kamu 
yararıyla sınırlı olduğu gibi, idarenin ihale hukukunun genel ilkelerine uyması ve kamu yararına iş
lem tesis etmesi anlamında bir yetki ve sorumluluk içinde olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

3- İhale Usul ve Esaslarının İhalenin Hukuki Sıhhatine Etkileri 
a- İhale Usul ve Esaslarının Belirlenmesindeki Hukuka Aykırılıklar 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi gereğince, bu kanun kapsamı dışında 

ihale edilecek işler için "bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak, ilgili 
bakanın onayı ile belirlenir'" hükmü geçerli olmasına rağmen yapılan incelemeler de; 

Raporumuzun B-YAPILAN İNCELEMELER Bölümünün 1/c-maddesinde; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 89 uncu maddesi gereğince ihale usul ve esaslarının belir

lenmesinde detay olarak belirtildiği gibi ; 
25.08.1997 tarih ve 3099 Sayılı Bakan Olur'u, 
26.08.1997 tarihli 6246 Sayılı Bakan Olur'u, 

26.08.1997 tarihli 3110 Sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK İmzalı Firmalara Gön
derilen Davet Mektupları, 

29.08.1997 tarihli 3140 Sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK İmzalı Firmalara Gön
derilen Yazı, 

08.09.1997 tarihli 6599 sayılı Bakan Olur'u, 
19.09.1997 Tarih ve 3364 Sayılı Bakan Olur'u, 

19.09.1997 Tarihli 3367 Sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK İmzalı "Davet Mek
tubu Gönderilen Firmalar" Dağıtımlı Yazı Eki ZEYİLNAME, 

Olmak üzere, yedi aşamada yedi ayrı düzenleme ile ihale usul ve esasları belirlenmiştir. 
Görüldüğü üzere bu düzenlemelerin bir kısmı bakan oluru bir kısmı genel müdür imzası ile 

yapılmış, genel müdür imzasıyla yapılan düzenlemelerin bir kısmı sonradan bakan oluruna bağlan
mıştır. İhale hukuku ilkeleri ve idarede istikrar prensibi gereği usul ve esasların bir defada belirlen
mesi yerine yedi aşamada yedi ayrı düzenleme ile belirlenmesi, belirlenen usul ve esasların son
radan değiştirilmesi ve bu usul ve esasların içeriklerinin farklı yorumlara açık olması, idarenin 
güvenilirliğini, istikrarını, idari kararların kesinliği ilkesini zedelemiştir. 

b- İhalelerde Rekabet Koşullarının Oluşturulmaması 
26.08.1997 tarih 6246 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanı'nm Olur'u ile; 
"Devlet Yolları Yapım ve Onarım Çalışmaları" bölümünde yer alan 97.E.04.0210 DPT ve 07-

2038 KGM Proje No'lu "Bolaman-Perşembe", 83.E04.0260 DPT ve 10-2015 KGM Proje No'lu 
"Doğu Karadeniz Sahil Yolu (Araklı-Hopa) " ile 96.E04.0170 DPT ve 10-2033 KGM Proje No'lu 
"Piraziz-Espiye (Giresun geçişi hariç) " yollarına ait 3 projenin; 
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Bolaman-Perşembe Km 0+000 - 27+000 

Piraziz-Giresun (Giresun geçişi hariç) Km 0+000 - 20+430 

Giresun-Espiye (Giresun geçişi hariç) Km 0+000 - 24+576 

Arakh-İyidere, Km 80+220 - 107+135 

İyidere-Çayeli, Km 107+135 - 140+150 

Çayeli-Ardeşen-Hopa, Km 140+150 -217+200 

Olmak üzere 6 kısım halinde belli istekliler arasında ihaleye çıkarılmasına " karar verilmiş
tir. 

Anılan Olurun devamında; 

"Teknik yeterlikleri idarelerince kabul edilmiş olanlardan; otoyol yapımlarını gerçekleştirmiş 
ve kredi bulabileceklerini ispatlamış firmalar ile ihale tarihinde Karadeniz Sahil yollarında çalışan 
ve ödenekleri üzerinde fiilen harcama yapan ve kredi bulabileceklerini ifade ettikleri" belirtilen; 

1- Enka inşaat ve Sanayi A.Ş. 

2- Doğuş inşaat ve Ticaret A.Ş. 

3- Tekfen inşaat ve Tesisat A.Ş. 

4- Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

5- Bayındır İnşaat Ticaret A.Ş. 

6- Kutlutaş İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti. 

7- Entes Endüstri Tesisat İmalat ve Montaj Taahhüt A.Ş. 

8- Özışık İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 

9- Yüksel İnşaat A. Y. 

10- Polat Yol Yapım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

11- Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
firmaları ve bu firmalar pilotluğunda yerli ve yabancı firmalarla oluşturulacak ortak girişim

ler arasında davet mektubu ile kapalı teklif istenmesi suretiyle ihale edilmesi" kararlaştırılmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu imzasıyla DPT Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşar
lığına gönderilen 04.09.1997 tarihli 710/3181 sayılı dağıtımlı yazısıyla, anılan Müsteşarlıkların iz
ni beklenmeksizin, söz konusu projelerin Başbakanlığın talimatı gereği ihaleye çıkarıldığını ve 
ihale tarihlerini bildirmiş, 

08.09.1997 tarihli 710A-6599 sayılı yeni bir Bakan Olur'u alınarak, 11 firmaya ilaveten, " 
ihalede rekabetin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla", yine teknik güçleri ve yeterlilikleri 
idarece bilinen ve kredi temin edebileceklerini ifade eden: 

1- Güriş ve Metis Ortak Girişimi 

2- Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

3- Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 

4- Makyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
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Firmalarının da davet edilmesine ve bu şekilde işlerin 15 firma ve bu firmaların pilotluğunda 
yerli ve yabancı firmalarla oluşturulacak ortak girişimler arasında davet mektubu ile kapalı teklif is
tenmesi ve firmaların işlerden birisinin kendisinde kalması halinde ikinci işe ancak ortak girişim 
oluşturmuş olmaları ve önceden idarenin uygun görüşünü almış olmaları şartı ile teklif verebil
meleri suretiyle ihale edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Her ne kadar yukarıdaki Bakanlık Olurunda "ihalede rekabetin yaygınlaştırmasını sağlamak 
amacıyla" böyle bir usul ve esas getirildiği söylenilse de bu ilave dört firmanın belirlenmesinde, 
ihalelere katılma taleplerinin bu firmalardan gelmiş olduğu yada bu firmalarla görüşülmüş olduğu, 
"kredi bulabileceklerini ifade eden" sözcüklerinden anlaşılmaktadır. Zamanın Karayolları Genel 
Müdürü Yaman KÖK de ifadesinde, "Bakan bu isimleri bize verdi biz de bu firmaları davet ettik. " 
demiştir. 

Raporun ilgili bölümlerinde ifadeleri açıklanan ve ihale konusu işlerden daha yüksek standart
ta ve keşif bedelli ve dış kredi sağlanma koşuluyla ihale edilen pek çok otoyol ihaleleri ile soruş
turma konusu ihalelerden (3)'ünü kapsayan, aşağıda detayı belirtilen 1996 yılında yapılan ihale 
başvurusu önseçimleri için (aynı idare tarafından) yeterli bulunmuş olan firmaların ( özel ve tüzel 
kişilerin) ihalelere davet edilmemesi hususunun "ihalede rekabetin yaygınlaştırılmasını sağlamak 
amacıyla " nasıl ve ne derecede bağdaştığını izah etmek mümkün değildir. 

Soruşturma konusu işlerden, Araklı-İyidere, İyidere-Çayeli ve Çayeli-Ardeşen -Hopa yol
larının; 

Araklı-Rize-Çayeli ve Çayeli-Ardeşen-Hopa yolları yapım işi olarak 1996 yılında ihalesinin 
gündeme geldiği ve 21.06.1996 tarihli Resmi Gazetede duyurulan ön seçim ilanı için başvuran fir
malardan Araklı-Rize-Çayeli yol yapım işi için 33, Çayeli-Ardeşen-Hopa yol yapım işi için 32 fir
manın ön seçimi kazandıkları; 

Ancak bunlardan Tubin, Gülsan, Hasko, Enerji-Su Ata O.G., STFA Özışık O.G., C.Özgür, 
Göçay, Z.Çarmıklı, Hasancanpoyraz, Özdemir, Öz, Eko, Beğen, Aşka, Eksen Güntekin O.G., Ay-
dıner, Mön, T.Hazinedaroğlu Öztaş, Öngün, Duygu, Günsayıl, firmaları ihaleye davet edilmemiş 
olup, 

Metiş+Güriş O.G, Polat, Makyol, Mapa, Limak, Bayındır, Doğuş, Tekfen, Kolin, Entes, Nurol, 
Cengiz ve Yüksel İnşaat firmalarının 1997 yılında yapılan ihaleye davet edildikleri, bunlar arasın
da bulunan Güriş İnş. ve Müh. A.Ş ile Metis İnş. ve Tic. A.Ş'nin iki farklı tüzel kişi olmaları 
nedeniyle belli bir iş için (Araklı-Rize-Çayeli) ihaleye Ortak Girişim olarak katılma istemlerinin, 
aradan 1 yılı aşkın bir süre geçmiş ve farklı proje no'ları ile ihaleye çıkarılan işler için geçerli kabul 
edilerek "Güriş+Metiş Ortak Girişimi" denilerek ihalelere davet edilecek firmalar arasına alın
masının, Yüksel İnş. A.Ş'nin ise bu ön seçim başvurusunda yeterli bulunmamasına rağmen davet 
edilmesini, bu arada ön seçimi kazanmış olan diğer firmaların davet edilmemesinin "ihalede 
rekabetin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla" örtüsmediği aşikardır, ihalede açıklık ve 
rekabet unsuru oluşturulmadığının göstergesidir. 

Ayrıca, soruşturma konusu ihalelerden bir yıl sonra 1998 yılında yapılan gerek keşif bedelleri 
olarak gerekse teknik standartlar olarak soruşturma konusu işlerden çok daha büyük ve kapsamlı 
ihalelerden birisi olan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi Aydın-Yenipazar kesimi ihalesi yine dış 
kredili bir ihale olup ilanlı olarak yapılmış, bu ihaleye müracaat eden 38 firmadan 32 firma yeter
lilik alarak ihaleye girmeye hak kazanmıştır. Komisyonumuza çağrılarak dinlediğimiz bu firmaların 
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bir yıl önce de (soruşturma konusu ihalelerin yapıldığı tarihte de ) bu işleri yapmaya yeterli teknik 
ve mali güce sahip oldukları, yabancı kredi bulabilme gücüne sahip oldukları ve KGM'ce bilinen, 
tanınan ve KGM'ne iş yapmış olan firmalar oldukları halde (yani ihale usul ve esaslarında firma 
tespitlerinde belirtilmiş kriterlere uygun oldukları halde) bu ihalelere davet edilmemiş olmaları 
ihalelerde rekabetin oluşturulmadığının acık delilidir. 

Benzer bir uygulama (ihale ) hakkında ki yargı karan şöyledir; 
K.K.T.C. karayolu ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında olan Dörtyol-Geçitkale-

Girne ayrımı Büyükkonak-Çayırova yolunun yapımı ile ilgili olarak 22.12.2000 tarihinde 2886 
Sayılı Kanun'un 44. maddesine göre "belli istekliler arasında kapalı teklif usulü" ile yapılan 
ihalenin davacı firmanın davet edilmeden gerçekleştirilmesi üzerine açılan davada Ankara 8.İdare 
Mahkemesinin 11.12.2001 tarih ve E:2001/221, K:2001/1605 sayılı kararıyla, her idari işlemin 
amacının kamu yararı olduğu, teknik yeterliliği ve mali gücü idarece kabul edilen firmaların bir 
bölümünün ihaleye davet edilmemesinin kamu yararına aykırı olduğu, davacı firmanın daha ön
ce karayolu yapım ihalesi üstlendiğinin anlaşıldığı, taahhüdünü yerine getiremediğine ilişkin bir 
belirleme de bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmiş, mahkeme kararı Danıştay 
Onuncu Dairesi'nin 26.03.2003 tarih ve E:2002/431, K:2003/1125 sayılı kararıyla onanmıştır." 

c- Üç proje halindeki işin altı parçaya bölünerek ihale edilmesi 
Üç proje halindeki işin altı parçaya bölünerek ihale edilmesinde usul ve esasları belirleyen ilk 

bakan olurunda "İhalenin, teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş ve Bakanlık Makamı 
Olur 'u ile tespit edilen firmalar veya bu firmalar pilotluğunda yerli ve/veya yabancı firmalarla 
oluşturulacak ortak girişimler arasında yapılması", usul ve esasına rağmen, müteahhitlere gön
derilen davet yazısında not olarak belirtilen "firmalar işlerden birinin kendisinde kalması halinde 
diğer işlere teklif veremeyecektir " ifadesinin daha sonra "firmalar işlerden birinin kendisinde kal
ması halinde ikinci işe ancak ortak girişim oluşturmuş olmaları ve önceden idarenin uygun 
görüşünü almış olmaları şartıyla teklif verebilirler" şeklindeki düzenleme ile ihaleler birbiriyle 
ilişkilendirilmiş ve ihalelerin birbirinden bağımsız ihaleler olarak değerlendirilmesi imkanı ortadan 
kaldırılmıştır. İdare bu tasarrufu ile ayrı ayrı davet ettiği firmaları ortak girişim oluşturmaları yönün
de teşvik ederken "önceden idarenin uygun görüşünü almış olmaları" şartının getirilmesi ile kim 
kiminle ortak girişim yapacağına da kendisinin (idarenin) izin vereceği izlenimini oluşturmuştur. 
Yukarıda belirtilen, ihaleye ortak girişim olarak girecek olanların idareden onay alıp almamaları 
hususlarında yöneticiler arasında bile farklı yorumlamalar oluşmuştur. Şöyle ki; 

Karayolları genel müdürü Yaman Kök, "Davet edilen firmaların ortaklık kurmaları için biz
den onay almalarına lüzum yok biz zaten onlar için bir onay vermedik. Sadece davet edilmeyen bir 
firma olduğu taktirde ki burada Kolin vardır Kolin Güriş-Metiş 'le beraber girmiştir. Onun için onay 
alınmıştır. Davet edilmiş esasen yalnız başına ihaleye girme hakkı kazanmış bir firmanın yine 
ihaleye girmiş bir firmayla ortaklık kurması için bizden onay almasına lüzum yok. Öyle bir onay 
vermedik. Dışarıdan davet etmediğimiz bir tek Kolin firmasının Metis-Güris firmasıyla girmesi için 
onay verdik" demiş, 

Yapım Dairesi Başkanı ve ihale komisyonu başkanı Ahmet Ustaoğlu ise; böyle bir şartın 
getirilmesini firmalardan birinin bir işi alması ve ikinci işe de ortak olarak girmesi halinde idarenin 
firmanın yeterliliğini gözden geçirme lüzumunu hissetmesinden kaynaklandığını, ortak girişim 
yapan firmaların tekliflerini vermeden önce idarenin iznini almaları gerektiğini, işi alan kişi eğer 
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ikinci bir ortak girişime girmesi halinde zaaf yaratacağı düşüncesiyle idarenin ona izin ver
meyeceğini, bunun için idarenin önceden izin alma şartı koyduğunu, söylemiştir. 

Bu hususa açıklık getirmek için KGM tarafından hazırlanarak, ihaleye davet edilen firmalara 
19.09.1997 tarihli 3367 sayılı yazı ekinde gönderilen ZEYİLNAME-1'in açıklamalar başlıklı soru 
cevap bölümünün ö.maddesinde de; 

"Davet mektubu alan firmalar kendi aralarında veya ortak girişim olarak 6 ihaleye de teklif 
verebilirler. Ancak davet alan firmalar tek başlarına (1), pilotluklarındaki idarece uygun görülen 
ortak veya ortaklıklarla oluşturacakları ortak girişim olarak da en fazla (2) ihaleyi üstlenebilirler. " 

Açıklamaları ise çok farklı yorumlamalar yapılabilecek ifadeler içermektedir. Müteahhit fir
malar, bu konuda sürekli idareyle görüşmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. 

İlk getirilen kural "bir işi alan firmanın diğer işlere teklif veremeyeceği" geçerli olsaydı (ki bu 
da idare hukuku açısından doğru değildir) davet edilen 15 firmadan 6 tanesi iş alabilecek, diğerleri 
ihalelere rakip olarak katılabileceklerdi. 

Aslında, idare ihalelere davet edilen firmaları, gizli tutması gerekirken (dönemin APK Dairesi 
Başkanı Gönül Balkır ile İhale Komisyonu ve Yapım Dairesi Başkanı Ahmet Ustaoğlunun 
ifadelerinde belirtildiği gibi) bu firmaların birbiriyle buluşması, görüşmesi ve ortak girişimler oluş
turması, ortak girişimler oluştururken idareyle temas kurmaları hususunda yönlendirmiş, üç gün 
içerisinde sabah ve öğleden sonra yapılan bu altı ihalede, firmalar sabahleyin ortak, öğleden sonra 
rakip veya sabahleyin rakip, öğleden sonra ortak veya sabahleyin bir firmayla öğleden sonra başka 
bir firmayla ortak olma gibi göstermelik tablolar oluşturmuşlardır. 

Bütün bunlar söz konusu ihalelerdeki gizlilik ilkesinin ortadan kaldırıldığının, rekabet il
kesinin ise görüntüden öte geçemediğinin göstergesidir. 

Bu hususlar, Kargu İhale Kurulunun benzer bir uygulama üç ilgilj olarak vermiş olduğu, 
27.10.2003 gün ve 2003/UKZ-595 sayılı Kararında da belirtildiği üzere, ihaleye katılımı sınırlan
dırdığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesini engelleyerek kamu yararına ay
kırı sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. 

d- Müteahhitlerin İhale Öncesinde Anlaştıklarını Gösteren Bulgular 
Raporun Yapılan İncelemeler bölümünün 4-a.3 "Karadeniz Sahil Yolları İhalelerine Katılan 

Firmalar ve Tenzilat Oranları" bölümünde yer alan 6 Nolu Tablo ve b.İhale Sonuçları bölümündeki 
7 Nolu tablo incelendiğinde; 

di-) Altı ihalenin de sadece ortak girişimler tarafından üstlenildiği, bu ortak girişimlerin 
tamamının ihalenin ilk günü olan 30.09.1997 tarihinden önce oluşmuş olduğu, bununla birlikte fir
maların çok sayıda münferit zarflar (teklifler) vermesine rağmen hiç bir ihalenin tek bir firmada kal
madığı, ihalelerin tamamının ortak girişimler tarafından üstlenildiği, 

d2-) Ortak girişim halinde yüksek tenzilatlı teklifte bulunan firmaların, münferit bütün teklif
lerinin çok daha düşük oranlarda olduğu, 

d3-) Davet edilen 15 firmadan bir firmanın (Kutlutaş) ihalelere katılmadığı, katılmayacağını 
önceden idareye bildirdiği, bir firmanın da (Enka) ilk ihalelerde kazanabilecek tenzilat oranlarının 
belli olmasına rağmen, ihalelerin tamamına kazanması mümkün olmayan oranlarda düşük indirim 
tekliflerinde bulunduğu, hiç bir ortak girişim halinde teklifte bulunmadığı, geri kalan 13 firmanın 
ikişerli, üçerli ortak girişimler halinde ihaleleri üstlendiği, 
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d4~) Son ihaleleri kazanan firmaların, ilk ihalelerde kazanabilecek indirim oranları belli ol
masına rağmen, son ihaleye kadar bir işi üstlenebilecek tekliflerde bulunmadığı, düşük tekliflerde 
bulunduğu, 

d5-) Bir firmanın (Özışık) ortak girişim halinde üstlendiği ihaleye kadar yapılan üç ihalede 
teşekkür ettiği ve teklif vermediği, ihaleyi üstlendikten sonraki ilk ihalede ise işi üstlenme ihtimali 
olmayan en düşük teklifi (%11) verdiği, son ihaleye de teşekkür ederek katılmadığı yani üstlenmek 
için hiç bir gayret göstermediği, keza diğer firmalarında benzer davranışlarda bulunduğu, 

d6-) Raporun Yapılan İncelemeler bölümünün 4/d maddesinde de görüldüğü gibi; 
Karadeniz sahil yollarında müteahhitlerin bu ihalelerden önce üstlendikleri, ihalelerin: 
Yüksel İnşaat firmasının 20.12.1993 tarihinde Ünye Bolaman yolu, 
Özışık İnşaat firmasının 15.02.1992 tarihinde Espiye-Çarşıbaşı yolu, 
Polat İnşaat firmasının 09.12.1987 tarihinde Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı yolu, 
Cengiz İnşaat firmasının 03.09.1991 tarihinde Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolu, 
Olduğu, bu ihalelerde ise; 
Yüksel İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişimin Bolaman-Perşembe işini, 
Özışık firmasının içinde bulunduğu ortak girişimin Giresun-Espiye işini, 
Polat İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişimin Araklı-İyidere işini, 
Cengiz İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişimin Çayeli-Ardeşen-Hopa işini 
Üstlendiği, firmaların yeni üstlendikleri işlerin eski üstlendikleri islerin bitişiğinde olması 

dikkat çekici olup tesadüfle yada arzu etmekle izahı mümkün olmayan bir husus olduğu. 
görülmüştür. 
Dolayısıyla bütün bu hususlar firmaların önceden anlaştıklarını, ancak bu durumun firmaların 

ortak girişim oluşturmaları hususunda "önceden idarenin uygun görüşünü almış olmaları" şar
tının getirilmesi göz önüne alındığında - her ne kadar idare yazılı bir ortak girişim izni vermemiş 
ise de- bu olumsuz durumun müsebbibinin bu ihale usul ve esaslarını belirleyen idare olduğu or
tadadır. 

e- İhale Usul ve Esasların Dışına Çıkılması 
Raporumuzun yapılan İncelemeler bölümünün 1/cl maddesinde detaylı olarak belirtilen 

25.08.1997 tarih ve 3099 sayılı bakan Olurunun 10/a maddesinde aynen "Bütün kredilerin hükümet 
kredileri dahil krediyi veren kuruluşça kredinin şartlarını belirten resmi bir mektupla teyid edilmesi 
ve bu mektubun teklifin bir parçası olması" 

10/c maddesinde, "teyid edilmiş kredi teklifi şartlarının T. C.Hazine Müsteşarlığınca kabul 
edilebilir nitelikte olması" 

İhale şartnamesinin ekinde gösterilen teklif mektubu örneği eki olarak "kredi teklif formu " 
belirtilmiş kredi teklif formu örneği altındaki notta da "firmalar bu forma ek olarak bütün kredilerin 
koşullarını ve bunların Resmi Makamlarca tevid edilmiş belcelerini ekleyeceklerdir. " usul ve esası 
getirilmiş olmasına rağmen yapılan ihalelerde; 

el-) Yapılan ihalelerde İhale Komisyonu Teklif mektubunun bir parçası olarak değerlendiril
mesi gereken kredi niyet mektuplarının fiziken varlığını yeterli görmüş, içeriğini (Hazineye 
getireceği yükü) değerlendirmemiştir. 
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e2-) Bu kredi niyet mektuplarının Resmi Makamlarca teyid edilmemiş oldukları halde geçerli 
kabul edilmiştir. 

e3-) Bu kredi niyet mektuplarının Hazine Müsteşarlığınca kabul edilebilirliği konusunda; 

- Komisyon başkanı Ahmet Ustaoğlu ifadesinde; Hazine Müsteşarlığı ile yaptıkları temaslar
da bu konuda resmi bir cevap almalarının mümkün olmadığını, şifai olarak bilgi verdiklerini, 

- Komisyon üyesi Hüseyin Doğanay ifadesinde; şartnameye uymayan kredi niyet mektup
larının olduğunu, bunun için Hazineden onay alınması gerektiğini, ancak teyidlerin Hazineden söz
lü olarak alındığını, firmalarca getirilen kredi şartları ile tekliflerin birlikte değerlendirilmesi 
gerektiğini ve söz konusu değerlendirmeyi yapmış olmaları gerektiğini, ancak ihale kararı gösteril
diğinde de bu kararda böyle bir bilginin bulunmadığını, 

- Komisyon üyesi Sadık G. Demircan ifadesinde; bu hususun kredi mevzuatı için hazırlanan 
prosedürden ibaret olduğunu, kredi niyet mektuplarının teyidinin alınmış olması gerektiğini, ancak 
nasıl alınmış olduğunu hatırlamadığını, 

ifade etmişlerdir. 

Görülüyorki ihale şartnamesinin lO.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen "şartnamelerde yazılı 
belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları 
acılmayarak başkaca işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade 
olur bunlar ihaleye katılamazlar.'''' Hükmünü icra etmek yerine ihale komisyonu konuyu şifai görüş
melerle geçiştirmiştir. 

Raporun İncelemeler bölümünün 3/b Krediye İlişkin Tespitler bölümünde yer alan 5 Nolu Tab
lo incelendiğinde; 

Kredi teklif formu ve kredi niyet mektubunun şartname eki teklif mektubuna uygun olarak dos
yasında bulunmuş olanlar, (x) işareti ile, 

Kredi teklif formu ve kredi niyet mektubunun teklif mektubu ekinde olduğunun belirtilmiş ol
masına rağmen dosyasında bulunmayanlar, (xx) işareti ile, 

İhale teklif mektuplarının şartname eki "Teklif Mektubu Örneği" ne uygun olmadığı ve teklif 
mektubu ekinde "Kredi Teklif Formu" ile "kredi niyet mektubu" bulunmamakta ve taşımamakta 
olanlar, (xxx) işareti ile, 

İhale teklif mektubunun şartname eki "teklif mektubu örneği"ne uygun olmadığı ve teklif mek
tubu ekinde "kredi teklif formu" ile "kredi niyet mektubu" olduğu gösterilmemiş, ancak söz konusu 
belgelerin dosyasında olduğu görülenler, (xxxx) işareti ile detay olarak gösterilmiş olup, hangi tek
liflerin ne derecede şartnamelere uyduğu gözler önündedir. 

Yine incelemeler bölümünün 3/a.8-9 maddesinde belirtildiği gibi, getirilen bu kredi niyet mek
tuplarının hic birisi sonuçlandırılmamış Hazine Credit Suisse First Boston tarafından 8.06.1998 
tarihinde sağlanan 146 milyon ABD Doları tutarındaki kredi 15.06.1998 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

f- Kamu Yararına Aykırılıklar 
fi) İhale Şartnamesinin Geç Hazırlanması 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 89.maddesi gereği, kanun kapsamı dışına çıkılan işlerin 

ihalesinde Kanunun verdiği görev olan "Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 



- 9 3 -

hazırlanarak ilgili Bakanın onavı ile belirlenir. " hükmü gereği öncelikle bu ihalelerde uygulanacak 
usul ve esasların belirlenmesi, buna paralel olarak ihale işlem dosyasının düzenlenmesi, bu dos
yada; onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, 
sözleşme tasarısı bulundurulması gerekirken söz konusu ihalelerin yapımında daha önce de belirtil
diği gibi usul ve esaslar muhtelif tarihlerde 7 aşamada 7 ayrı düzenleme ile belirlenmiş, bunlar 
içeresinde ihale şartnameleri (yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gös
teren belge veya belgeleri) ihale usul ve esasını belirleyen 25.08.1997 tarihli ilk Bakan Olur'undan, 
firmalara gönderilen 26.08.1997 tarihli davet mektuplarından, daha sonra 19.09.1997 tarih ve 3364 
sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe konulmuştur. Bu durum davet edilen firmaların tespiti ve davetin
den sonra düzenlenen şartnamenin içeriğine, davet edilen firmaların etki edip etmediği kuş
kusunu oluşturmaktadır. 

f2-) Zeyilname ile Fiyatlarda Değişiklikler Yapılması 
Yine firmalar belirlenip davet yazıları gönderildikten sonra 19.09.1997 tarih ve 3367 sayılı 

KGM Genel Müdürü Yaman KÖK imzalı, davet gönderilen firmalar dağıtımlı yazı eki zeyil-
namede; tünel uzunluk zamlannda. tünel keşiflerinde, bazı pozlarda, köprü inşaat zamlarında. 
değişiklikler yapıldığı, bu hususların firmaların tespiti ve davetinden sonra yapılmasının 
düşündürücü ve şüphe uyandıran hususlar olduğu, görülmektedir. 

f3-) Projelerin Tamam Olmaması 
Söz konusu işlere ait etüt-proje çalışmaları sürmekte iken, projeler hazırmış gibi ihalelere çıkıl

dığı, Rapor'un B-Yapılan İncelemeler Bölümünün 2.maddesinde detay olarak görüldüğü gibi oysa 
projelerin ihalelerden 12 ila 26 ay sonra onaylandığı, bu arada proje fırmalannca yapılmış olması 
gereken projelerin bir bölümünün ve çok sayıda proje değişikliğinin yapım müteahhitlerine yeniden 
yaptınldığı ve aynca proje bedelleri ödenmesine yol açıldığı gibi, yapılan bu ilave projeler ve proje 
değişiklikleri (istikamet değişiklikleri) ile büyük oranda keşif artışlanna yol açıldığı, görülmüştür. 

f4-) Keşiflerin Sağlıksız Hazırlanması 
Keşiflerin metraja dayalı olduğu söylenilmekte ise de, projeleri hazır olmayan işlerin metraj

larının da bulunmadığı. Komisyonumuza metraj adı altında sunulan belgelerin geçmiş tarihlerde 
hazırlanmış, yapılmakta olan yol ( bölünmüş yol) ile ilgisi olmayan, ciddi miktar ve tutarlar içer
meyen bazı çalışmalardan ibaret olduğu, dolayısıyla, keşiflerin sağlıklı olarak hazırlanmayan keşif
ler olduğu görülmekte ve bunun sonucunda söz konusu işlerde keşif artışlannın (şu an için) % 30 
- %142 arasındaki oranlarda artışlarına neden olduğu görülmektedir. 

f5-) Taşıma Katsayıları ve Köprü tnşaat Zamlarının Devlet'e Getirdiği İlave Yükler 
Rapor'un B-Yapılan İncelemeler bölümünün 2.maddesinin b/b8, taşıma katsayılan ve köprü 

zamlarının maliyetlere etkisi başlıklı alt bölümünde görüldüğü gibi; 

Karadeniz Sahil Yolu kapsamındaki soruşturma konusu ihalelerden önce aynı bölgede gerçek
leştirilmiş olan; 

Hopa-Kemalpaşa-Sarp projesinde imalatlann tümü değil, bazı taşımalar için A=1.50 ile 2.00 
değerinin, 

Hopa şehiriçi (Sundura) köprüsü inşaatında Köprü inşaat zammı için %50 değerinin, 
Samsun-Ünye projesinde, bazı taşımalar için A=1.25, 1.875, 2.50 değerinin, 
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Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı, Trabzon-Maçka ve Trabzon Şehir Geçici projelerinde, A=1.50 
değerinin, 

Piraziz-Espiye-Çarşıbaşı projesinde A=1.25, 1.875, 2.50 değerlerinin, 

Kabul edildiği, 

Soruşturma konusu ihalelerden sonra KGM'ce merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen 
15.01.1998 tarihli 710-0171 sayılı (1998/5) "İç Genelge" ile; 

"a) Taşıma formüllerinde yer alan (A) taşıma katsayısı A=l olarak alınacak, 

b) 3992 Poz No.lu "Köprü İnşaat Zammı" uygulanmayacaktır." 

Şeklinde getirilen hükümlerin bundan sonraki ihalelerde uygulandığı, 

Taşıma katsayılarının ve köprü zamlarının anılan oranlarda belirlenmesi sonucu ödemelerde 
meydana gelen artışlar ve oranları 2 No'lu Tablo incelendiğinde sonradan yayınlanan bu genelgenin 
bu ihalelerde de dikkate alınmış olması ihtimalinde (yani A=l olması ve Köprü zamsız olması 
durumunda ) toplam olarak 355,8 Milyon ABD Doları ödeme yerine 208,7 Milyon ABD Doları 
nakliye ödenecek 147,1 Milyon ABD Doları fark ödenmemiş olacaktı. Bu farkın hakediş tutarına 
oranı % 21.7 olduğu görülmektedir. 

Elbette ki ihaleden önce belirlenen A katsayıları ve köprü zamları müteahhitlerin teklif edecek
leri ihale indirim oranlarına etki edecek en önemli unsurlardır. Ancak; 

Yukarıda belirtilen genelge gereği A katsayısı=l köprü zamsız olarak aynı mahiyette aynı 
bölgede yapılan ihalelerin; 

- İhalesi 14.10.1998 tarihinde yapılan Ünye-Piraziz (Bolaman Varyantı Hariç) yolunun 
% 18,15 indirim ile, 

- İhalesi 15.10.1998 tarihinde yapılan Yakakent-Gerze (Gerze geçişi hariç) yolunun % 25,88 
indirim ile, 

- İhalesi 16.10.1998 tarihinde yapılan Samsun-Azot Ayr.-Ünye yolunun % 18,02 indirim ile, 

- İhalesi 19.11.1998 tarihinde yapılan Gerze-Sinop (Sinop geçişi hariç) yolunun % 26,86 in
dirim ile, 

- İhalesi 12.10.1998 tarihinde yapılan Espiye-Çarşıbaşı (Giresun geçişi hariç) yolunun 
% 18,35 indirim ile 

ihale edildikleri görüldüğünde, soruşturma konusu ihalelerdeki indirim oranlarının da üzerin
de indirimler olduğu ortadadır. Bu husus söz konusu ihalelerin ucuza mı, yoksa pahalıya mı 
yapıldığının açık bir göstergesidir. 

f6-) % 30 Üzeri Keşif Artışı İhale İndirim Oranlarının Yeniden Belirlenmesi 

Rapor'un III/B-4/g bölümünde belirtildiği gibi; 

Arakh-İyidere yolu 28.08.2002 tarihli Bakanlık "Olur'u ile kabul edilen %30 üzeri % 46 keşif 
artışının müteahhit firma Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. + Polat Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. Ortak 
Girişiminin, % 30 üzeri Bakanlık Olur'una tekabül eden işleri İkinci işler hariç % 32 tenzilatla yap
mayı 24.09.2004 tarihli Bakan "01ur"u ile kabul ettiği, 
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Ayrıca; 
Piraziz-Giresun (Giresun Geçişi Hariç) yolunda, Kolin Turizm San. ve Tic. A.Ş.nin 28.02.2002 

tarihli Bakanlık Makamı Olur'u ile % 30 üstü % 67, 66 keşif artışı alınan İşleri % 27.5 tenzilatla 
yapmayı kabul ve taahhüt ettiğini 03.08.2004 tarih ve YK-DY/1581 sayılı yazısıyla, 

Çayeli-Ardeşen-Hopa yolunda Cengiz İnş. San.ve Tic. A.Ş. + Mapa İnş. San.ve Tİc. A.Ş.+ 
Makyol İnş. San ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin, 23.10.2002 tarihli Bakanlık Makamı Olur'u ile 
kabul edilen % 30 üzeri % 104.06 artışı alınan işlerden % 32 tenzilatla yapmayı kabul ettiğini 
02.04.2004 tarihli yazısıyla, 

İyidere-Çayeli yolunda, Limak İnş. San. ve Tic. A.Ş. nin 28.08.2002 tarihli Bakanlık Olur'u ile 
kabul edilen % 30 üzeri % 112.20 keşif artışı alınan işlerden % 32 tenzilatla yapmayı 06.04.2004 
gün ve 04/M-1628 sayılı yazısıyla, 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirdikleri, 
Anlaşılmıştır. 
Soruşturma konusu ihalelerde gerçekleşen % 16.80 ile % 20.30 arasında değişen ihale in

dirim oranları ile yukarıda belirtilen indirim oranları arasındaki farklar dikkat çekici 
mahiyettedir. 

SONUÇ OLARAK KOMİSYONUMUZ; 
İhale usul ve esaslarının 7 aşamada 7 ayrı düzenlemeyle belirlenmesi ile ihale usul ve esasların

da belirtilen kriterlere uygun çok sayıda (otuzu aşkın) firma var iken 15 firmanın belirlenerek davet 
edilmesi suretiyle ihalelerde rekabeti engellediği, 

Üç proje halindeki işleri altı parçaya bölerek ve birbirleri ile ilişkilendirerek, ihaleye katılımı 
sınırlandırdığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin verilmesini engellediği, 

Davet edilen firmaların gizli tutulması gerekirken gizli tutulmak bir yana ihalelerde bu fir
maların birbirleriyle ortak girişimler oluşturmasını teşvik edecek mahiyette usul ve esaslar 
belirlediği, 

Müteahhitlerin ihale öncesinde anlaştıklarını gösteren bir çok bulgu olmasına rağmen bu 
bulguların dikkate alınmadan ihalelerin sonuçlandırılmasına göz yumduğu, 

Yine şartnameler gereği ihalelerde kabul edilmemesi gereken teklif mektuplarının ihale 
komisyonu tarafından geçerli sayılmasına göz yumduğu, 

Bu hususların "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun hile unsurunu teşkil ettiği, 
İhale şartnamesininin, müteahhitlerin ihaleye davetinden sonra hazırlanması, zeyilname ile 

fiyatlarda değişiklikler yapılması, projelerin tamam olmadan işlerin ihaleye çıkarılması, sağlıksız 
keşifler hazırlanması suretiyle % 142'lere varan keşif artışlarına sebep olması, yüksek taşıma kat
sayıları ve köprü inşaat zamları uygulanmak suretiyle daha sonra yapılan benzer ihalelerde olduğu 
gibi taşıma katsayısı A=l ve köprü zamsız olması durumunda nakliye fiyatı olarak ödenecek mik
tarın toplam 147,1 Milyon $ daha az olacağı ve bu tutarda fazla ödeme yapılmasına neden ol
duğu, 

Soruşturma konusu ihalelerin % 30 üzeri keşif artışı ihale indirim oranlarının % 32 olarak 
belirlendiği gözönüne alındığında soruşturma konusu ihalelerde gerçekleştirilen % 16,80 ile 
% 20,30 arasında değişen ihale indirim oranları ile yukarıda belirtilen indirim oranlan arasındaki 
fark kadar fazla ödemelere sebep olduğu, 
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Bu fazla ödemelerin haksız menfaat unsurunu teşkil ettiği, 
Yukarıda sıralanan söz konusu işlemlerin Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar TOPÇU 

tarafından bilerek yapıldığı ve böylece Türk Ceza Kanunu'nun 205 inci maddesinin bütün unsur
larını oluşturduğu, 

Kanaatine varılmıştır. 

VI - SONUÇ VE KARAR 
Komisyonun. 19.10.2004 tarihli karar (14 üncü) toplantısında: 
1- Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'nun fiil ve davranışlarının, Türk Ceza 

Kanunu'nun 205 inci maddesinde belirtilen, ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu savıyla, 
yargılanmak üzere Yüce Divana sevk edilmesine 1 ret oy'una karşı 10 kabul oy'u ile, 

2- Bu ihalelerin hazırlanmasında ve icra edilmesinde karar alma aşamalarına katılan dönemin 
bürokratları hakkında, ilgili bakanlık nezdinde tahkikat yapılmasına ilişkin suy duyurusunda 
bulunulmasına oybirliğiyle, 

3- Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kamu görevlisi olarak çalışıp da herhangi bir sebeple 
görevlerinden ayrılan bazı bürokratların, 3 yıllık yasaklı süre dolmadan, Karayolları Genel Müdür-
lüğü'nün görev alanında faaliyet gösteren firmalarda görevli olarak çalıştıkları, Komisyonun çalış
maları sırasında tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında da 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılan
ların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine muhalif durumları olduğundan 
bahisle, ilgili bakanlık nezdinde, inceleme ve soruşturma yapılması için suç duyurusunda 
bulunulmasına 1 ret oy'una karşı 9 kabul oy'u ile, 

Karar verilmiştir. 
Başkan 

Ünal Kaçır 
İstanbul 

1 

Kâtip 
Mehmet Yıldırım 

Kastamonu 
Üye 

Niyazi Özcan 
Kayseri 

Üye 
Erdoğan Kaplan 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Bakanın şevkine muhalifim) 

Üye 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mehmet Ali Ar ikan 
Eskişehir 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 

Sözcü 
Özkan Öksüz 

Konya 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Mehmet Boztaş 
Aydın 

Üye 
Mehmet Atilla Maraş 

Şanlıurfa 
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Ek:1 
Tablo: 1 

TAŞIMA KATSAYILARI VE KÖPRÜ ZAMLARI 
^ " ^ » ^ ^ ^ YOLUN ADI 

İMALATIN A D I ^ ^ 

Üst yapı taşımalarında 

Sanat yapıları ve köprü işleri 
beton agregası taşınması 

Sanat yapıları, taş duvar, tet, 
pere.anroşman için 

Tahkimat taşı (deniz ve dere 
yataklarında) taşınması 

Kum şilte, beton agregası 
taşınması 

Prefabrik eleman taşınması 

Su taşınması 

Taze beton taşınması 

Çimento taşınması 

Demir taşınması 

Köprü Zammı 

Çayeli-
Ardeşen-
Hopa 

1,00-1,50 

2,00 

3,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,50 
(2,00) 

2,50 

1,50 
(2,00) 

1,50 
(2,00) 

%50 

İyidere-
Çayeli 

1,00-1,50 

2,00 

3,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,50 

2,00 

2,00 

%50 

Araklı-
İyidere 

1,00-1,50 

2,00 

3,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,50 

2,00 

2,00 

%50 

Giresun-
Espiye 

1,00-1,50 

2,00 

2,50 

1,50 

1,50 

2,00 

1,50 

2,50 

2,00 

2,00 

%50 

Piraziz-
Giresun 

1,00-1,50 

2,00 

2,50 

1,50 

2,00 

2,50 

1,50 

2,50 

2,00 

2,00 

%50 

Bolaman-
Perşembe 

1,00-1,50 

2,00 

2,50 

1,50 

2,00 

2,00 

1,50 

2,00 

1,50 

2,00 

%50 
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YOLUN ADI 

FİRMA VE ORTAK G İ R İ Ş İ M İ 
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PROJE REVİZYONLARI 

İsin Adı 

1- Doğu Karadanız 8ahU 
rolü (Araklı- Hopa) 

l ) Araklı • lyidera 

l>) lyidere - Çayeli 

c) Çayeli- Ardeaan -Hopa 

TOPLAM 

l- Pirazlt- Esplye 

j)Piraziz -Giresun 

5)Gk-esun Esptyo 

TOPLAM 

t-Bolaman-Persembe 

1997 Yık Yatmn» 
Programı Proja Tutan 

(TL) Karakteristiği 

36.000 000 000 000 
BY-136Km 

14.450 Milyon TL 
BY-47 Km 

30.000 Milyon TL 
BY-28 Km 

26.08.1997 tarihli 
İhale onay belgesi 

kesif tutan ($) 

120.528.114$ 
(12.98 TrHyon TL) 

122.005.317$ 
(13,14 Trilyon TL) 

273.923.015$ 
(29,50 Trilyon TL) 

516.456.444$ 
(55,62 Trilyon TL) 
(02.01.1997 kuru) 

51.440.754$ 
(5,54 TrlIyonU) 

106.307.226$ 
(11,66 Trilyon TL) 

159.747.960 $ 
(17J0 Trilyon TL) 

199.324.989 $ 
(21,46 trilyon TL) 

KGM-rHn DPT vs 
HM*ye muhatap 
29.06.97 tarihli 

yaztamda baHttJgi 
kaetf tutan ($) 

600.000.000 +KDV 

155.000.000+KDV 

190.000.000 + KOV 

KGfcTnln DPTye 
eunduğu tavize 
kafir tutan (TL) 

94 TrilyonU 
(1 $«135.000 U ) 
(898.296.296 $) 

29 Trilyon TL 
(1$«135.000 U ) 
(214.814.814 $) 

36 Trilyon TL 
(1$=135.000 U ) 
(266.666.666 $) 

DPT va YPK'nm 
kabul ettiği proje 
tutarları (Ravlza) 

89 Trilyon U 
(1$=135.000U) 
(659259.259$) 

28 Trilyon U 
(1$«135.000U) 
(207.407.407 $) 

35 Tri lyonU 
(1 $=135.000 TL) 
(259.259.523 $) 

%30 
arbf ı 

157. 

158. 

356. 

66.8 

140. 

259. 
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KISALTMALAR 
K G M 
DPT 
H M 
YPK 
UKİ 
BAYINDIR 
CENGİZ 
DOĞUŞ 
ENTES 
ENKA 
GURIŞ 
KOLİN 
KUTLUTAŞ 
LIMAK 
MAKYOL 
MAPA 
NUROL 
ÖZIŞIK 
POLAT 
TEKFEN 
YÜKSEL 

Karayollan Genel Müdürlüğü 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Hazine Müsteşarlığı 
Yüksek Planlama Kurulu 
Uluslararası Kredi İzni 
Bayındır İnş. ve Tic. A.Ş. 
Cengiz Inş. San. ve Tic. A.Ş. 
Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. 
Entes End. Tes. İmi. ve Montaj Tad. A.Ş. 
Enka Inş. ve San. A.Ş. 
Güriş ve Metis O.G. 
Kolin Inş. im. ve Tic. A.Ş. 
Kutlutaş Inş. ve Tic. Ltd. Şti. 
Limak Inş. ve San. Tic. A.Ş. 
Makyol İnş. ve San. Tic. A.Ş. 
Mapa İnş. ve Tic. A.Ş. 
Nurol Inş. ve Tic. A.Ş. 
Özışık İnş. ve Taah. A.Ş. 
Polat Yol Yapım San. ve Tic. A.Ş. 
Tekfen Inş. ve Tic. A.Ş. 
Yüksel İnş. ve Taah. A.Ş. 

KOMİSYON DİZİ PUSULASI 1 
SAYI 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

KONU 

Komisyon Giden Evrak Dosyası 

Komisyon Gelen Evrak Dosyası 

Komisyon Tutanak Dosyası 

• Komisyonun Raporu ve Rapor Ekleri arasında yer alan Belgelerden 
Seçilmiş Örnekler 
Malvarlığı Araştırmasına İlişkin Dosyalar 

Ankara Cumhuriyet Başsavcısının Hazırlık Soruşturması Dosyası 
(Gel.Tar;31.05.2004/Sa.22) 
20 İnci Yasama Döneminde Başlayıp 21 İnci Dönemde 
Sonuçlandırılan, (9/19) No.Lu Meclis Sor. Komisyonunun Tutanakları 
Ve Raporu (Gel.Tar.03.06.2004/Sa.29) 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Karadeniz Sahil Yollarına tlişkin 
İhale Ana Dosyaları (1-Çayeli-Ardeşen-Hopa, 2-İyidere-Çayeli, 3-
Araklı- İyidere, 4-Giresun-Espiye 5-Piraziz-Giresun, 6-Bolaman-

1 Perşembe, Yollarına İlişkin İhale Belgelerinin Asılları) 
(Gel.Tar,04.05.2004/Sa. 13) 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Verdiği Karadeniz Sahil Yollan 
İhalelerine İlişkin Bilgileri İçeren Evraklar 
Hazine Müsteşarlığının Verdiği İhaleye İlişkin Bilgileri İçeren 

[Evraklar 

ADETİ 
(Klasör) 

1 

2 

1 

1 

16 

1 

3 

' 6 
(Kutu) 

18 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 672) 

http://Gel.Tar.03.06.2004/Sa.29


Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 670) 

Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, 
Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde 
Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının 
Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir 
Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 366 ve 240 inci Maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanu
nunun 12,13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) raporunda açık
landığı üzere; 

Koray Aydın'in döneminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki yolsuzluklar ile ilgili olarak 
açılan kamu davasının 31.10.2001 tarihli 1. iddianamesinde, içinde Bakanlığın üst düzey bürokrat
larının da bulunduğu 361 sanıklı davada sanıklar "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, ör
güt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklemek, üye olmak, devlet alım-satımında ihaleye 
fesat karıştırarak çıkar sağlamak, görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak, 3628 sayılı 
Yasaya muhalefet" suçlarından yargılanmakta olduğu bilinmektedir. 

Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın hakkında; 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ilan yolu ile yapılan 17 adet ihalede indirim oran

larının % 6.3 - 9.50 arasında olduğu, bu ihalelerde organizasyon olduğu, ilan yolu ile gerçekleş
tirilen 28 ihalede ve davetiye ile gerçekleştirilen 37 ihalede, ihalelerin Bakanlık içi ve Bakanlık dışı 
organizasyonlarda kimlere verileceğinin ve çıkma tabir edilen rüşvet miktarının önceden belli ol
duğundan bahsedilerek Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca bazıları anılan Bakanlık üst 
düzey görevlisi olan 361 sanık hakkında dava açıldığı göz önünde bulundurularak; 

Operasyon sonucu elde edilen çok sayıda doküman, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Eski Müs
teşar Yardımcısı Sedat Aban'm ve Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer'in; DGM Başsavcısı Cevdet 
Volkan, DGM Savcıları Cengiz Koksal ve Ömer Süha Aldan, Organize Suçlar Şube Müdürü ile il-
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gili emniyet görevlilerinin huzurunda verdiği ifadelerin baskıdan uzak, rahat bir ortamda verildiği, 
video kayıtlarında kişilerin net olarak kendilerinden başka hiç kimsenin bilemeyeceği konularda 
itiraflarda bulunarak, Sedat Aban'ın "ihalelerde Bakan, kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu 
da değerlendirin diye bana veya Genel Müdürüne söyleyebildiği gibi Danışmanı Sadrettin Dinçer 
vasıtası ile bu şekilde talimatları olmaktadır" şeklinde, Sadrettin Dinçer'in, "Bakan Koray Aydın'a 
zaman zaman siyasî kişiliği olan Milletvekilleri veya partiden birtakım insanlarla birlikte müteah
hitlerin gelip gittiği olurdu, bunlardan gelen müteahhitler ihale almak için gelirdi, şu anda hatır
ladığım kadarıyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı İnşaatı ihalesini alan Dabak İnşaatın sahibi 
Daniş Pakoğlu, Sakarya Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı bina inşaatını alan Başkurt Hafriyat 
sahibi Abdullah Başkurt, Yalova Çınarcık Esenköy İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı 
ihalesini alan, SKG. Yapı İnşaat şirketi sahibi Hızır Saral, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
Sakarya İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesini alan Hascan İnşaat sahibi Hasan Cansız ve 
Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol İnşaat Şirketi sahibi Ali 
Çakmaklı ile ilgili olarak "Bakan Koray Aydın bana telefon açtı, telefonda şirket sahiplerinin isim
lerini vererek Sedat Aban'ı arayıp bunlara yardımcı olmasını söylememi istedi, ben de bunlarla il
gili olarak Sedat Aban'ı arayıp ismi verip Bakan Bey'in talimatı olduğunu, bunlara yardımcı olun
masını söyledim. Bu söylediklerim bir sefer de olmamıştır, zaman içerisinde olmuştur. Burada yar
dımcı olunmasından ne kast edildiğini tam olarak bilemiyorum, ancak Bakan Bey'in emri alt kad
rolar tarafından yerine getirilir" şeklindeki beyanları da dikkate alınarak, 

TCK'nın 366. maddesi ve Bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki yolsuzluk iddialarının 
zamanında tahkikini yaptırmayarak TCK'nın 240. maddelerine aykırı davrandığı kanısına varıl
dığından; 

Aynı zamanda; yukarıda anlatılan fiillerinin mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verme 
iddiası bulunduğundan 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Yasasının 12-13-14 ve 15. maddelerine aykırılıktan; 

Koray Aydın hakkında Anayasanın 100., İçtüzüğün 107. maddesi gereğince Meclis Soruştur
ması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç 
Samsun 

Kemal Kıhçdaroğlu 
İstanbul 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Oya Ar aslı 
Ankara 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Mevlüt Coşkuner 

İsparta 

Ali Topuz 
İstanbul 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Ayşe Gülsün Bilgehan 
Ankara 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Züheyir Amber 
Hatay 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Mahmut Yıldız 
Şanlıurfa 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Eşref Erdem 
Ankara 

Osman Özcan 
Antalya 

Abdülaziz Yazar 
Hatay 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670 ) 
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Onur Öymen 

İstanbul 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Şefik Zengin 
Mersin 

Atilla Baş oğlu 

Adana 
Özlem Çerçioğlu 

Aydın 
Mehmet Semerci 

Aydın 
Ali Dinçer 

Bursa 
Mesut Değer 
Diyarbakır 
İnal Batu 

Hatay 
Zeynep Damla Gürel 

İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Salih Gün 
Kocaeli 

Vahit Çekmez 
Mersin 

Mehmet Şerif Ertuğrul 
Muş 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Necdet Budak 
Edirne 

Memduh Hacıoğlu 
İstanbul 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Ali Oksal 
Mersin 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

A. İsmet Çanakçı 
Ankara 

Osman Kaptan 
Antalya 

Kemal Demirel 
Bursa 

V. Haşim Oral 
Denizli 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 670 ) 
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(9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

Esas No : A.01.1.GEÇ.9/8-226 21.10.2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve 55 Milletvekilinin, Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde 
usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında 
yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray AYDIN hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan 9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlenen raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Komisyon Başkanı 

EKLER: 
EK-1 : (Soruşturma Komisyonu Raporu) 
EK-2 : (Rapor Ekleri) 
EK-3 : (Dizi Pusulası) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670 ) 
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(9/8) ESAS NUMARALI 
MECLİS SORUŞTURMASI 

KOMİSYONU RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 670 ) 





İÇİNDEKİLER 
Sayfa 

I-GİRİŞ 11 

A-KOMİSYONUN KURULUŞU 11 

B-KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ VE SÜRESİ 11 

C- SORUŞTURMANIN KONUSU 13 

/ /- İLGİLİ MEVZUAT 15 

/ / / - İNCELEME, ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 24 

A- VURGUN OPERASYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA 
DOSYALARININ İNCELENMESİ 24 

1- DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNDEN KOMİSYONA İNTİKAL EDEN 
DOSYALAR 24 

2- SAYIN KORAY AYDIN HAKKINDA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
NA YAPILAN SUÇ DUYURULARI 29 

B- SAYIN KORAY AYDIN DÖNEMİNDEKİ İHALE UYGULAMALARI 31 

1- YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER . 3 1 

1.1. İLGİLİ MEVZUAT HAKKINDA AÇIKLAMALAR 31 

1.1.1- Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Görevleri 31 

1.1.2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun İlgili Maddeleri, Genelgeler ve İlkeler .31 

1.1.3- 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 34 

1.1.4- Yargıtay Kararları 35 

1.2 - SAYIN KORAY AYDIN DÖNEMİNDE YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜNCE YAPILAN İHALELERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 35 
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1- GİRİŞ 

A-KOMİSYONUN KURULUŞU 
Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve 55 arkadaşının, bakanlığı döneminde yapılan 

ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini 
zamamnda yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir 
artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 366 ve 240 inci maddeleriyle 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 12, 13, 14 ve 
15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve îskan Eski Bakanı Koray AYDIN 
hakkında Anayasa'nın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 107 nci maddeleri uyannca Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin olarak 03.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verdikleri (9/8) Esas Numaralı Önerge, 10.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu'nun 26 nci birleşiminde okunmuş ve Genel Kurulun aldığı karar gereğince 
06.01.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 38 nci birleşiminde 
görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına ve bu soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik 
Soruşturma Komisyonunun iki aylık çalışma süresinin, Komisyonun Başkan, Başkanvekili, 
sözcü ve katip üye seçimi tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir. 

Bu karan takiben TBMM Genel Kurulu'nun 06.04.2004 tarihli 69 uncu birleşiminde 
Anayasa gereği Adalet ve Kalkınma Partisinden ve Cumhuriyet Halk Partisinden Komisyona 
verebilecekleri üye sayısının 3 katını aday göstermeleri sonucunda (9/8) Esas numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonuna ad çekme suretiyle üye seçimi yapılmıştır. 

Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinden; Kayseri Milletvekili 
Mustafa ELİTAŞ, Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ, İsparta Milletvekili Recep ÖZEL, 
Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI, Sinop Milletvekili Mustafa ÖZTÜRK, Malatya Milletvekili 
Süleyman SARIBAŞ, Sivas Milletvekili Ömer KULAKSIZ, Nevşehir Milletvekili Osman 
SEYEİ, AYDIN Milletvekili Ahmet ERTÜRK, Elazığ Milletvekili Zülfü DEMİRBAĞ, 

Cumhuriyet Halk Partisinden Adana Milletvekili Kemal SAĞ, Edirne Milletvekili Rasim 
ÇAKIR, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGÎZ, Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ, 
Sinop Milletvekili Engin ALTAY, 

Seçilmişlerdir. 

Buna ilişkin 06.04.2004 tarihli ve 802 sayılı Genel Kurul Karan, 13.04.2004 tarihli ve 
25432 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Komisyon; 07.04.2004 tarihli ilk toplantısını, toplantıda hazır bulunan üyelerden en yaşlı 
üye sıfatı ile Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGÎZ Başkanlığında yapmış, 12 üyenin 
katıldığı bu toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda Komisyon Başkanlığına Kayseri 
Milletvekili Mustafa ELtTAŞ, Başkanvekilliğine Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ, 
Sözcülüğe İsparta Milletvekili Recep ÖZEL ve Katip Üyeliğe Manisa Milletvekili Hakan 
TAŞÇI'yı seçerek görevine başlamıştır. 

B-KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ VE SÜRESİ 
Komisyonumuzun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçiminin tamamlandığı 

07.04.2004 tarihinde çalışrnalanna başlamış, Anayasanın 100 üncü, TBMM İçtüzüğünün 107 ila 
113 maddeleri ile genel hükümler çerçevesinde görev yapmış, Anayasa, İçtüzük ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundan doğan yetkilerini kullanmıştır. 
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07.04.2004 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasada öngörülen 2 
aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayamadığından 27.05.2004 tarihli 8 inci toplantısında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 110 uncu maddeleri uyarınca ek süre verilmesi için TBMM 
Başkanlığına başvurmayı kararlaştırmıştır. (Karar No: 4) Bu talep doğrultusunda süremiz, 
TBMM Genel Kurulunun 02.06.2004 tarihli 96 inci birleşiminde 808 sayılı karanyla iki ay 
uzatılmıştır. 

Genel Kurulun çalışma saatleri içerisinde çalışmalarını yürütmek üzere İçtüzüğün 35 inci 
maddesi gereğince Başkanlık Divanından izin ahnmış, Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak 
ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak amacıyla Sayıştay Başkanlığından, Adalet 
Bakanlığından, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünden, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulundan, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığından uzman görevlendirilmesi talep edilmiş, bu kurumlarca görevlendirilen 
uzmanlar yemin ederek görevlerine başlamışlardır. 

Komisyon çalışmalarının daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 
Komisyon üyeleri gruplara ayrılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı olan Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile ilgili Genel Müdürlük olan İller Bankası Genel Müdürlüğünü kapsayan 4 ayn alt çalışma 
grubu oluşturulmuştur. 

Komisyonumuz 07.04.2004 tarihinden ilgili Bakanın Yüce Divana sevk karannı verdiği 
16.07.2004 tarihine kadar 20 toplantı yapmıştır. 

1. toplantıda Başkanlık Divanı seçimi yapılmış aynca, çalışma usulü ile ilgili Komisyon 
karan alınmıştır (07.04.2004). 

2. toplantıda genel durum değerlendirmesi yapılmıştır (13.04.2004 ). 

3. toplantıda Komisyon, kendi üyeleri arasında, çalışmalannı daha verimli yürütmek 
üzere alt çalışma gruplan oluşturmasına karar vermiştir (21.04.2004). 

4. toplantıda AYDIN Milletvekili Atilla KOÇ tanık olarak dinlenmiş, görevlendirilen 
uzmanlardan bir kısmı yemin ederek görevlerine başlamışlardır (29.04.2004 ). 

5. toplantıda genel durum değerlendirilmesi yapılmış ve görevlendirilen diğer uzmanlar 
yemin ederek görevlerine başlamışlardır (05.05.2004). 

6. toplantıda genel durum değerlendirilmesi yapılmıştır (06.05.2004). 
7. toplantıda genel durum değerlendirilmesi yapılmıştır (12.05.2004). 

8. toplantıda Şanlıurfa Milletvekili Mahmut YILDIZ tanık olarak dinlenmiştir 
(27.05.2004). 

9. toplantıda Ekrem AYDIN, Fahri DEMİREZ ve Orhan YAVUZ tanık olarak 
dinlenmişlerdir (02.06.2004). 

10. toplantıda Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN tanık olarak dinlenmiştir 
(08.06.2004). 

11. toplantıda Özcan ALPTEKİN ve İrfan YILDIRIM tanık olarak dinlenmişlerdir 
(09.06.2004). 

12. toplantıda genel durum değerlendirilmesi yapılmıştır (16.06.2004 ). 
13. toplantıda Fethi SOYDAN, Sadrettin DİNÇER ve Ali HELVACI tanık olarak 

dinlenmişlerdir (22.06.2004 ). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 13 — 

14. toplantıda Hüseyin GÜNDOGDU ve Sedat ABAN tanık olarak dinlenmişlerdir 
(23.06.2004). 

15. toplantıda Mehmet İNCE ve İlkutlu GÖNÜLAL tanık olarak dinlenmişlerdir 
(30.06.2004). 

16. toplantıda Edip EREN, Ozan DOKUMACI, Hasan CANSIZ ve Eyüp Sabri ÖNEN 
tanık olarak dinlenmişlerdir (06.07.2004). 

17. toplantıda Tevfik Erkan HANCIOĞLU, Ali ÇAĞLAYAN, Arzu ÇAĞLAYAN tanık 
olarak dinlenmişlerdir (07.07.2004). 

18. toplantıda genel durum değerlendirilmesi yapılmıştır (09.07.2004 ). 

19. toplantıda Soruşturma önergesine konu olan Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray 
AYDIN'ın savunması alınmıştır (14.07.2004). 

20. toplantıda Komisyon, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın Yüce 
Divana şevkine karar vermiştir (16.07.2004). Komisyon toplantılarına ilişkin bütün görüşme 
tutanakları ekte yer almıştır (EK-75). 

Komisyonumuz, yukarıda bahsedildiği üzere çalışma süresi içerisinde 20 toplantı yapmış, 
konu ile ilgili olarak tanık sıfatı ile 22 kişinin bilgisine başvurmuş ayrıca ilgili Bakanın 
savunmasını almış, başta Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, kamu 
bankaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Sanayi ve Ticaret Odaları, Defterdarlıklar, İçişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel bankalar ve müteahhit firmalarla toplam 385 adet yazışma yapmıştır. 

Komisyonumuz, Anayasa'nın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel 
hükümler çerçevesinde görevini yapmış, özel ve kamu kuruluşlarından konuyla ilgili bilgi ve 
belgeleri istemiş ve ilgili tanıklann ifadelerini ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray 
AYDIN'ın savunmasını almıştır. 

C- SORUŞTURMANIN KONUSU 
Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve 55 Milletvekilinin, Bakanlığı sırasında yapılan 

ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialannın tahkikini 
zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir 
artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddeleri ile 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 
inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin verdikleri önergede; 

"Yolsuzluklann Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlannın Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 
raporunda açıklandığı üzere; 

Sayın Koray AYDIN'ın döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki yolsuzluklar ile 
ilgili olarak açılan kamu davasının 31.10.2001 tarihli 1. iddianamesinde, içinde Bakanlığın üst 
düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıklı davada sanıklar "çıkar amaçlı suç örgütü 
kurmak, yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklemek, üye olmak, devlet 
alım-satımında ihaleye fesat kanştırarak çıkar sağlamak, görevi kötüye kullanmak ihaleye fesat 
kanştırmak, 3628 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yargılanmakta olduğu bilinmektedir. 
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Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında; 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ilan yolu ile yapılan 17 adet ihalede indirim 
oranlarının % 6.3 - 9.50 arasında olduğu, bu ihalelerde organizasyon olduğu, ilan yolu ile 
gerçekleştirilen 28 ihalede ve davetiye ile gerçekleştirilen 37 ihalede, ihalelerin Bakanlık içi ve 
Bakanlık dışı organizasyonlarda kimlere verileceğinin ve çıkma tabir edilen rüşvet miktarının 
önceden belli olduğundan bahsedilerek Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca bazıları anılan 
Bakanlık üst düzey görevlisi olan 361 sanık hakkında dava açıldığı göz önünde bulundurularak: 

Video kayıtlarında kişilerin net olarak kendilerinden başka hiç kimsenin bilemeyeceği 
konularda itiraflarda bulunarak, Sedat ABAN'ın "ihalelerde Bakan, kendisi bir firma adı vererek 
ihalede bunu da değerlendirin diye bana veya Genel Müdürüne söyleyebildiği gibi Danışmanı 
Sadrettin DİNÇER vasıtası ile bu şekilde talimatları olmaktadır" şeklinde, Sadrettin DİNÇER'in, 
"Bakan Koray AYDIN'a zaman zaman siyasi kişiliği olan Milletvekilleri veya partiden birtakım 
insanlarla birlikte müteahhitlerin gelip gittiği olurdu, bunlardan gelen müteahhitler ihale almak 
için gelirdi, şu anda hatırladığım kadarıyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı İnşaatı ihalesini 
alan Dabak İnşaatın sahibi Daniş PAKOĞLU, Sakarya Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı 
bina inşaatını alan Başkurt Hafriyat sahibi Abdullah BAŞKURT, Yalova Çınarcık Esenköy İlçe 
Jandarma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG. Yapı İnşaat Şirketi sahibi Hızır 
S AR AL, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatı 
ihalesini alan Hascan İnşaat sahibi Hasan CANSIZ ve Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal 
inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol İnşaat Şirketi sahibi Ali ÇAKMAKLI ile ilgili olarak "Bakan 
Koray AYDIN bana telefon açtı, telefonda şirket sahiplerinin isimlerini vererek Sedat ABAN'ı 
arayıp bunlara yardımcı olmasını söylememi istedi, ben de bunlarla ilgili olarak Sedat ABAN'ı 
arayıp ismi verip Bakan Bey'in talimatı olduğunu, bunlara yardımcı olunmasını söyledim. Bu 
söylediklerim bir seferde olmamıştır. Zaman içerisinde olmuştur. Burada yardımcı olunmasından 
ne kast edildiğini tam olarak bilemiyorum, ancak Bakan Bey'in emri alt kadrolar tarafından 
yerine getirilir" şeklindeki beyanları da dikkate alınarak, 

TCK'nın 366 ncı maddesi ve Bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki yolsuzluk 
iddialarının zamanında tahkikini yaptırmayarak TCK'nın 240 inci maddelerine aykırı davrandığı 
kanısına varıldığından; 

Aynı zamanda; yukarıda anlatılan fiillerinin mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verme iddiası bulunduğundan 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Yasasının 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine aykırılıktan; 

Sayın Koray AYDIN hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 inci maddeleri 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz." 

Denilmektedir. 

Önergenin sonuç kısmında belirtildiği şekilde; Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray 
AYDIN'ın Bakanlığı zamanında yapılan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı, bu usulsüzlüklerle 
ilgili tahkikatın zamanında yaptırılmadığı bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci 
maddesine uyduğu, ayrıca fiillerinin ilgilinin mal varlığında haksız artışa neden olduğu, bu 
durumun da Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 12, 
13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu nedenleriyle ilgili hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 inci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmıştır. 
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li- İLGİLİ MEVZUAT 

A- T.C. ANAYASASI: 
Görev ve siyasi sorumluluk: 
Madde 112.- Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında 

işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu 
siyasetin yürütülmesinde birlikte sorumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine 
getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde 
Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi 
oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar. 

B- Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esaslan Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3046 Sayılı Kanun 
Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları: 
Madde 21.- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. 
Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik 

siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın 
faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla 
görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup bakanlık 
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

C-1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 
Madde 64 • (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.) 
Harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme taşanları vize için Maliye ve Gümrük 

Bakanlığına gönderilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesinden ayrık tutulacak taahhüt ve 
sözleşmeler yıllan bütçe kanunlannda belirtilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına gelen taahhüt ve sözleşme tasanlanndan uygun 
görülenler 15 gün içinde vize edilir. Uygun görülmeyenler aynı süre içinde gerekçeli olarak 
ilgili kuruluşa gönderilir. Aykmlık ya da eksiklikler söz konusu gerekçe doğrultusunda 
giderildikten sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığına ikinci kez gelen taahhüt ve sözleşme 
tasanlan bu noktalardan incelenir ve tatil günleri sayılmamak üzere 5 gün içinde vize edilir; 
uygun bulunmazsa geri çevrilir. Geri çevirmelerde, yasalann açıkça yasaklamadığı konularda 
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ilgili ita amirlerinin sorumluluk üstlenmesi durumunda, 832 sayılı Sayıştay Kanununun ilgili 
hükümleri saklı kalmak üzere; taahhüt ve sözleşmeler imzalanabilir. 

D- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu: 
Kapsam: 
Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve 

belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma 
işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. 

Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel 
kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda 
belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

İlkeler: 
Madde 2 - Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 
Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede 

toplanamaz. Ancak, ihalelerinin ayn ayn yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanlan bir arada 
yapılabilir. 

Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler 
kısımlara bölünemez. Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette 
olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür. 

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün 
olan mevsimlerde yapılır. 

Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve 
gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara 
dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz. 

(Ek: 2/3/1984 - 2990/1 md. ) Ancak, arsa temin edilmesi, mülkiyet ve kamulaştırma 
işlemlerinin tamamlanması şartı; bina ve benzeri mahiyetteki inşaatlar dışındaki ihalelerde 
aranmaz. 

Uygun bedelin tespiti: 
Madde 28 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere 

teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 
Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen 

bedellerin tercihe layık görülenidir. 
Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif 

edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini 
yapılmamışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri 
kararlarda belirtilir. Ancak, bedel tahmini yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde, ihalenin 
geçerli sayılması bizzat ilgili bakanın onayına bağlıdır. 

Milli firmalar lehine hangi orana kadar ayınm yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. 

(Değişik: 2/3/1984 - 2990/6 md. ) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile 
eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranlan; işin niteliği, nevi ve miktan, 
birim fiyatlan, istekli tarafından talep edilen avans miktan ve isteklinin buna benzer teknik ve 
ıpali yeterliği ile ilgili diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak ve gerektiğinde diğer 
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bakanlıkların da görüşleri alınmak suretiyle her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanının 
koordinatörlüğünde Milli Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köy İşleri, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlarınca tespit olunarak Resmi Gazete'de yayımlanır. 

İhale usullerinin neler olduğu: 
Madde 35 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller 

uygulanır: 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yanşma usulü. 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Kanun hükümlerine 

uyularak idarelerince tespit edilir. 
İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu : 
Madde 36 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin 

gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. 
Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 

inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci 
maddede gösterilen işler de yanşma usulüyle yaptınlabilir. 

Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler: 
Madde 44 - (Değişik: 2/3/1984-2990/7 md. ) 
Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve 

malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça 
alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, nhtımlar, hava meydanlan, 
demiryollan, lokomotifler, karayollan, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan 
yapım işleri, bedii ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine 
ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planlan, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile 
bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlikleri ve güçleri 
idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptınlabilir, 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta aynca karar alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri 
belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet 
edilecek isteklilerin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın 
önseçim ilanı yapılabilir. 

Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi: 
Madde 63 - Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve 

sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin 
% 30 oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler 
dairesinde yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, bu durumda 
müteahhit işin keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesindeki 
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hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 30 keşif artışı ile bitmemesi ve 
tasfiye edilmesi halinde müteahhit, idareden hiçbir masraf ve tazminat isteyemez. 

% 30 oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden 
ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili bakanın onayı ile süre hariç, aynı 
sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

Keşif bedelinin % 70 inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, 
müteahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış 
olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak, ihale bedelinin % 70'i ile yaptığı işin tutan arasındaki 
bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabilir. 

Yasak fiil ve davranışlar : 
Madde 83 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka 

yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya 

rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağnyı ima edecek işaret ve 
davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma 
yapmak, 

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs 
etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar 
verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller 
kullanmak, 

Yasaktır. 
Ceza sorumluluğu ve sonuçları: 
Madde 85 - 83 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları bu durumları iş 

tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile o işteki 
ortak veya vekilleri haklarında ceza kovuşturması yapılır; hükmolunacak ceza ile birlikte bir 
yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten mahkeme karan ile yasaklanırlar. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci 
maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen müteahhitlere, yargılama sonuna kadar, 
hiçbir suretle yeni iş verilmez. 

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı haklannda Türk Ceza Kanununun 339, 340 
inci maddeleri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı mensuplan, 
yargılama sonuna kadar görevden uzaklaştınlırlar. 

Türk Ceza Kanununun 339, 340, 342 nci maddelerine göre, bu Kanun kapsamındaki 
işlerden mükerrer mahkumiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hiçbir nam altında 
müteahhitlik yapamazlar. 

Bu mahkumiyete ilişkin kararlar, ilgililerin meslek ve müteahhitlik sicillerine işlenir. 
Görevlilerin Sorumluluğu: 
Madde 86 - İhale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile 

diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıklan ve taraflardan birinin 
zaranna yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklannda 
disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlannın özelliğine göre ceza kovuşturması da 
yapılır. Aynca, taraflann bu yüzden uğradıklan zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir. 
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Özelliği bulunan işler: 

Madde 89-(Değişik :2.3.1984-2990/10 md.) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının 
mümkün olamayacağı haller ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde 
yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planının gerçekleşmesi için temin 
edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu kanun 
hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak 
usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili bakanın onayı ile belirlenir. 

E- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu 

Mal bildiriminde bulunacaklar 
Madde 2 - a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan 

Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) 

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 
özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun 

hükümlerine tabidir. 
Haksız mal edinme 
Madde 4 - Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar 

veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek 
harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme 
sayılır. 

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme 
Madde 13 - Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç 

yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. 

F- 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

Görev : 
Madde 2- (Değişik : 8/6/1984-KHK-209/2 md.) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 

görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri 
hariç şunlardır: 

a) (Değişik : 19/11/1986-3322/5 md.) Kamu yapılan ve tesislerinin inşaat ve esaslı 
onanm işlerini yapmak veya yaptırmak, 

b) (Değişik : 19/11/1986-3322/5 md.) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş 
kanunlannda gösterilen inşaat, bakım, onanm ve hizmetlerin yapılması veya yaptınlmasını 
sağlamak üzere gerekli işleri yapmak, 

c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri 
yapmak, 

d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlannın, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınaklann 
projeye esas standartlarını hazırlamak, 
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e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak, 

f) Ülkenin şart ve imkânlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik 
ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak, 

g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden 
evvel ve sonra meskûn alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlan tesbit etmek ve 
bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak, 

i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve kurul uslarına 
iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizil sicillerim 
tutmak, 

j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği 
işlemleri yapmak, sicillerini tutmak, 

k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında 
yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili 
belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, 

l)Bırden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve 
onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak, 

m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapılan ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; 
umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu 
Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planlann ve plan değişikliklerinin; birden 
fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlannın veya içerisinden veya civannda 
demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı 
bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlannm tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere 
veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, 
yaptırmak, değiştirmek ve re'sen onaylamak, 

n) Bu işlerle ilgili tüzük, Yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve 
birim fiyatlan hazırlamak ve yayınlamak, 

o) Belediyelere ve İl özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi 
hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylannın İller 
Bankasının yıllık programa giren yatınmlan için dağıtımını onaylamak ve izlemek, 

p) Bakanlık ilgili kuruluşlanna ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşlann 
kanunlan ile diğer kanunlann Bakanlığa verdiği görevleri yapmak. 

Bakan: 

Madde 5.- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetlerini 
mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 
bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplannı denetlemekle görevli 
ve yetkilidir. 
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G- 574 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

Madde 3-7269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: 
Geçici Madde 13- 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel 

hayata etkili afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalanlann, hasar tespiti ve hak 
sahipliği işlemlerine dair esas ve usullerin belirlenmesi ile geçici ve kesin iskanlarının temini 
amacıyla yeni yerleşim alanlarının tespiti ve prefabrik veya kalıcı konutların, kamu yapılan ve 
tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerinin yapımı için her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, 
trampa, mülkiyetin gayri ayni hakları tesis etmede ve taşıma işlerinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve NATO altyapı hizmetleri ile 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlar ile yapım yetkisi verilmiş olan özel 
ihtisas işleri birinci fıkra hükmüne tabi değildir. 

Ayrıca, gerçek ve tüzel kişiler deprem bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak 
ve hibe edilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gösterilecek yerlerde ve bu Bakanlıkça 
belirlenecek tip projelere uygun konut yapabilir veya yaptırabilir. 

Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatırım programı gereğince afet bölgesinde 
yapılacak işler; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine ve 3194 sayılı İmar 
Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara dair sürelere ilişkin 
hükümlerine tabi değildir." 

Geçici Madde 14-Afetzedelerin yerleşmelerini çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek 
amacıyla; araştırma, sondaj ,imalat, prototip imalat, keşif, etüt, harita, plan, proje ,müşavirlik, 
kontrollük ve benzeri her türlü hizmetleri müşavirlik firmalan vasıtasıyla yaptırmaya Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı yetkilidir. 

H- İller Bankası İhale Yönetmeliği 
İhale Usullerinin Neler Olduğu 
Madde 11.- Bu Yönetmeliğin 1 nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki 

usuller uygulanır: 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü, 

Banka ihalelerinde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ve belli 
istekliler arasında kapalı teklif usulü esastır. 

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak, Açık Teklif Usulü, Pazarlık 
Usulü, Yarışma Usulü ile de ihale yapılabilir. 

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı ihale ön onayında belirtilir. 

Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile İhale 
Madde 13.- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü teknik liyakat ve yetenekleri 

Bankaca kabul edilmiş tecrübeli şahıs veya firmalardan birine yaptırılması gerekli görülen ve 
gerekçeleri ihale ön kararında belirtilen içmesuyu, kanalizasyon, sondaj, elektrik, yapı tesisleri 
ile diğer tesislerin yapımı ve montaj işlerinde, proje, harita, imar planı hazırlanmasında; 
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müşavirlik, özel kontrollük hizmetleri malzeme alımı ve bunlara benzer işlerin yapılmasında 
yalnız bir firmanın elinde bulunan işlerde, ilanı ihtiyari olan işlerde uygulanır. 

Teklif istenecek firmaların asgari olarak; ilan yolu ile yapılan kapalı teklif usulü ile 
ihalede o iş için gerekli görülecek şartlan yerine getirmeleri zorunludur. 

Bunun için; belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılması uygun görülen 
ihalelerde birinci işlem olarak, Bankada mevcut olan bilgilerle, ehliyet karnesi, müteahhitlik 
karnesi, mali yeterlik, iş durum ve tutumları ve şartnamelerin öngördüğü diğer özellikler göz 
önünde tutularak teklif istenecek firmaların veya uzmanların isimleri onay ile tespit edilir. 

Bu şahıs ve firmalardan mektupla teklif istenir. 
En az üç firmadan teklif istemek zorunludur. 
Özel ihtisas ve benzeri nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde yetki 

limitlerine göre ayrıca onay veya karar alınması şarttır. 
Belli istekliler arasından kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde kapalı teklif usulünde 

belirtilen yönteme göre işlem yapılır. 
Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi 
Madde 30- % 30'dan fazla artış, ihaleye esas keşif ve projede yer almamakla birlikte 

yapılan tatbikat projesinde sonradan artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle detay ve 
miktarları tam olarak belirlenmemiş veya zemin şartlan ile doğal afetleri gibi nedenlerden ileri 
gelmiş ise, sözleşmenin tasfiyesi ile yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı 
etkileri de göz önüne alınarak, gerekçeleri gösterilmek kaydı ve tüm tesisin işletmeye açılması, 
geçici kabule hazırlanması şartıyla Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Banka Yönetim 
Kurulunun karan ile süre hariç, aynı şart ve birim fiyatlarla aynı müteahhide ek sözleşme ile 
yaptınlabilir. Aksi halde sözleşmenin tasfiyesi cihetine gidilir 

I- Fonlar İhale Yönetmeliği 
Amaç ve Kapsam: 
Madde 1- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, özel idare ve 

belediyelere bağlı olup özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş 
bulunan fonlann alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayn ayni hak tesisi ve 
taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yapılır. 

İlkeler: 
Madde 2-"Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçlann en iyi şekilde, uygun şartlarla 

ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır." 
İhale Usullerinin Neler Olduğu: 
Madde 29- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki 

usuller uygulanır. 
a) Kapalı teklif usulü, 
b) Fiyat ve teklif isteme usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yanşma usulü, 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine 

uyularak ihale yetkilisince tesbit edilir. 
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Fiyat ve Teklif İsteme Usulü 
Madde 37- "Fiyat ve teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme 

şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat 
verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda 
fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde 
belirtilir. 

Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır: 
a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemeyen işler, 
b) önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde 

yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde 
bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler, 

c) Kuruluşlarca teknik yeterlikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif alınmasında yarar 
görülen işler, 

Bu şekilde yapılacak ihalede kuruluşlar, doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek 
suretiyle teklif isteyebilecekleri gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az 
üç firmaya yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilirler." 

İ- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliği 
İlkeler: 
Madde 2- "Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla 

ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır" 
Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü: 
Madde 39- "İşin önemi ve özelliğine binaen bu şekilde yapılan ihalelerde, Kurumca 

doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle, teklif istenilebileceği gibi ilan 
yapılmaksızın, teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkanlmak 
sureti ile de teklif istenebilir. 

İstenilecek tekliflerde, ilanda belirtilmesi zorunlu olan hususlar da belirtilir. Teklifler 
kapalı zarfla alınır. 

Teknik yeterlik, güvenirlik ve güçleri Kurumca tespit edilen firmalar arasında teklif 
isteme usulü ile ihaleye çıkarmaya Genel Müdür veya Bölge Müdürü yetkilidir." 
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III- İNCELEME, ARAŞTIRMA VE TESPİTLER 
A- VURGUN OPERASYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA 

DOSYALARININ İNCELENMESİ 

1- DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNDEN KOMİSYONA İNTİKAL EDEN 
DOSYALAR 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 31.10.2001 tarih ve 
2001/233 esas sayılı iddianamesiyle (Ek: 68), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünde kurum adına yapılan bir kısım ihalelerde kurum içinde Müsteşar Yardımcısı M. 
Sedat Aban, kurum dışında Mustafa Eriş önderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt adına 
faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklenmek, Devlet alım satımında ihaleye fesat karıştırmak, 
görevi kötüye kullanmak ve 3628 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından dolayı 
cezalandırılmaları istemiyle, 29' u bakanlık personeli olmak üzere 361 sanık hakkında kamu davası 
açıldığı, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince, 2001/173 esas numaralı dosyada yapılan 
yargılama sonucunda, 17.1.2002 tarih ve 2002/3 sayı ile ve sanıkların eylemlerinin 4422 sayılı 
kanun kapsamında olmadığı gerekçesiyle Görevsizlik Karan (EK-69.1) verilerek dosyanın Ankara 
Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/71 esas sayılı dosyasında 
yargılamanın halen devam ettiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27.3.2002 tarih ve 2002/7089 
esas sayılı Ek İddianamesiyle (EK-69.3), halen yargılanmakta olan Mustafa Ekşi ve 33 arkadaşının 
da içinde bulunduğu 243 sanık hakkında davetiye usulüyle yapılan ihalelere fesat karıştırdıkları 
iddiasıyla TCK' nun 205,368,313,314 üncü maddeleri gereğince cezalandırılmaları talebiyle aynı 
Mahkemeye kamu davası açıldığı, bu şekilde Ankara l.Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/71 esas 
sayılı dosyasında yargılanmakta olan sanık sayısının 568'e ulaştığı, tutuklu olarak yargılanan sanık 
bulunmadığı anlaşılmıştır (EK-69). 

2) Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde 2886 sayılı Kanunun 35/a ve 44 üncü maddeleri 
gereğince yapılması gereken ihalelerin fiili uygulama tarzı aşağıdaki gibi açıklanmaktadır: 

"2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince ilan usulü ile yapılan ihaleler: 

Bu ihaleleri irdelerken kurulan organizasyonu Bakanlık içi ve Bakanlık dışı diye ayırmakta 
yarar vardır. Zira birbirlerine irtibatlı olarak kurulan ve çalışan bu organizasyonlarda alt kadrolar 
birbirlerini tanımamakla birlikte organizasyonun liderliğini üstlenenler sürekli birlikte hareket 
etmektedir. 

İlanlı ihalelerde yapımı öngörülen işle ilgili olarak ilgili makamdan olur alınıp ihalenin 
Resmi Gazete'de ilan edilmesinden sonra ihaleye müracaat edecek firma sahibi veya yetkililerin 
idari büroya gelerek dosyalannı verdikleri, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra tüm dosyalann 
yeterlik komisyonuna devredildiği, 

İlan edilen ihaleyi almak isteyen şirket yetkilisinin M. Sedat Aban ile görüşerek keşif 
bedelinin %5' i oranındaki miktarı kurum içi organizasyona vermek koşuluyla anlaştığı, bu suretle 
ihale öncesi alıcı firmanın belirlendiği, 

Anlaşmayı müteakip, alıcı firmanın M. Sedat Aban tarafından Mehmet İnce veya Fethi 
Soydan'a bildirildiği, yeterlik komisyonunda çalışmalar yapılırken ihale günü hazırlanması gereken 
yeterlik komisyonu kararının ihaleden iki veya üç gün önce son şekli verilerek komisyonda görevli 
Davut Yahşi veya Mehmet Dikmen tarafından Mehmet İnce'ye verildiği, Mehmet İnce'nin de 
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karan Fehmi Soydan'a vererek Mustafa Eriş veya üzerinde anlaşılan şirket yetkilisine 
gönderilmesinin sağlandığı, 

Oluşum gereği Resmi Gazete'de ilan edilen ihaleyle ilgili olarak kurum içinden alıcı firma 
olarak kendisine bildirilen ve ihaleyi almak isteyen firma sahibi veya yetkilisi ile görüşerek ihaleyi 
organize edebileceğini, ancak bu iş için ihale keşif bedeli üzerinden ihale kesinleştikten sonra 
yeterlik alan firmalara dağıtılmak üzere % 5, organizasyon bedeli olarak % 1 ve yeterlik alıp teklif 
veren firmaların dosya ve teminat masraflarının ödenmesi gerektiğini söylediği, firma yetkilisinin 
kabul etmesi üzerine ilgiliden ihale keşif bedelinin % 5'i oranındaki miktarın yeterlik alan firma 
sayısına bölünerek ortaya çıkan para karşılığının alıcısı yazılmamış, ödeme miktarı belli şirket 
sayısınca senet, yeterlik alan tüm firmaların teminat ve dosya masrafı karşılığı nakit para ile 
organizasyon bedelinin nakit veya senet olarak alındığı, 

Mustafa Eriş' in yeterlik komisyonu kararında yer alan firmaları arayarak ihalede anlaşma 
olduğunu, kendisinin isteği dışında ihaleyi kazanmalarının mümkün olmadığını, zorluk 
çıkarmamalarını, organizasyon sonucu teminat, dosya ve çıkma paralarını alacaklarını bildirdiği, 
sistem gereği yıllardır ihalelerin bu şekilde yapıldığını bilen firma sahiplerinin anlaşma dışı 
kazanamayacaklarını bilerek sırf dosya masraflarını ve ihaleyi kazanan kişiden %5 oranında 
alınacak "çıkma" tabir edilen parayı alabilmek için Mustafa Eriş'e olumlu cevap verdikleri ve çıkar 
amaçlı suç örgütü içinde yer aldıkları, 

Teklif zarflanndaki kırımları alıcı şirketin teklifi doğrultusunda Mustafa ERİŞ ve 
adamlarının ayarladığı, firma yetkililerinin üstlendikleri görev gereği ihale günüden bir gün önce 
teklif zarflarının bazen bildirilen kınm bedellerini yazarak bazen de boş olarak Mustafa ERİŞ'in 
adamları İbrahim Mithat ESMELİ ve Fırat KÜÇÜK 'e teslim ettikleri , teslim anında Mustafa ERİŞ 
tarafından kendilerine gönderilen dosya ve teminat masraflarını nakit olarak aldıkları, ihale günü 
150 ile 200 arasındaki teklif zarflarının idari büroda görevli Fethi SOYDAN ve arkadaşlarına ihale 
zarfı alındı tutanağı düzenletmeden usule aykırı biçimde toplu olarak teslim edildiği, Fethi 
SOYDAN'in bir tutanakla tüm teklif zarflarını ihale komisyonuna verdiği , ihale komisyonu 
başkanının çok sayıdaki teklif zarfında yer alan firma yetkililerinin gelip gelmediğini araştırmadan, 
ihale anında çok sayıdaki teklif zarfı verilmesine karşın hep aynı 8-10 kişinin ihalede bulunmasını 
gözardı ederek ihaleye başladığı, yapılan hesap sonucu kınm miktarlan dikkate alınarak alıcı 
firmanın kazandın İdi ğı, ihalenin yapılmasından sonra kazanan firma yetkilisinin yaptığı iş karşılığı 
Fethi Soydan'a para verdiği, aynca ihalenin kesinleşmesinden sonra anlaşma gereği, verilen senet 
karşılıklannı Mustafa Eriş'e ödediği, 

İzah edildiği üzere bu oluşumda, Bakanlık içerisinde oluşturulan organizasyonun kilit adamı 
Fethi Soydan aracılığıyla Bakanlık dışı Mustafa Eriş'in organizasyonu ile irtibat kurulduğu 
belirlenmiştir. 

2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince davetiye usulünce yapılan ihaleler : 

İhale olunacak işin niteliği gereği tercih edilen bu sistemde, Bakanlık içi organizasyonun 
devreye sokulduğu, 

Sanık sıfatıyla ifadesine başvurulan tüm müteahhitlerin belirttiği üzere bu tarz yapılan 
ihalelerde siyasi, şahsi tavassut veya para vermeden ihale kazanmanın mümkün olmadığı, bu usulün 
Bakanlıkta teamül olarak yerleştiği, keşif bedeli üzerinden % 5 para verilmesi gerektiği hususunda 
zımni bir konsensüs oluştuğu, 

İlişkiler sonucu bazı ihalelerde Sadrettin Dinçer'in ihalenin verileceği firmayı Müsteşar 
Yardımcısı M. Sedat Aban'a bildirdiği, M. Sedat Aban'ın bildirilenler ile direkt olarak kendi 
ilişkileri sonucu gelen ve para karşılığı anlaştığı firma isimlerini Fethi Soydan'a ilettiği, Fethi 
Soydan'm aldığı şifahi talimat doğrultusunda ihale hazırlıklanna başlayarak önceden belirlenip 
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ihaleyi alacak firma yanında, kendisinin belirlediği yardımcı firma olarak adlandırılan 8 ile 12 arası 
şirkete davetiye çıkardığı, 

Yardımcı dosya verecek olan firmaların geçekte ihaleyi alamayacaklarını bildikleri halde 
ileride kendilerine de iş verilebileceği umudu, organizasyona iştirak etmedikleri takdirde bir daha 
bakanlıktan ihale alamayacakları ve devam eden işlerinde zorluk çıkarılacağı endişesiyle Fethi'nin 
talebi doğrultusunda ihale gününden bir gün önce teklif zarflan içindeki teklif mektuplarını bazen 
Fethi'nin belirlediği oranda kırım miktarlarını yazarak, bazen de boş bırakarak Fethi Soydan'a 
teslim ettikleri, boş teklif mektuplarını ihale alacak firmanın kırım miktarı doğrultusunda Fethi 
Soydan veya onunla birlikte aynı büroda çalışan diğer sanıkların doldurduğu, dolayısıyla tüm kırım 
miktarlarını Fethi Soydan'ın ayarladığı, alıcı firmanın kırım miktarının en yüksek olarak 
belirlendiği, 

İhale günü Fethi Soydan'ın kendisinde biriken ihale teklif zarflarını ihale komisyonuna 
verdiği, komisyonun en yüksek kırım olarak alıcı firmanın teklifini bulması nedeniyle reel yarışma 
koşullarından uzak olarak üzerine organizasyon kurulan şirketin kazanan firma olarak ilan edildiği, 

Tüm delillerden anlaşılacağı üzere, hiçbir ihalede organizasyon dışında bir firmanın ihale 
kazanamadığı, tamamına ihalenin verilmesi istenilen şirketin hiçbir sapma olmadan ihaleyi 
kazandığı, 

İhalenin kesinleşmesini müteakip kazanan firmanın sahibi veya yetkilisin anlaşma 
doğrultusunda Fethi Soydan ve M.Sedat Aban'a yapılan iş karşılığı nakdi ödemelerde bulunduğu, 
M. Sedat Aban'ın aldığı paraların bir bölümünü, alt bürokraside görevli sanıklara, görevlerinin 
niteliği ve çete içindeki işlevlerini dikkate alarak belli oranlarda dağıttığı, 

Böylece düşük kırım miktarlı ihaleler geçekleştirilerek devletin zarar uğratılıp, kişisel çıkar 
sağlandığı anlaşılmıştır." 

3) Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki ihale yolsuzluğuna adı kansan bürokratlann ve 
müteahhitlerin Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Yedek Üyelik ve Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş olduklan ifadelerinden, ilan usulüyle yapılan ihalelere fesat 
kanştırmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri ortak noktasında birleşilmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda; 
a) Anılan Bakanlıkta suç tarihinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan M. Sedat 

Aban'ın 1.9.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinin 
Bakanla ilgili bölümünde (EK-72.1): 

"Gaziosmanpaşa Hastanesi ihalesinde Bakan Bey bana telefon açtı, Altınışık ve Yenice 
firmalannı bu işe yaz dedi. Ben de Mehmet İnce'ye bu talimatı aynı şekilde aktardım. Fethi Soydan 
aracılığıyla dosya düzenlendi, bu ihalenin keşif bedelini hatırlamıyorum ancak trilyonun üzerinde 
bir ihaleydi, onaylandıktan sonra ihaleyi bu firmalardan biri aldı... 

Kızılcahamam Devlet Hastanesi ihalesi için Sayın Bakan beni aradı, Ankara Milletvekili 
Mehmet Aslan'ı sana gönderiyorum bunun getirdiği firmayı değerlendir dedi. Ben de bu ihale için 
talimatı Mehmet İnce'ye verdim, Fethi Soydan aracılığıyla dosya düzenlendi, onaylandıktan sonra 
ihale Hızarcılar inşaatta kaldı... 

Osmaniye Devlet Hastanesi ihalesinde Bakan Bey beni makamına çağırdı. Zay ve Aktürk 
isimli iki firmanın ismini vererek "bunlan değerlendirin" dedi , ben de Mehmet İnce'ye talimat 
verdim.Fethi Soydan dosyalan hazırladı ve ihaleyi Zay inşaata verdik... 

Afyon öğrenci yurdu ihalesinde Bakan Bey beni makamına çağırarak Yenice ve Altınışık 
isimli iki firmanın ismini verdi, "bunlar da şansını denesin" dedi, bu talimat üzerine ben de Mehmet 
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Ince'ye talimat vererek Fethi Soydan aracılığıyla dosyayı düzenlettim, onaydan sonra bu iki 
firmadan birinde ihale kaldı, hangisinde kaldığını hatırlamıyorum..." 

Denilmektedir. 
M. Sedat Aban DGM Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde (EK-72.1), özetle "davetiye 

usulü ile yapılan ihalelerin Bakanın talimatı ve onayı ile yapıldığını, bu tür ihaleleri Bakanın 
önceden önerdiği dışında hiçbir firmanın almasının mümkün olmadığını, Bakanın ihaleyi alması 
istenilen şirketin adını ya bizzat kendisine veya danışmanı Sadrettin Dinçer'e bildirerek "bu işle 
ilgilenin" talimatını verdiğini, bu sözün ihalenin ismi verilen firmaya verilmesi talimatını içerdiğini, 
bu durumu Ilkutlu Gönülal'a veya Mehmet İnce'ye ilettiğini, liste hazırlama işinde de Fethi 
Soydan'ın görev aldığını" beyan etmekte ve Yedek Üyelikte de Savcılık ve emniyet ifadelerinin 
doğru olduğunu belirtmektedir. 

Aynı şahıs DGM Cumhuriyet Başsavcısı ve Savcıları huzurunda videoya kaydedilen ve 
Komisyonumuzca çözümü yaptınlan (EK-72.1) ifadesinde, yukanda sözü edilen ihalelerin dışında 
aynca, 

-Adana deprem konutlan ikmal inşaatı ihalesinde, 

-Şanlıurfa Hükümet Konağı ihalesinde, 

-Adıyaman Tut Devlet Hastanesi ihalesinde, 

-Kocaeli 2000 kişilik öğrenci yurdu inşaatı ihalesinde, 

-Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdu inşaatı ihalesinde, 

Bakan Beyin firma ismi vererek ilgilenilmesini istediğini beyan etmektedir. 
Adı geçenin komisyon üyeleri tarafından da izlenen video görüntüsünde, ifade verirken çok 

rahat olduğu, karşılıklı sohbet şeklinde sorulara cevap verdiği, bir başkası tarafından bilinmesi 
mümkün olmayan detaylı bilgiler verdiği görülmektedir. 

M. Sedat ABAN Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinde (EK-69) ise, emniyette kendisine 
işkence yapıldığını .önceki ifadelerinin baskıya dayalı olduğunu ve suçlamalan kabul etmediğini 
belirtmiştir. 

İlgilinin gözaltına alınırken ve çıkanlırken Adli Tabiplikten alınan 26.8.2001, 30.8.2001 ve 
2.9.2001 tarihli raporlarda herhangi bir darp-cebir izine rastlanmadığı belirlenmiştir. 

Aynca, adı geçenin Komisyonda da aynı ifadeyi tekrarladığı ve önceki beyanlannın baskıya 
dayalı olduğunu belirttiği, komisyon üyelerince yöneltilen sorulara yeterli açıklamalarda 
bulunmadığı görülmüştür. Örneğin "Bakanlıkta görevli personele para verip vermediği" yönündeki 
soruya olumsuz cevap vermesine karşın, komisyonda ifadesine başvurulan Yapı İşleri Eski Genel 
Müdür vekili Ilkutlu Gönülal, aynı soruyu "ben kendisinden borç para istemedim, ancak Sedat 
Aban bana yüz bin mark verdi, müteahhitlerden alınan para ise almam dedim. Olmadığını beyan 
edip borç olarak kabul et dedi, ben de aldım" şeklinde cevaplandırmıştır. 

b) Suç tarihinde Bakan Danışmanı olan Sadrettin Dinçer'in DGM Cumhuriyet Savcılığında 
ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinde (EK-72.2); 

Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan Dabak inşaat sahibi Daniş Pakoğlu, 

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı inşaatı ihalesini alan Başkurt Hafriyat sahibi 
Abdullah Başkurt, 

Yalova Çınarcık Esenköy İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı, ihalesini alan SKG 
Yapı İnşaat şirketi sahibi Hızır SARAL, 
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sakarya İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı ihalesini 
alan Hacsan İnşaat sahibi Hasan CANSIZ, 

Bismil Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesini alan Fatih Petrol İnşaat şirketi sahibi Ali 
ÇAKMAKLI, 

ile ilgili olarak Eski Bakan Sayın Koray AYDIN'ın kendisine telefon açıp , Şirket 
sahiplerinin isimlerini vererek Sedat ABAN'a yardımcı olması yönünde uılimat vermesini 
istediğini, bunun üzerine bu ihale ilgili Sedat ABAN'ı arayıp Bakan Beyin talimatını ilettiğini, 
emniyet ifadesinin doğru olduğunu söylemektedir. 

DGM Yedek üyeliğindeki ifadesinde (EK-72.2); bakanın doğrudan ihalenin belirli bir firma 
veya müteahhide verilmesi için bir talimatı olmadığını, ancak bakanın ilgilendiği firma ve 
müteahhitler Bakana geldiklerinde firma veya müteahhidin adını vererek ilgilenilmesini söylediğini, 
Savcılık ve Emniyet ifadelerinin doğru olduğunu belirtmektedir, 

Sadrcttin Dinçer, Ankara l.Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasında ise (EK-69), 
kendisine emniyette işkence yapıldığını, önceki ifadelerinin baskıya dayalı olduğunu ve bu nedenle 
kabul etmediğini beyan etmektedir. 

İlgilinin gözaltına alınırken ve çıkarılırken Adli Tabiplikten alınan 6.9.2001, 10.9.2001 ve 
12.9.2001 tarihli raporlarında herhangi bir darp-ecbir izine rastlanmadığı belirlenmiştir. 

Adı geçen tanık olarak dinlendiği komisyonda da , emniyette gördüğü baskıya dayalı olarak 
alınan ifadeleri kabul etmediğini ve yapılan ihalelerle ilgili Bakarı Beyin herhangi bir talimatı 
olmadığını beyan etmiştir. 

c) Müteahhitlik yapan Edip Eren , DGM Cumhuriyet Savcılığı ile Yedek Üyelikte ve 
emniyette verdiği ifadelerinde (EK-72.8), Çorum öğrenci yurdu ve Düzce öğrenci yurdu ihalelerini 
almak için Sayın Koray AYDIN ile görüştüğünü ve yardım islediğini, onun da yardımcı olacağını 
söylediğini, iki ay sonra davetiye geldiğini ve sonuçla iki ihalenin de kendisinde kaldığını 
belirtmektedir. 

d) Müteahhit Hasan Cansız , DGM Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sorgu Hakimliğinde ve 
emniyette alınan ifadelerinde (EK-72.6); MHP İl Genel Meclisi üyesi olduğu için Sayın Koray 
AYDIN Bcy'lc tanıştığını, Sayın Koray AYDIN bakan olduktan sonra kendisiyle görüştüğünü ve 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığındaki davetiye usulüyle yapılan ihalelere katılmak işleğini ilettiğini , 
Bakanın da dosya hazırlayıp Yapı İşlen Genel Müdürlüğüne ver, çağrılırsan ihaleye girersin 
dediğini, dosya hazırlayıp verdikten bir ay sonra Kayseri Kapalı Çaışı onarım inşaatı ihalesine davet 
edildiğini, evrakları hazırlayıp ilgili binme verdiğini,% 11.20 ile ihalenin kendisinde kaldığını, daha 
sonra Sakarya İş Kurumu inşaatı ihalesi için davetname aldığını,bu ihaleye 5 firmanın katıldığını, % 
11.70 ile bu ihalenin de kendisinde kaldığını belirtmektedir. 

Hasan ("ansız, tanık olarak dinlendiği komisyonda ise, genel olarak aynı ifadeyi tekrarlayıp 
Sayın Koray AYDIN Beyle görüştüğü konusundaki ifadelerinin doğru olduğunu belirtmiş ve 
%11.20 kırımla aldığı Kayscn Kapalı Çarşı onarını işini %39 kırımla taşerona verdiğini ve keşif 
bedelinin altında bir fiyatla , kâr etmek suretiyle işi tamamladığını, Sakarya İş Kurumu inşaatını da 
bitirdiğini beyan etmiştir. 

c) Şenel İnş. Tic: Koli. Şti. yetkilisi Abdullah Şener, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 25.4.2002 
tarihli duruşmada yaptığı savunmasında (EK-69); "Bayındırlık ve İskân Bakanlığında bir defa yetki 
verdiği Murat Temiz isimli müteahhit aracılığıyla bir ihaleye teklif verdiğini, bunun dışında hiçbir 
ihaleye teklif vermediğini" belirttikten sonra, beyanı okunup iki ifade arasında oluşan çelişkinin 
gidcnlmesi amacıyla sorulan soruya, "Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yapılan Rıze-Aksaray 
Adliye binaları, DüziçLAntakya Hastanesi, Karabük Jandarma, Bozcaada Hükümet, İçel Devlet 
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Hastanesi, Bilecik Jandarma, Kastamonu Kadıdağ ve Daday Hastaneleri ihalelerine bizzat katılmış 
değilim, benim şirketim adına kimin katıldığından haberim yoktur." şeklinde cevap vermektedir. 

f) Bülent CENGİZ isimli inşaat mühendisi de, yine yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde 
2.5.2002 tarihli duruşmada verdiği ifadesinde (EK-69); "Ben Mersin Devlet Hastanesi inşaatı 
ihalesine katılmak istedim, bu nedenle teklifimi hazırladım. Bu arada bana telefonlar gelmeye 
başladı, telefon açanın kim olduğunu bilmiyorum, ancak Pırlanta inşaattan açtığını 
söylüyordu...telefon açan ve Pırlanta İnşaat firmasından beni aradığını söyleyen şahıs kendi 
istekleri doğrultusunda teklif vermemi, aksi halde hiçbir şekilde bundan sonra yeterlik 
alamayacağımı söylüyordu. Ben bunu kabul etmedim, müteahhit arkadaşlarıma telefon açıp 
sordum. Bazı müteahhit arkadaşlarım telefonda bana gerçekten Pırlanta firmasının bazı şeyler 
yaptığını, bazı düzenlemeler gerçekleştirdiğini söylediler, ama ben buna rağmen onların telefonda 
söylemiş oldukları tekliflerin hiçbirini kabul etmedim. Nitekim daha sonra katılmış olduğum 
ihalelerde usulüne uygun tüm başvurularıma rağmen hiçbirinden yeterlik alamadım." şeklinde 
beyanda bulunmaktadır. 

g) Mahmut Nami Tanvcrdi isimli müteahhit ise, aynı mahkemede 3.5,2002 tarihli 
duruşmada yaptığı savunmasında (EK-69); "Ben Bayındırlık ve İskan Bakanlığından iş almadım, 
ancak ekonomik krizden sonra gazetede yapılan ilan sonucu iki ihaleye müracaat ettim, biri 
Karabük İl Jandarma Alay Komutanlığı binası, diğeri Bozcaada Hükümet Konağı ihaleleri idi. 
İhaleye başvurduktan sonra ihaleye birkaç gün kala, biri bana telefon açtı, ben kendisini şahsen 
tanımıyordum. Ancak, kendisi Fethi Soydan olarak telefonda kendisini bana tanıttı, bu işlere 
girdiğimden dolayı yeterlik aldığımı ve hayırlı olsun dedi. Yapacağımız tenzilatların % 10' un 
altında yazılmasını rica etti. Ben önce itiraz ettim, ancak daha sonra düşündüğümde, yeterlik 
alamayacağıma karar vererek Karabük İl Jandarma Alay Komutanlığı ihalesine 1.2, diğerine de 2.8 
kırım yazarak verdim. Aslında Fethi Soydan biraz da yeterlik alamayacağımı ima ettiği için bu 
şekilde kırımları yazdım, daha sonra telefonda Fethi Soydan bana teşekkür etti...kendi irademle 
kırımı yazmış değilim, başka türlü olması mümkün değildi..."şeklinde ifade vermektedir. 

h) Aynı şekilde müteahhitlik hizmeti veren Nail Çalışkan ve Kadir Aslan, Daniş Pakoğlu 
isimli şahısların da DGM Cumhuriyet Savcılığı ve emniyetteki ifadelerinde (EK-72.7-72.9) bizzat 
veya dolaylı yoldan ihaleler konusundaki taleplerini Bakana ilettiklerini belirttikleri görülmüştür. 

2- SAYIN KORAY AYDIN HAKKİNDA ANKARA CUMHURİYET 
BAŞSAVCILIĞINA YAPILAN SUÇ DUYURULARI 

2.1. Müşteki Hüseyin Gündoğdu vekili Avukat Mesut Adan, Sayın Koray AYDIN ve 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bürokratları hakkında, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Dörtyol -
Geçitkale - Girne ayrımı, Kaplıca - Büyük Konuk - Çayırova yol yapımı, Kocaeli - Gölcük yol 
yapımı ihalelerine fesat kanştırdıklan iddiası ile suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılık, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 100, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddelerine göre Bakanlar hakkında 
soruşturma yetkisi TBMM'ne ait olup Başsavcılığın soruşturma yetkisi bulunmadığından Sayın 
Koray AYDIN hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına, diğer bürokratlar hakkında 4483 
sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince takibata yer olmadığına ilişkin, 14.11.2001 tarih ve 
2001/35400 sayılı takipsizlik karan vermiştir (EK-70). 
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2.2. Müşteki Salih İçkale, Sayın Koray AYDIN hakkında, Diyarbakır Bölge Hıfzıssıhha 
Enstitüsü binasının yeni yapılmış olmasına rağmen 1999 ve 2000 yıllannda açılan ihaleler ile 
onanırımın yapıldığını, bu ihalelerde zamanın Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN'ın 
arkadaşı olan Kadri Başaran'a ihalelerin verildiğini, bu ihalelerde ihale konusu işin yapılmadan 
yapılmış gibi gösterilerek hakedişlerin alındığı bu şekilde Bakan'ın görevini kötüye kullandığını 
iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılık 2002/58386 hazırlık, 2002/23001 karar ve 
12.08.2002 tarihli takipsizlik karan kile isnat olunan suçun göreve ilişkin olması ve soruşturma 
yapma yetkisinin TBMM'de olması sebebiyle soruşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiştir 
(EK-70). 

2.3. Müşteki Asım Aykan (Trabzon Belediye Başkanı), Başbakan Bülent Ecevit ve 
Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında yargı kararlannı uygulamama nedeniyle 
görevi kötüye kullandıktan iddiası ile suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılık, isnat edilen suçun 
göreve ilişkin olması ve Başbakan ve Bakanlar hakkında soruşturma yetkisi TBMM'ne ait olması 
gerekçesiyle 2001/5272 sayı ve 20.03.2000 tarihli takipsizlik karan ile soruşturma açılmasına yer 
olmadığına karar vermiştir (EK-70). 

2.4. Enerji - Yapı Yol Sendikası vekili Av. Necmiye Şahbaz Başel, Bayındırlık ve İskan 
Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatlan ile Bakanlığa bağlı 
Ana Hizmet Birimlerinde her türlü kanun ve Yönetmelik çiğnenerek, partizanca kadrolaşmaya 
gidildiği bu şekilde Bakanın görevini kötüye kullandığı iddiası ile suç duyurusunda bulunmuş, 
Başsavcılık soruşturma yetkisinin TBMM'de olduğu gerekçesiyle 2001/20899 sayı ve 04.07.2001 
tarihli takipsizlik karan ile soruşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiştir (EK-70). 

2.5. İstanbul Çevre Konseyi adına Av.Tunay Gürsel Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray 
AYDIN hakkında, görev yaptığı dönemde, İstanbul Ambarlı'da İstanbul İl Bayındırlık ve Iskan 
Müdürlüğü, BOTAŞ ve diğer ilgili kurumlann sakıncalannı belirtmelerine rağmen, birinci derecede 
deprem ve heyelan bölgelerinde BOTAŞ'a ait doğalgaz hatlannda Ambarlı doğalgaz çevrim 
santraline, liman konut ve sanayi alanlanna bir çok yerde LPG depolama ve dolum tesisleri 
kurulmasına izin vererek görevini kötüye kullandığı iddiası ile suç duyurusunda bulunmuş, 
Başsavcılık, Anayasanın 100, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince soruşturma 
yetkisinin TBMM'de olduğu gerekçesiyle 2002/38121 hazırlık, 2002/22698 karar ve 08.08.2002 
tarihli takipsizlik karan ile soruşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiştir (EK-70). 

2.6. Hürbakış isimli yerel gazete ile Zaman gazetesinin 16 Nisan 2003 tarihli nüshalannda 
yayınlanan haberde "Silivri Belediye başkanı Selami Değirmenci'nin 15 Nisan 2003 tarihli 
Belediye Meclisi toplantısında, İller Bankasından pay alabilmek için Bayındırlık ve İskan Eski 
Bakanı Koray AYDIN'a rüşvet verdiğini" beyan ettiğinin yazılması üzerine, bu haber Silivri 
Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edilmiş ve soruşturma başlatılarak Silivri Belediye Başkanı 
Selami Değirmenci'nin savunması ile toplantı salonunda bulunan tanıklann ifadeleri alınmış, 

İddia konusu olaylann Ankara'da gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma evrakı Silivri 
Cumhuriyet Başsavcılığının 04.06.2003 gün ve 2003/1004 hz, 2003/101 sayılı yetkisizlik karanyla 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise isnat edilen 
suçun göreve ilişkin olduğunu ve Anayasanın 100, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
gereğince soruşturma yetkisinin TBMM'de olduğu gerekçesiyle 2003/59912 hazırlık, 2003/31283 
karar sayılı ve 15.07.2003 tarihli takipsizlik karan ile soruşturma açılmasına yer olmadığına karar 
vermiştir (EK-70). 
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B- SAYIN KORAY AYDIN DÖNEMİNDEKİ İHALE UYGULAMALARI 

1- YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER 

1.1. İLGİLİ MEVZUAT HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

1.1.1- Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Görevleri 
180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamede; 
- Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç programlarını hazırlamak, 

proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, 
tadillerini, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

- Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil kuruluşlarca 
yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, 
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı 
büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proje standartlarını tespit etmek, uygulama konusunda 
gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gerektiğinde teknik yardımlarda 
bulunmak, 

- Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve 
bunlara ait etüd, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re'sen onaylamak veya 
onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak, 

görevleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca, talep edildiği ve Bakanlıkça 
uygun görüldüğü takdirde diğer kuruluşlarca kamu yararına yapılacak bina ve tesislerin, etüd, proje 
ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını 
yapmak veya yaptırmak da anılan Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır. 

Söz konusu kararname ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen bu görevler Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Rapor kapsamında, yukarıda 
sayılan görevlerine binaen Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce davetiye usulü ile gerçekleştirilen 
ihaleler değerlendirilmiş, ilan yapılarak kapalı teklif usulü uygulanan ihaleler ise inceleme 
dışı bırakılmıştır. 

İnceleme konusu ihalelerin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için aşağıda söz konusu 
dönemde uygulanan ihale mevzuatına ilişkin açıklama yapılmıştır. 

1.1.2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri, Genelgeler ve İlkeler 
1.1.2.1- Kanunun Kapsamı: Kanun'un 1 inci maddesi uyarınca; 
-Genel bütçeye dahil daireler, 
-Katma bütçeli idareler 
-Özel idareler ve 
-Belediyeler'in 

ihale işlemleri bu kanun kapsamındadır. 

1.1.2.2- Kanunun Temel İlkeleri: 
Kanunun 2 nci maddesinde sayılan "ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması" ilkesi Kanunun esas felsefesini 
açıklayan en temel ilkesidir. 
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1.1.2.3-İhale Usulleri 
Kanunun 35 inci maddesinde; 
Kapalı teklif usulü 
Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 
Açık teklif usulü 
Pazarlık usulü 
Yarışma usulü 
olmak üzere beş ihale usulü belirlenmiştir. 
Söz konusu ihale usulleri arasında, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan ve ilan 

(duyuru) yapılması zorunluluğu bulunan "kapalı teklif usulü" esastır. Kanun kapsamındaki tüm 
işlerin ihalelerinde kapalı teklif usulü uygulanabilir. Ancak, diğer ihale usulleri Kanunda sayılan 
işler dışında uygulanamaz. 

1.1.2.4- Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif (Davetiye) Usulü 
2886 sayılı Kanunun davetiye usulüne ilişkin 44 üncü maddesi; 

"Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve 
malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; 
barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanlan, demiryolları, 
lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri, bedii 
ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin 
harita, nazım ve imar planlan, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin 
ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli 
arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri 
belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerle ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek 
isteklilerin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı 
yapılabilir." 

şeklinde düzenlenmiştir. 
2886 sayılı Kanunun yukarıda zikredilen 44 üncü madde hükmüne göre bir ihalenin belli 

istekliler arasında kapalı teklif usulü (davetiye usulü) ile yapılabilmesi için; ya maddede ismen 
sayılan (örneğin; barajlar, köprüler, enerji santralleri, limanlar, nhtımlar, hava meydanlan v.b) 
işlerden ya da "özelliği bulunan yapım işi" niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılan incelemede, 
Sayın Koray AYDIN döneminde 44 üncü maddeye göre davetiye usulü ile ihale edilen işlerin 
"özelliği bulunan yapım işi" niteliğinde olduğu gerekçesiyle anılan madde hükmü kapsamında 
değerlendirildiği tespit edilmiştir. Tabi ki bu tespit OllAL bölgesinde yapılan ihaleler ile 574 sayılı 
KHK hükümlerine göre yapılan ihaleler için geçerli değildir. 

Ancak, anılan Kanun maddesinde ismen sayılmayan "özelliği bulunan yapım işleri"nin 
kapsamı tartışılmaya açıktır. 

44 üncü maddenin üçüncü fıkrasında, "... bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, 
ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın 
onayının alınması zorunludur..." denildiğinden, özellikle "özelliği bulunan yapım işleri"nin 
tespitinde ilgili Bakan'ın takdir yetkisini yerinde kullanması büyük önem arz etmektedir. 
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2886 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlara açıklık getirmek amacıyla her 
yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan "Yılı Devlet İhaleleri Genelgeleri" nin "Belli İstekliler 
Arasında Kapalı Teklif Usulü" başlıklı bölümünde, işlerin 2886 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinde belirtilen "özelliği bulunan yapım işleri kapsamında ihale edilebilmesi için, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının "işin özelliği bulunan yapım işi olduğuna dair" görüşünün alınması gerektiği 
yönünde hüküm düzenlenmiştir. 

Söz konusu Genelge hükmüne istinaden "özelliği bulunan yapım işleri" kapsamında ihale 
edilecek işlerin değerlendirilmesi için Bakanlık Makamının (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 
30.04.1993 tarih ve B.09. O.YİG. 0.14. 00. 00/90-14 / 2710 sayılı Olur'u ile ilk kez Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca "Yapı Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri" belirlenmiştir. Söz konusu 
Olur'da ayrıca belirlenen kriterlere göre Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce "özelliği bulunan yapım 
işleri" kapsamında ihalesi düşünülen işlerin Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, diğer 
kuruluşlarca anılan Kanun maddesi kapsamında ihale edilecek işlerin ise Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığınca değerlendirileceği hususuna yer verilmiştir (EK:1). 

Belirlenen kriterlere ilişkin puanlarda zaman zaman değişiklikler yapılmış (incelenen 
dönemde) en son 15.02.1996 tarih ve 6-5/77 sayılı Bakan Olur'u ile kriterler ve puanlama sistemi 
yeniden düzenlenmiş ve bu Olur Sayın Koray AYDIN'm Bakanlık yaptığı dönemde de yürürlükte 
kalmıştır. Sayın Tunca TOSKAY'ın Bakanlık yaptığı dönemde düzenlenen "özelliği bulunan yapım 
işleri için değerlendirme kriterleri"nin yürürlüğe girdiği 18.09.2001 tarihine kadar yürürlükte olan 
kriterlerin son haline göre, bir işin "özelliği bulunan yapım işi" olarak değerlendirilebilmesi için; 
teknik puanlama sonucunda en az 90 ve üzeri puan alınması gerekmektedir (EK: 1). 

Sayın Koray AYDIN döneminde "özelliği bulunan yapım işleri"nin tespitine ilişkin 
değerlendirmeler 1.3.2 bölümünde yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu Kanun maddesi kapsamında belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü ile gerçekleştirilecek ihalelere "teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" 
isteklilerin davet edilmesi gerekmektedir. 

Bu şekilde davetiye usulü ile yapılacak ihalelerde davet edilecek isteklilerin ihale konusu 
işte uzmanlaşmış, deneyimli, teknik ve mali yönden güçlü firmalardan seçilmesi amaçlanmıştır. 

Davet edilecek isteklilerin seçiminde önseçim ilanı yapılması mümkün bulunmakla birlikte, 
Kanunda zorunlu kalınmadığından firmaların tespitinde genel olarak ön seçim ilanı 
kullanılmamaktadır. 

Kanunda öngörülen amacın gerçekleşebilmesini teminen davet edilecek firmaların tespiti 
(özellikle ön seçim ilanı yapılmaması durumunda) büyük önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede Devlet İhaleleri Genelgelerinin "Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü" 
başlıklı bölümünde gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunan müteahhitlerin objektif biçimde tespit 
edilebilmesi için (istenilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesinin 
ve davet edilecek müteahhitlerin belirlenen bu kriterlere göre seçiminin kurumların takdirinde 
olduğu belirtilerek), her bir istekli için Genelge ekinde yer alan EK-5 numaralı "Belli İstekliler 
Arasında Kapalı Teklif Usulüne Ait Değerlendirme Tablosu"nun doldurulacağı ve tablo ekinde 
belirtilen bilgi ve eki belgelerin istenileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu tabloda isteklilerden 
talep edilecek bilgiler toplam 8 ana başlık altında (isteklinin son on yılda bitirdiği işleri, halen 
devam eden işleri, sahip olduğu yapı aracı, teknik personel, bilanço ve kar/zarar cetveli, vergi 
borcunun olup olmadığı, müteahhitlik karne grubu ve miktarı ile geçerlilik süresi, v.b.) 
belirlenmiştir. 

Davetli ihalelerde, ihaleye davet edilecek isteklilerin teknik yeterlikleri ve güçlerinin tespiti 
için uygulanması gereken kriterlerin ise anılan Genelge hükümlerine göre idarelerce belirlenmesi 
gerekmektedir. Genelge hükümlerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca davet edilecek 
firmaların ne şekilde belirlendiğine ilişkin açıklamalar 1.3.5. bölümünde yapılmıştır. 
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1.1.2.5- 2886 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesine Göre İhale Edilen İşler 
2886 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinde anılan Kanun hükümlerinin uygulanmasının 

mümkün olmadığı, bazı özel hallere münhasır olmak üzere işin gereğine göre 2886 sayılı Kanunda 
öngörülen usuller dışında özel usuller uygulama imkanı getirilmiştir. 

Söz konusu madde, 
"Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı haller ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin 
modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik 
Hedef Planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın 
teklif edeceği ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar 
verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili bakanın onayı 
ile belirlenir." 

hükmündedir. 

Madde hükmüne göre 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı işler için öncelikle 
Bakanlar Kurulu Karan alınması gerekmektedir. Anılan maddede ayrıca alınan Bakanlar Kurulu 
Kararına konu her bir işin ihalesinde uygulanacak usul ve esasların, bizzat bağlı veya ilgili Bakan 
tarafından belirlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Sayın Koray AYDIN döneminde, Cumhurbaşkanlığına ait binaların yapım, onarım ve 
restorasyonunun yaptırılmasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması 
hakkında alınan 1993/4975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden (8) adet Cumhurbaşkanlığına 
ait binaların onarım ve restorasyon işlerinin ihalelerinde bu madde hükmü uygulanmıştır. Söz 
konusu ihalelerde 44 üncü madde hükümlerine paralel olarak davet edilecek firmalar Bakan 
Onayında belirlenmiştir. Ancak "uygun bedelin tespitinde "Uygun Bedel Tebliği" hükümleri 
uygulanmamış, uygun bedel, ilk tekliflerin kapalı alınmasını müteakip "pazarlık usulü" ile 
belirlenmiştir. 

1.1.2.6- Belli İstekliler Arasında Yapılacak İhalelerde Uygun Bedelin Tespiti; 
Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde uygun bedelin seçimi "Yılı Yapım İhalelerinde 

Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler hakkında Tebliğ" hükümlerine göre 
yapılmaktadır. 

"Uygun Bedel Tebliği" nin "Uygun Teklifin Seçilmesi" başlıklı 4 üncü maddesinde, 
"Belli İstekliler Arasında Yapılacak İhalelerde: 
önseçim yapılarak, bu Tebliğ kriterlerine göre veya değişik kriterlerle puanlama yapıldığı 

takdirde, "Uygun BedeP'in belirlenmesinde bu madde hükümleri uygulanır. 
İlgili veya bağlı bulunulan Bakan'ın takdir ve onayı ile veya emanet işlerde yazılı ve sözlü 

teklif almak üzere ihaleye davet edilen ve puanlama yapılmayan isteklilere ait tekliflerden en 
yüksek indirim oranını içeren teklif "Uygun Bedel" kabul edilir." 

Denilmek suretiyle önseçim ilanı yapılmayan davetiydi ihalelerde en yüksek indirim oranını 
içeren teklifin uygun bedel olarak kabul edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

1.1.3- 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak 

Yardımlara Dair Kanunun, 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 13 üncü 
maddesinde : 

"Geçici Madde 13- 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata 
etkili afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalanların, hasar tespiti ve hak sahipliği 
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işlemlerine dair esas ve usullerin belirlenmesi ile geçici ve kesin iskanlarının temini amacıyla yeni 
yerleşim alanlarının tespiti ve prefabrik veya kalıcı konutların, kamu yapıları ve tesislerinin inşaat 
ve esaslı onarım işlerinin yapımı için her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin 
gayri ayni haklan tesis etmede ve taşıma işlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. 

Ancak, Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve NATO altyapı hizmetleri ile Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlar ile yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri 
birinci fıkra hükmüne tabi değildir. 

Aynca, gerçek ve tüzel kişiler deprem bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve 
hibe edilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gösterilecek yerlerde ve bu Bakanlıkça 
belirlenecek tip projelere uygun konut yapabilir veya yaptırabilir. 

Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatınm programı gereğince afet bölgesinde 
yapılacak işler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 
832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine ve 3194 sayılı İmar Kanununun plan ve 
parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlerine tabi 
değildir." 

Denilmektedir. 

Sayın Koray AYDIN döneminde deprem bölgelerinde yapılan kamu inşaatlan ihaleleri 
anılan maddede Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, söz konusu ihalelere ilişkin olarak maddede herhangi bir esas ve usul öngörülmemiştir. 
Deprem bölgesinde yapılan bu ihalelerde 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri 
uygulanmış ve ihaleler davetiye usulü ile gerçekleştirilmiştir. 

1.1.4- Yargıtay Kararları 
Bazı Yargıtay kararlannda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "görevi ihmal" ve "görevde 

yetkiyi kötüye kullanma" suçlan ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almış olup bu kararlar bu 
suçlann niteliğinin ve ihale uygulamalan ile ilgisinin tespitinde önemli katkıda bulunmaktadır: 

(Yargıtay 4.C.D. Tarih: 30.03.1998 ve Esas/ Karar No: 3309/2201: "Olayımızda Belediye 
Başkanı sanığın, pompa, iş makinesi ve içme suyu isale ihaleleriyle ilgili eylemleri, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 2, 17, 25 inci maddelerine aykın olarak yapma biçiminde 
gerçekleştiğinden, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır.") 

(Yargıtay 4.C.D. Tarih: 30.03.1998 ve Esas/ Karar No: 3309/2201: "Görevi ihmal suçu, 
ceza uygulamasında memur sayılan bir kimsenin görevini yapmaması, ya da gecikerek yapması; 
görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu ise memurun yasal düzenlemelerle kendisine verilen görevi 
yasaya aykın biçimde yapması ile oluşur. Birincisinde etkin olmayan, ikincisinde etkin bir davranış 
söz konusudur.) 

1.2 - SAYIN KORAY AYDIN DÖNEMİNDE YAPI İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALELERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.2.1- Sayın Koray AYDIN Döneminde Yapılan İhalelerin Sayı Olarak İncelenmesi ve 
Karşılaştırılması 

Sayın Koray AYDIN'ın bakanlık yaptığı dönemde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan 
ihalelerin toplam sayısı 237'dir 28 aylık bu dönemde yapılan ihalelerle, Sayın Koray AYDIN'ın 
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Bakanlık yaptığı dönemden önceki son 5 yıl ve Bakanlığından sonraki 15 aylık (06.09.2001-
31.12.2002 arası1) dönem içinde yapılan ihaleler karşılaştırıldığında, şöyle bir tablo çıkmaktadır 
(EK-2). 

Tablo-1:1995-2003 Döneminde Yapılan ihalelerin ihale Usulleri itibariyle Karşılaştırılması: 

İlgili Mevzuat 

2886/35-a 

2886/44 

2886/89 

FON İh.YÖ./29-a 

FON ih.Yö./37-c 

Kre.Yur.Kur. 
lh.Yö./30-a 

Kre.Yur.Kur. 
lh.Yö./30-a 

M.İ.T. ih.K. 

İhale türü/usulü 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli ls.Ar.lh./Davet 

Belli Is.Ar.lhyDavet 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli Is.Ar.lhyDavet 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli ls.Ar.lh./Davet 

Belli ls.Ar.lh./Davet 

YILLARA GÖRE TOPLAM İHALE 
SAYILARI 

SAYIN KORAY AYDINDAN 
ÖNCEKİ DÖNEM 

1995 

21 

14 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

40 

, . 

1 

0 

0 

0 

5 

0 

1 

0 

7 

1997 

3 

41 

1 

0 

11 

0 

2 

5 

63 

1998 

5 

25 

2 

4 

6 

8 

8 

0 

58 

1999 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

Son 5 Yıl 
Genel 

TOPLAMI 

30 

81 

6 

4 

25 

9 

11 

5 

171 

Sayın 
Koray 
AYDIN 

DÖNEMİ2 

(29.05.1999-
0S!OB.2OO1) 

17 

..,.163 -.ji. 

illiîlıliji.' v 

-
21 

-

2 h ' ' 

3 

237 

Sayın Koray 
AYDIN'DAN 
SONRAKİ 
DÖNEM3 

(06.09.2001-
31.12.2002) 

8 

13 

2 

10 

-
1 

-
1 

35 

574 s.KHK.'ya Göre Yapılan Deprem Konutu ihaleleri (Sayın KORAY AYDIN 
DÖNEMİ) 
574 S.KHK. 
574 S.KHK. 

Kapalı Teklif/İlan 
Belli Is.Ar.ihTDavet 

T O P L A M 

(29.05.1999-
05.09.2001) 

80 
49 

129 

Tablodan da görüleceği üzere, 1995-1999 (Mayıs) döneminde Yapı İşleri Genel 
MüdUrlüğü'nce merkezde yapılan toplam 171 ihaleye karşılık, Sayın Koray AYDIN'ın döneminde 
toplam 237 adet ihale yapılmış bulunmaktadır. Sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için, tabloya 
574 sayılı KHK gereğince yapılan deprem konutu ihaleleri dahil edilmemiş olup anılan mevzuat 
gereğince ilanlı ve davetli olarak yapılan kalıcı ve prefabrik deprem konutu ihalelerinin toplam 
sayısı 129* dur. Savın Koray AYDIN'ın bakanlıktan ayrılmasının ardından, 31.12.2002 tarihine 
kadar geçen dönemde yapılan ihalelerin toplam sayısı ise 35'tir. 

Aylık bazda bir karşılaştırma yapıldığında ise; Sayın Koray AYDIN'dan önceki son 52 ayda 
toplam 171 adet ihale (aylık ortalama: 3,3 adet), Sayın Koray AYDIN'ın bakanlık yaptığı 28 aylık 
dönemde toplam 237 ihale (aylık ortalama: 8,5 adet), Sayın Koray AYDIN döneminden sonraki 
15 aylık dönemde ise sadece 35 ihale (aylık ortalama : 2,3 adet) yapıldığı görülmektedir. Bu 
durum, Bakanlık merkezinde yapılan ihale sayısında Sayın Koray AYDIN döneminde oldukça 

Not: 01.01.2003 tarihinden itibaren yeni bir ihale sistemini öngören 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiği 
için, bu tarihten sonraki dönemde yapılan ihaleler karşılaştırmaya alınmamıştır. 
2 574 s.KHK.'ya göre yapılan götürü bedel teklif deprem konut ihaleleri hariç 

01.01.2003 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiğinden, bu tarihe kadar yapılan ihaleler 
karşılaştırılmış olup bu tarihten sonra yapılan ihaleler dikkate alınmamıştır. 
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yüksek bir seviyeye ulaşıldığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu dönemde davetiye 
usulünün uygulanması amacıyla ihaleler merkezde toplanmıştır. 

1.2.2- Sayın Koray AYDIN Döneminde Yapılan İhalelerin Tenzilat Oranları Açısından 
İncelenmesi ve Karşılaştırılması 

Tablo-2 :1995-2003 Döneminde Yapılan İhalelerin Tenzilat Oranlarına Göre Karşılaştırılması: 

İlgili Mevzuat 

2886/36 

2886/44 

2886/89 

FON İh.Yö./29-a 

FON İh.Yö./37-c 

Kre.Yur.Kur. 
ih.Yö./30-a 

Kre.Yur.Kur. 
ih.YöV30-a 

M.İ.T. İh.K. 

İhale türü/usulü 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli Is.Ar.lh./DavBt 

Belli ls.Ar.lh7Davet 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli Is.ArJh./Davet 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli Is.Ar.lhVDavet 

Belli ls.Ar.lh./Davet 

YILLARA GÖRE TOPLAM İHALE 
SAYILARI 

SAYIN KORAY AYDIN'DAN 
ÖNCEKİ DÖNEM 

1996 

21,20 

19,87 

15,00 

22,05 

32,15 

22,05 

1996 

35,00 

-

15,50 

25,25 

1997 

41,69 

17,20 

32,20 

24,09 

10,10 

38,07 

27,23 

1998 

12,23 

13,03 

12,00 

11,79 

10,95 

11,98 

11,42 

11,91 

1999 

7,15 

4,20 

10,20 

7.1 e, 

Son 5 Yıl 
Genel 

ORTALAMASI 

27,53 

14,31 

15,85 

11,79 

16,82 

22,07 

13,34 

38,07 

1936 

Sayın 
Koray 
AYDIN 

DÖNEMİ4 

(29.05.1999 

05.092001) 

8,72 

8,39 

10,26 

-
10,76 

-

10,06 

(GötOrü 
Bedel) 

9,64 

Sayın 
K'.AYDIN'DAN 

SONRAKİ 
DÖNEM 

(06.09.2001-
31.12.2002) 

46,2 

16,14 

24,5 

56,34 

36,49 

20,15 

33,30 

574 s.KHK.'ya Göre Yapılan Deprem Konutu ihaleleri (Sn. KORAY AYDIN DÖNEMİ) 

574 S.KHK. 

575 S.KHK. 

Kapalı Teklif/İlan 

Belli İs.Ar.İhTDavet 

T O P L A M 

(29.05.1999-
05.092001) 

(Götürü Bedel) 
8,37 
8,37 

Sayın Koray AYDIN'in bakanlık yaptığı dönem ile daha önceki ve sonraki dönemleri 
mukayese ettiğimizde, bu dönemde yapılan ihalelere verilen tenzilat tekliflerinin diğer dönemlere 
nazaran önemli ölçüde düşük olduğu göze çarpmaktadır. 1995-1999 yıllan arasında yapılan 
ihalelerdeki tekliflerin genel ortalaması % 19,85 iken, bu oran Sayın Koray AYDIN döneminde 
%9,64'e düşmüş bulunmaktadır. Üstelik ortalamaya, daha düşük oranlara tekabül eden 574 sayılı 
KHK.'ya göre yapılan deprem konut ihaleleri dahil edilmemiştir. Öte yandan Sayın Koray 
AYDIN'ın bakanlıktan ayrıldıktan sonraki dönem (06.09.2001-31.12.2002) içinde yapılan ihalelerin 
tenzilatlarının genel ortalaması ise %33,30'lara çıkmış bulunmaktadır. 

4 574 s.KHK.'ya göre yapılan götürü bedel teklif deprem konul ihaleleri hariç 
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1.2.3- Davetli İhaleler ve Davet Edilen Firmalar Hakkında İstatistiki Bilgiler 
1.2.3.1- Sayın Koray AYDIN Döneminde Davetiydi İhalelerin Sayısındaki Artış 

Yine tablonun incelenmesinde, ilan edilmek suretiyle duyurulan kapalı teklif usulü ihalelerin 
sayısında Sayın Koray AYDIN döneminde önemli ölçüde azalma davet usulü ile yapılan ihalelerde 
ise artış olduğu görülmektedir. Tablodaki verilere göre, Sayın Koray AYDIN'dan önceki son 5 
yıllık dönemde bütün ihale mevzuatlarına göre davetiydi yapılan ihalelerin sayısının, toplam ihale 
sayısına, oranı %75 olarak gerçekleşmiştir. Üstelik bu dönemde yapılan davetiydi ihalelerin önemli 
bir kısmının OHAL bölgesindeki işleri kapsadığı (ki, ileride de açıklanacağı üzere OHAL 
bölgesindeki ihalelerin davet usulü ile yapılması zorunludur), görülmüştür. Oysa Sayın Koray 
AYDIN döneminde davetli ihalelerin toplam ihale sayısına oranı %92'ye yükselmiştir. Bu dönemde 
bütün mevzuat türlerine göre yapılan davetiveli ihalelerin toplam sayısı 220'ye (Bkz. Tablo 1) 
ulaşmışken, bütün mevzuat türlerine göre yapılan iianlı ihalelerin toplam sayısı ise sadece 17'de 
kalmıştır. 

Sayın Koray AYDIN' dan sonraki dönemde ise, yapılan toplam 35 adet ihalenin 20 tanesi 
iianlı ihale seklinde, geriye kalan sadece 15 tanesi ise davetiveli ihale seklinde gerçekleşmiştir ki, 
davetiveli ihalelerin toplam ihale sayısına oranı %42'lere kadar gerilemiştir. Dolayısıyla, bütün 
ihale mevzuatlarında istisnai durumlarda uygulanması öngörülen davet usulünün, Sayın Koray 
AYDIN döneminde genelleştirildiği ve esas usul haline dönüştürüldüğü, iianlı ihale usulünden ise 
neredeyse vazgeçildiği görülmektedir. 

Bu sayılara 574 sayılı KHK.'ya göre iianlı ve davetli olarak yapılan kalıcı ve prefabrik 
konut ihaleleri dahil edilmemiş ve söz konusu ihaleler inceleme dışında bırakılmıştır. 

örnek vermek amacıyla, sözü edilen dönemde davetiye usulü uygulanarak ihale edilen bazı 
işler aşağıda sayılmıştır: 

* Erzurum Aziziye öğrenci Yurdu 3 ve 6. Blok ile Palandöken Yurdu 3. Blok Genel 
Onarımı 

* Ankara Tarım ve Köyişleri Bak.Pers.Eğt. Mrkz.Büyük Onarım ve Tevzi İnşaatı 
* İzmir Adalet Binası İkmal İnşaatı 
* 250 Yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi İnşaatı 
* Aksaray Merkez Hükümet Konağı İnşaatı 
* Ank. Bay.ve İsk. Bak. Merkez Bina ve Necatibey Cad. 63 No lu Ek Bina Onr. İnşaatı 
* Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı 
* Şanlıurfa Merkez Hükümet Konağı İnşaatı 
* Niğde Milli Piyango 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Su Alma Tesisi ve Saha Tanzimi 
* Kilis Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı 
* Ankara Hazine Müsteşarlığı Onarımı 
* Bilecik Bozüyük Adalet Binası İnşaatı 
* Bursa Uludağ Teshin Merkezi ve Isı Kanalı İnşaatı 
* Sinop Yurt Binası Onarımı 
* Mardin Yurt Binası Onarımı 
* Dışişleri Bak. Ek Binası İkmal İnşaatı 
* Denizli Merkez 400 Kişilik Cezaevi İkmal İnşaatı 
* Edirne Hamzabeyli Gümrük Tesisleri İnşaatı 
* İçel Mersin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İkmal İnşaatı 
* Muş Merkez 250 Kişilik Çocuk Yuvası ve 10 Daireli Lojman İkmal inşaatı 
* Tekirdağ Şarköy 300 Kişilik Yurt İkmal İnşaatı 
* Bursa Uludağ Yurdu Teshin Merkezi ve Isı Kanalı İkmal İnşaatı 
* Ankara Akyurt Hükümet Konağı İnşaatı 
* Ankara Altındağ Hükümet Konağı İnşaatı 
* Ankara Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Tesisat Onarım İnşaatı 
* Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Lab. Yenilenmesi ve Onarımı İşi 
* Ankara Haz. Dış Tic. Müst. Oran Sit. B2 ve B3 Blok Lojman Onarım ve Takviye İnş. 
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* Ankara Adliye Sarayı Onarım İnşaatı 
* Bursa Uludağ Yurdu Teshin Merkezi ve Isı Kanalı İkmal İnşaatı 
* Ankara DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası Onarım İnşaatı 
* Hatay Samandağ Devlet Hastanesi Ek Bina (Ameliyathane) İnşaatı 
* Karaman Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı 
* AYDIN Söke Adalet Binası İkmal İnşaatı 
* Malatya İl Jandarma Alay Kom. Bina ve Tesisleri İnşaatı 
* Van Erciş Kapalı Cezaevi Muht. Onarımı 
* Sinop Yurt Binası Onarım İnşaatı 
* Sayıştay Başkanlık Binası İkinci Kısım İkmal İnşaatı 
* Çorum 1000 Kişilik Yurt İnşaatı 
* AYDIN Söke Adalet Binası İkmal İnşaatı 
* Ankara Tapu ve Kadr. Gn. Md. Arş. Bin. İkm. İnş. 
1.2.3.2- Sayın Koray AYDIN Döneminde OHAL Bölgesinde Yapılan Davetiyeli 

İhalelerin Durumu 
Bilindiği üzere doğu ve güney doğu Anadolu bölgelerindeki terör eylemleri nedeniyle, 1987 

yılından bu yana bölgedeki bazı illerde olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları yürütülmüş, 
günümüze kadar geçen süreçte toplam 13 ilde değişik sürelerle OHAL uygulaması yapılmıştır. 

Başbakanlığın, "Terör örgütlerinin fınans kaynaklarının kurutulması için alınacak idari 
tedbirler ve uygulama esasları" konulu ve 14.03.1995/B.02.O.PPG.0.12.383-3348 tarih ve sayılı 
Genelgesi (EK-3) hükümleri gereğince, OHAL kapsamındaki iller ile mücavir iller ve hassas 
illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde ilan yapılması yasaklanmış, bütün 
ihalelerde belli istekliler arasında davetiyeli ihale yapılmak üzere, 2886 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesi hükmünün (veya diğer ihale mevzuatlarının davetiyeli ihaleyi öngören emsal 
hükümlerinin) uygulanması zorunlu kılınmıştır. Aynca kamu kurum ve kuruluşlannın OHAL 
bölgesindeki il veya bölge teşkilatlannın ihale yapma yetki sının ise 10 Milyar TL. olarak 
belirlenerek, bu rakamın üstündeki ihalelerin kurum ve kuruluşun merkezinde yapılması 
öngörülmüştür. Yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, bu Genelge; hem merkez 
teşkilatlannca yapılan toplam ihale sayısında artışlara neden olmuş, hem de davetiyeli ihalelerin 
oransal olarak artmasına neden olmuştur. 

Bu uygulama, 1998 yılına kadar bu şekilde devam etmiş; bilahare 22.01.1998 tarih ve 
B.02.O.GÎB./094-03-03/00113 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile (EK-4), 2886 sayılı Kanunun 44 
üncü maddesinin mücavir ve hassas illerde uygulanması zorunluluğuna son verilerek, davetiyeli 
ihalelerin sadece OHAL kapsamındaki illerde uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulanmış, aynca 
bu iller için bölge ve il teşkilatlanna tanınan ihale yapma yetki sının ise 150 Milyar liraya 
çıkanlmıştır. 

Yukandaki açıklamalara göre, Sayın Koray AYDIN döneminde (29.05.1999-
05.09.2001) OHAL kapsamında olan; Van (05.07.2000 tarihine kadar), Siirt (30.11.1999 tarihine 
kadar), Diyarbakır, Hakkari, Tunceli ve Şırnak illerindeki ihalelerde: 

-Davetiye usulünün (2886 s.K./44.md.. vb.) kullanılması zorunluluğu devam etmiş ve 
-Merkezde yapılması gereken ihale limiti 150 Milyar TL. olarak belirlenmiştir. 
Bu açıdan bakıldığında, Sayın Koray AYDIN döneminde OHAL kapsamındaki işler için 

belli istekliler arasında davetiye usulü ile yapılan ihalelerin toplam sayısı 53 olarak tespit edilmiştir. 
Bu rakam toplam davetiyeli ihalelerin sadece %24'üne tekabül etmektedir. Dolayısıyla geriye kalan 
toplam 167 ihalenin (%76), OHAL bölgesi kapsamında bulunmayan işler olmasına rağmen, basit 
gerekçeler gösterilerek bu islere ilişkin ihalelerin merkeze alındığı ve davetiye usulünün kullanıldığı 
görülmektedir. 
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Tablo-3 : Yapılan ihalelerin bölgesel dağılımı 5: 

OHAL BÖLGESİNÎ İLGİLENDİREN İHALELER 

DİĞER İLLERİ İLGİLENDİREN İHALELER 

TOPLAM 

53 Adet 

167 Adet 

220 Adet 

Bu durum, merkezde yapılan ihalelerin toplam sayısı ile davetiydi ihalelerin sayısında, 
diğer dönemlere nazaran bir fazlalık bulunmasının esas nedeni olmadığının bir göstergesi 
durumundadır. 

1.2.3.3- OHAL Kapsamı Dışındaki tilerle İlgili İhalelerin Merkezde Yapılmasına 
Parasal Limitlerin Etkisi 

Bu noktada, yukarıda bahsedilen ve OHAL kapsamına girmeyen toplam 167 ihalenin 
merkeze alınmasındaki temel gerekçe olarak bunların, il teşkilatlarının ihale yapma konusundaki 
parasal yetki sınırını aşan büyüklükte ihaleler olup olmadıklannm incelenmesinde fayda 
görülmüştür. 

Bu amaçla Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan ve taşra teşkilatlarının 
ihale yapma yetkisi konusundaki parasal limitlerini belirleyen genelgelere göre, Sayın Koray 
AYDIN'ın bakanlık yaptığı dönemde uygulanan limitler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz 
konusu Genelge hükümlerine göre, aşağıdaki parasal limitleri aşan ihalelerin kurumların merkez 
teşkilatlarınca yapılması gerekecektir: 

Tablo-4 : illerin ihale yapma konusundaki parasal yetki limitleri:(Milyar TL.) 

İllerin isimleri 

İstanbul, Ankara ve İzmir 

Büyükşehir statüsündeki diğer iller ile; Manisa, AYDIN, Hatay, 
Balıkesir, Denizli, Malatya, Sivas, Elazığ, Sakarya ve Zonguldak 

Diğer iller 

1999 

800 

600 

400 

2000 

1.000 

800 

600 

2001 

1.250 

1.000 

750 

Tablodaki parasal limitlerle, OHAL bölgesi dışındaki illeri (bu illerde parasal sınırın 150 
Milyar TL. olduğunu zikretmiştik) ilgilendirdiği tespit edilen toplam 167 adet davetiydi ihalenin 
kesif bedellerinin karşılaştırılmasında, bu ihalelerden toplam 87'sinin (yani oransal olarak 
%52'sinin). aslında yukarıdaki parasal limitlerin altında olduğu ve bu ihaleleri ilgili taşra 
teşkilatlarının yapması gerektiği tespit edilmiştir. Buna karşılık geriye kalan sadece 80 adet ihalenin 
ise, tabloda gösterilen limitlerin üstünde olması nedeniyle, Bakanlık merkezinde yapılmış olması 
doğru bir uygulama olarak tespit edilmiştir. 

5 574 s.KHK.'ya göre yapılan götürü bedel teklif deprem konut ihaleleri hariç 
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Parasal limit (keşif bedeli) açısından taşra teşkilatlarınca yapılması gerektiği halde Bakanlık 
merkezinde yapılan ihalelere örnek vermek amacıyla, bazı işler ve keşif bedelleri aşağıda 
zikredilmiştir: 

İSİN ADI KESİF BEDELİ 

(Not: Aşağıdaki işlerin hiç biri OHAL bölgesinde yapılmamıştır) 

Mardin Yurdu Loj.Onarım ve İhata Duvarı Yapılması Inş. 
Rize Merkez Kız Yurdu Onr.inş. 
Bursa Uludağ Yurdu Teshin Merk.ve Isı Kanalı İnşaatı. 
Mardin Yurt Binası Onarım İnşaatı 
Bilecik Bozöyük Sağlık Mes.Lis.lkm.inş. 
Bursa Uludağ Yurdu Teshin Merk.ve Isı Kanl.lkm.lnş. 
Ankara Bay.Bak.Merk.Bin.ve Necatibey Cad.63 Nolu Ek Bina Onr. 
Bolu Halk Sağ.Lab.lkm.lnş. 
Gaziantep Nizip Dev.Hast.Ac.Ser.Kan.Bank.+KBB+Norj.+Urj. 
Erzurum Aziziye ve Palandöken Yurdu Onr.inş. 
Trabzon Şalpazarı Sağlık Mrk.25 Yatk.lnş. 
Ankara DPT MOst.Hiz.Bin.Onr.lşi. 
Ankara Altındağ Hük.Kon.lnş. 
Bursa Kredi Yurdu Kur.Böl.Md.Banyo WC. Onarımı 
Ankara Hazi. ve Dış Tic.Müs. Oran Sit. B2 ve B3 Blok Loj.Onr. Inş. 
Bilecik Bozüyük Adalet Bin.Inş. 
Bartın Göğüs Hast.Has.Ek.Bina Inş. 

31.563.828.000-TL 
66.000.000.000- TL 

103.260.869.565.-TL 
100.000.000.000.-TL 
107.000.000.000-TL 
137.000.000.000.-TL 
144.000.000.000-TL 
147.000.000.000.-TL 
170.000.000.000.-TL 
245.000.000.000.-TL 
200.000.000.000.-TL 
200.000.000.000.-TL 
230.000.000.000- TL 
271.434.441.950.-TL 
315.000.000.000-TL 
303.000.000.000-TL 
350.000.000.000.-TL 

Dolayısıyla, parasal limitler açısından, esasen ilgili valilikler (taşra teşkilatlan) tarafından 
yapılabilecek nitelikteki ve büyüklükteki çok sayıdaki ihale, gereksiz yere merkeze alınarak ve 
yapılmasında davetiye usulü kullanılarak; ihalelere çoğunlukla merkezi Ankara olan firmalar davet 
edilmiş ve mahalli fırmalann katılımı büyük ölçüde önlenmiş, bu nedenle daha avantajlı teklif 
verme imkanlan bulunan mahalli firmalar katılım dışı bırakılmıştır. Yapılan bu keyfi uygulamalar 
sonucunda ihalelerde "rekabet" ilkesi ile "ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması" ilkesinin 
sağlanamadığı görülmektedir. 

1.2.3.4- İhalelere Genelde Aynı Firmaların Davet Edilmesi 

Sayın Koray AYDIN döneminde yapılan toplam 220 adet davetli ihaleye gönderilen toplam 
davetiye sayısı 1819'dur. Bu durumda her ihaleye ortalama: 1819/220= 8,2 istekli davet edilmiştir. 
Öte yandan yapılan ihalelere toplam 264 farklı firma davet edilmiştir. Bütün ihalelere bu 264 firma 
arasından seçim yapılarak davet edilecek istekliler belirlenmiştir. 

1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bir duyuru yapılarak firmalann teknik ve 
mali güçlerini tanımak amacıyla ve davetiye usulü ile yapılacak ihalelerde değerlendirilmek 
üzere, "firma tanıtım dosyalarını" Bakanlığa göndermeleri istenilmiştir. Bu duyuruya istinaden 
firmalarca hazırlanıp Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen toplam tanıtım dosyası sayısı, 
Sayın Koray AYDIN'ın döneminde 3000' i geçmiştir (incelenen ve raporda ismi geçen firmalara ait 
tanıtım dosyalan EK-5' tedir). Dolayısıyla Bakanlıkta, davetli ihalelere katılmayı bekleyen 
3000'den fazla firma tanıtım dosyası bulunmaktadır. Tanıtım dosyası gönderen bu firmalar, ileride 
yapılacak olan davetiyeli ihalelere çağnlmaya namzet firmalar olup tanıtım dosyası sayısının 
3000'ler civannda olmasına rağmen, davet edilen toplam istekli sayısının sadece 264 olması, bu 
sayının çok düşük bir sayı olduğu sonucunu doğurmaktadır. Bu dönemde yapılan bütün davetli 
ihalelere ortalama 8,2' şer istekli davet edilmiş ve ihalelere 264 adetlik bir istekli sepeti içinden 
seçim yapılarak davet edilecek firmalar belirlenmiştir. 
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Bu durum, yapılan bütün ihalelere, hep benzer firmalann davet edilmekte ısrarcı 
davranıldığını göstermektedir, Nitekim bu 264 firmanın ortalama 1819/264=7'şer kez ihalelere 
davet edildikleri anlaşılmaktadır. Diğer firmalara ise bu şans verilmemiştir. 

Aşağıdaki tabloda, yukanda bahsettiğimiz sayısal verileri izlemek mümkündür. Özellikle 
listenin ilk sıralan incelendiğinde, 10 ve daha fazla sayıda ihaleye davet edilen firma sayısının 
toplam 37 olduğu dikkat çekicidir. Bu 37 firmaya gönderilen toplam davetiye sayısı 1373 olup her 
bir firmanın ortalama 1373/37= 37'şer kez ihaleye davet edildiği görülmektedir. Yani aşağıdaki 
tablodan da görüleceği üzere Bakanlıkça gönderilen toplam davetiye sayısının (1819) %75'i 
(1373/1819= 0,75) bu 37 firmaya gönderilmiş bulunmaktadır. Dikkat çekici bir başka nokta ise, en 
çok davet edilen bu firmalann kazandıklan toplam ihale sayısının ise sadece 36 adet olmasıdır. Bu 
37 firma, ihalelere ortalama 37'şer kez (çok sık aralıklarla) davet edilmelerine rağmen, ortalama 
(36/37) Ter kez ihale kazanabilmişlerdir. Bu da göstermektedir ki bu firmalar (yeterli olduklan 
varsayılsa dahi), davet edildikleri ihalelerde, en yüksek tenzilatı6 verme noktasında çoğunlukla 
çekimser kalmış ve ihaleleri, genellikle daha az davet edilen diğer firmalar kazanmışlardır. 
Dolayısıyla listedeki ilk 37 firmaya bu kadar sıklıkta davet mektubu gönderilmesinin gerekçesini, 
bu firmalann genelde en yüksek tenzilatı vermiş olmalan ve ihalede rekabetin artmasına olumlu 
katkıda bulunduklan şeklinde açıklamak mümkün değildir. Tam tersi bu firmalar, davet edildikleri 
ihalelere genellikle düşük teklif vermek suretiyle ihalede rekabetin azalmasına yol açmışlardır. 

Dolayısıyla daha önce de bahsedildiği gibi, bazı firmalara davetiye gönderilmesi konusunda, 
gereksiz ve anlamsız bir şekilde ısrarcı davranılmıştır. 

Müteakip bölümlerde; 
-İhaleye sıkça davet edilen bu firmalann davetli ihalelere çağnlabilecek düzeyde teknik 

yeterlikleri ve güçlerinin olup olmadığı, 
-Bu firmalar ve/veya ortaklan arasında herhangi bir ilişki (akrabalık,ortaklık gibi) bulunup 

bulunmadığı, 
-Aralannda ilişki bulunan firmalann aynı ihaleye birlikte davet edilip edilmedikleri, 
v.b. konular, ihale dosyalan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığında bulunan firma tanıtım 

dosyalannın (EK-5) incelenmesi suretiyle araştmlmış ve inceleme sonuçlan aynntıh olarak 
açıklanmıştır. 

Tablo-5- Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Davet Usulü ile Yapılan İhalelere Katılım 
Üstesi:7 

(2886/44; 2886/89; YÜK.ÖĞ.KRE.YURT.KUR.İHA.YÖN.; FONLAR İHALE YÖN., MİT İHALE YÖN.) 

SIRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

FİRMA ADI 

Yıldızlar Inş.Tic.Ltd. Şti. 
CER SAN Inş.Tur.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ORTEK Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ÜZEREN Turz.lnş.Yapı Malz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
UYAR Yapı End.ve Tic.Ltd. Şti. 
ŞİMŞEKLER Inş.ve Turz. Taah.Tic.Ltd. Şti. 
ALİHAY Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
MOMENT Yapı San.ve Tic.Ltd. Şİİ. 

TOPLAM 
DAVET 
SAYISI 

130 
96 
88 
86 
81 
66 
62 
57 

İHALE 
KAZANIM 

SAYISI 
3 
2 
2 

1 
2 

2886/madde 44'c göre yapılan ihalelerde "uygun teklif, en yüksek tenzilatı veren isteklinin teklifidir. 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

! 23 

i 24 
25 
26 
27 

I 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

i 66 

Çizgi Müh.Müt.Taah.Tic.San.Paz.Ltd. Şti. 
AYTİN Inş.Tic.Turz.ve San.Ltd. Şti. 
ÖVÜNÇ Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
İlhan Sonbay 
M.Emin Şimşek 
LENA Inş.San.Turz.ve Tic.Ltd. Şti. 
DEDE-HAN Inş.Tic ve San.Ltd. Şti. 
Salih TUFANOĞLU 
İLK-TAŞ Inş.Tic.V E San.Ltd. Şti. 
ÛZŞEN Mim.Müh.lnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
YİT AŞ Yard.lnş.Taah.ve TicAŞ. 
İÇTAŞ Inş.San.ve Tic.A.Ş. 
PROYAP Inş.Turz.Gıda ve Day Tük.Malz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Bega Inş.San.Tic.Ltd. Şti. 
Hasan Güyüldar 
KUR Inş.Tıc.ve San.A.Ş. 
MART AŞ Uluslararası Taş.lnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Haşemoöju Inş.San.Ltd. Şti. 
KULAK Inş.Tic.ve San.A.Ş. 
MorkocTaah.lnş.San.Tic.Nak.llh.Ihr.A.Ş. 
OR-HAN Inş.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
SER Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Cemal Bayseferoğulları 
AKER Inş.Tic.ve San.A.Ş. 
Fuat Aysoy 
DEKAR Inş.Nak.Elk.veTurz.San.Tic.Ltd. Şti. 
M.A.B Inş.ve San.Ltd. Şti. 
Su Çatı Inş.Tic.Ltd. Şti. 
YİDEM Inş.Mob.Dek.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Hükmü PEKER Inş.Tic.ve San.A.Ş. 
Elif inş.Müt.Taah.Tic.Ltd. Şti. 
ENS Inş.TurzTaş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
YOL-SU Yapı ve Yat.Ltd. Şti. 
ANAŞ Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
GRANİT jnş.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Kret Inş.Taah.Tic.San.Ltd. Şti. 
SERA Yapı End.ve Tic.Ltd. Şti. 
YENİCE Turz.lnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Zirve Inş.Tic.Ltd. Şti. 
Ekşi Inş.Taah.San.A.Ş. 
ERGEN Yapı Inş.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
ESERLER Inş.Turz.ve Tic.Ltd. Şti. 
OFTAŞ Müt.Müh.Turz.ve Tic.A.Ş. 
BL-MY Inş.San.Turz.Oto.Teks.Ith.Ihr.ve Tic.AŞ. 
DAĞ YAPI Inş.Teks.San.ve Tic.Ltd.Şit. 
Iç-Ka Inş.Taah.Tic.Ltd. Şti. 
Krom Inş.Turz.Ith.Ihr.San.Tic.Ltd. Şti. 
SIRAÇ Inş.Ith.Ihr.Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Tekin ALKAN 
Yücel Inş.Teks.Taş.San.ve TicAŞ. 
AKTÜRK Yapı End.ve TicAŞ. 
Apa Inş.Tic. Turzm. San. Ltd. Şti. 
Beta Inş.Tic.Koll.Şti. 
Dizayn Müh.Taah.Ltd. Şti. 
DOĞANLI Inş.San.Ith.Ihr.ve Tic.Ltd. Şti. 
EKŞİOGLU Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ERYAPI Inş.San.ve TicAŞ. 

| HAS-FIRAT Inş.Taah.ve Tic.Ltd. Şti. 

49 
48 
47 
46 
45 
44 
42 
38 
29 
29 
28 
25 
22 
21 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 I 

3 

1 

1 
1 

1 

4 

1 
1 

4 
1 

1 
2 
1 

1 

6 

7 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
5 

1 

3 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 4 4 -

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

[ 7 6 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

L 124 

Ninova Dış Tic.Ltd. Şti. 
YAVUZ Inş.Tic.San.ve Turz.Ltd. Şti. 
Altmışık Kent Inş.Ltd. Şti. 
ATİKTEN Inş.Tic.ve Turz.San.Ltd. Şti. 
BATMAZ Yapı San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Celal BAYSEFEROĞULLARI 
DAĞSAN Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Fatih Petrol ve Inş.San.A.Ş. 
HıdırALTUN 
Isra lns.Elk.San.ve Tic.Ltd. Şti 
Kam Inş.Tic.Ltd. Şti. 
Kontaş Inş.Turz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Mehmet KILAVUZ 
Mehmet YURTSEVEN 
OK-SA Inş.Nak.Turz.Tem.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ÖZÇAĞDAŞ Inş.Taah.Ith.Ihr.Tic.ve San.A.Ş. 
Sahra Inş.Nak.Tic.San.Ltd. Şti. 
YAMANLAR Inş.Nak.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Yunus Keskin Müh.Ltd. Şti. 
Ahmet FERMANLI 
Akçim Yapı End.Tic.Ltd. Şti. 
Alperen Bilgisayar Inş.Turz.Paz.Tic.Ltd. Şti. 
AYASAL Inş.Taah.Gıda Mad.l h.lhr.ve San.Tıc.;Şti. 
AYSOY inş.San.ve Tic.Ltd. Şt. 
BİRLİK İnş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ÇELİKLER Turz.ve Gıda San.Tic.Ltd. Şti. 
Doğucan Inş.Taah.lnş.Mak.Orj.Yed.San.Tic .Ltd. Şti. 
DOĞUŞ İnş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
DOKU Inş.Turz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
EKİNCİLER ve Ort.lnş.Tic.Ltd. Şti. 
EMİR Inş. ve Tic. Ltd. Şti. 
ER-EL Inş.Ith.Ihr.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
ERS İnş.San.ve Tic.A.Ş. 
ESA Turz.lnş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
GÖZENOĞLU İnş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
HAS YAPI Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
HAS-CAN Eml.lnş.Taah.Paz.ve Tic.Ltd. Şti. 
I.S Aktay Inş.Tic.Ltd. Şti. 
KAVANLAR Inş.Turz.Oto Paz.San.Tic.Ltd. Şti. 
KÖYLÜOĞLU Mak.San.ve Tic.Koll.Şti. 
Mehmet Tanır 
MERCAN Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Merve Inş.Taah.Müh.ve Nak.Tic.Ltd. Şti. 
Murat Inş. Ith. Ihr. Tic. San. Ltd. Şti. 
OGAN-ALP Inş.Taah.Turz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ÖNAL lnş.Taah.Turz.Nak.Pet.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ÖZKA Inş.Taah.Paz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
özlem Inş.Ticlth.Ihr.San.Ltd. Şti. 
Rasim lnş.Turz.Pet.Nak.Mad.San.Tic.Ltd. Şti. 
SEREL Yapı End.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
SÜMTA Inş.Taah.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
TahirÖZKOL 
TİRYAKİ İnş.San.ve Dış Tic.Ltd. Şti. 
Treysan Pref.Çelik Yapılar 
VORTEKS Mak.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
YAVUZLAR Nak.Turz.lnş.Teks.San.ve Tic.A.Ş. 
ZAY Yapı San.lnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Ahmet BOZKAYA 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

4 I 
4 

1 

3 

2 

1 
1 

1 
3 
3 
2 
1 
1 

2 
2 

2 
1 
2 
2 

2 
1 

2 
1 
1 

2 

1 
1 

1 

1 
2 
1 
3 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
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125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

I 182 I 

Ahmet ÇANKA Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Ahmet ER 
Ahmet Yağcı 
Akarsu Inş.Ith.ihr.Tic.Ltd. Şti. 
Akay Inş.Tic.Ltd. Sti. 
AKKAlnş.lç ve Dış Tic.Ltd. Şti. 
AKTAY Inş.Tic.Ltd. Şti. 
ALPAN Inş.Turz.San.ve Tic.Ltd. Sti. 
Anıl Yapı Turz.lnş.Tic.Ltd. Şti. 
ARITÜRK Inş.ve Tuzr.Ltd. Şti. 
ATLAS Yapı San.ve Tic.A.Ş. 
B.M.F Inş.Taah.Tic.San.ve Turz.Ltd. Şti. 
Başak Müh.Müt.Ltd. Şti. 
BAŞARI Inş.Pet.Nak.lç ve Dış Tıcçltd. Şti. 
BAŞKURT Hafr. Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Befa Inş.San.Tic.Ltd. Şti. 
BEYSAN Batman Beton Yapı Elm.San.ve Tic.A.Ş. 
BİLGİN Inş.Taah.ve Tic.Ltd. Şti. 
Cem Yapı Inş.Tic.Ltd. Şti. 
Ce-Sa Inş.Tic.SanAŞ. 
ÇAĞDAŞ Elk.lnş.Dek.Res.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Çankırı Inş.Tic.Ltd. Şti. 
ÇELİKVARAN Inş.Ith.Ihr.Oto.San.Tic.Ltd. Şti. 
Çevikhan Inş.Tic.Ltd. Şti. 
ÇOLAKOĞLU Inş.Turz.An.ve Tic.AŞ. 
ÇÖZÜMSAN Yapı Eleman.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
D.T.Inş.Elektr.Tem.Taah. 
Daniş Pakoğlu 
DANIŞ Pakoğlu+AKARAY Inş.lth.lhr.ve Tic.Ltd. Şti.(Ortak Girişimi) 
DEDEOĞULLARI Turz.ve Inş.San.Tic.Ltd. Sti. 
Der-Mek Yapı Tic.Ltd. Şti. 
DERYA Inş.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
DİLEK Inş. ve TıcAŞ. 
DİL-FIRAT Inş.Gıda San.ve Tic.Ltd. Şti. 
DlO.DAN.Inş.Org.Mim.Taah.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Doruk Inş.San.Tic.Ltd. Şti. 
E.M.C.Inş.Mak.Gıda Tic.ve San.Ltd. Şti. 
Ege Inş.San.Tic.Ltd. Şti. 
Egesan Inş.Ltd. Şti. 
Ek-Can Inş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
EKSAN Yapı Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Emin BANCI 
EMREM Turnz.lnş.lml.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Enginler Yapı Inş.Taah.Turz.San.Tic.Ltd. Şti. 
ESEN Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ES HAFRİYAT San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Fermak Inş.Taah.Aş. 
FIRAT Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
GELİŞİM lnş.San.ve Tic.Ltd. Sti. 
GESTAŞ Inş.San.ve Tic.AŞ. 
Gökar Inş.San.Turz.ve Tic.Ltd. Şti. 
Grafik Taah.lnş.Ltd. Şti. 
Güney Oluşum Inş.San.Tic.Ltd. Şti. 
Gürcan ARAL 
GÜROL Teknik San. ve Tic.Ltd. Şti.+UYAR Yapı End.ve Tic.Ltd. Şti.+ 
Hasan KESMEZ 
HGG Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
HIZARCILAR Inş.Teks.Turz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
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183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

Hüseyin Aşkın Kocacimen 
Intes Inş.San.Tic. A.Ş. 
I.H.T.Müh.Tic.San.Ltd. Şti. 
İNDET Inş.Dek.Tes.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
İNTA Inş.Taah.ve TİC.A.Ş. 
İNTEK Inş.Eml.Paz.ve Tic.Ltd. Şti. 
İNTERKON Yapı San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Invesco Inş.Yat.Dan.Tic.Ltd. Şti. 
İPEK Inş.Taah.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
İrem Inş.Yapı San.Tic.Ltd. Şti. 
Karma 
Kasmet Inş.San.Tic.Ltd. Şti. 
Kayalar Tekn.lnş.Teks.Turz.Sağ.Hiz.Tic.San.Ltd. Şti. 
KEMHAŞ Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
KİBAROĞLU Inş.Taah.ve Tic.Ltd. Şti. 
KOLİN lns.lml.ve Tic.A.Ş. 
KONAK Inş.Taah.Tem.ve Tic.Ltd. Şti. 
KUTLU Inş.ve Dış Tic.Ltd. Şti. 
Levent Saim Sunter Inş.A.Ş. 
LİMAK Inş.San. ve Tic.A.Ş. 
M. Fahri ONUK 
M.Salih ERSINGÜL 
M.Salih KAYA 
Makek Termomekanik San.Aş. 
Mata Inş.San.Tic.A.Ş. 
MEGARON Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Mehmet Namık Kodaman 
MELE-KAN Inş.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
MERTAŞ Ulu.Taş.lnş. ve Tic. Ltd. Şti. 
Mesa Mesken San. A.Ş. 
METRO Müh.ve Gıda Nak.Ltd. Şti. 
Mnl lnş.Taah.Nak.Teks.Day.Tük.Malz.Paz.San.Tic.Ltd. Şti. 
Muhlis ALPER 
MÜDES Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Nail ÇALIŞKAN 
Nevzat OZANGUÇ 
ONUR Inş. ve Tic.Ltd. Şti. 
Ordo 
OR-HAN 
Orhan ÖZGÜL 
Osman AKGÜN 
Osman METİNOĞLU 
Osman TALAT GÜRBÜZ 
Oytun Inş.Taah. 
Ömer Osman Kiline Inş.Ltd. Şti. 
ÖZAR Inş.San.ve Tic.AŞ: 
ÖZDAĞ Inş.Taah.San.Tic.Ltd. Şti. 
PEKŞEN Inş.ve Turz.Tic.Ltd. Şti. 
Prestij Müh.Taah.Tic.Ltd. Şti. 
PROKON Müh.lnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
SABAY Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
SELKA Çelik Çerç. Pref.Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti.+ERS Inş.San.ve Tic.A.Ş.(Ort.Giş) 
Simko Tic.ve San.A.Ş. 
Sincarlar Inş.Tic.Ltd. Şti. 
SKG Yapı Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
SOM PETROL Turz.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
SOMTAŞ Inş.Malz.lml.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Su-Çatı 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
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241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

254 

255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

SU-YAPI Müh.ve Müş.A.Ş. 
Zafersan Inş.Taah.Tic.San.A.Ş. 
Şanel Inş.Taah.San.Tic.Ltd. Şti. 
ŞEN-AL lnş.Taah.Turz.Tes:San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Şengel Inş.Ltd. Şti. 
SENİTÜRKOĞLU Inş.Tah.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
ŞİNO Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
TAVŞANOĞLU Inş.Turz.Ota.San.ve Tic.A.Ş. 
TD Inş.Turz.Orm.Ur.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
TRANS-T Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
TUBA Inş. ve Tic. Ltd. Şti. 
Tüm-Tur 
Tüm-Turz. Inş.ve Tic.Ltd. Şti. 
UBM Müş.Hiz.AŞ.+PETA Müh.lnş.San.ve Tic.Ltd.Şti+HİRA Müh.Müş.ve Müt.Ltd. 
Şti.(Ortak Girişimi) 

ULUSAL Inş.Taah.Tic.Ltd. Şti. 
Ünal FIRAT 
UNYAP Taah.ve Tic.Ltd. Şti. 
Y.P. Inş.Ltd.Şti. 
YAPI Tek.lnş.Tic.ve San.A.Ş. 
YAŞAR Yapı Inş.San.ve Tic.A.Ş. 
YENİGÜN lnş.San. ve Tic. A.Ş. 
YENİŞEHİR Telefon Inş.Elk.Taah.Tic.ve San.Ltd. Şti. 
Yol-Çatı Inş.Tic.Ltd. Şti. 
Yüksel Proje Uluslararası Aş. 

Genel Toplam 

2 

1813 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

218 

1.2.3.5- Firma Tanıtım Dosyalarının Tarihi ile Davet Mektuplarının Tarihleri 
Arasındaki Yakınlık 

Öte yandan bazı firmalann tanıtım dosyalarının idareye verildiği tarih ile bu firmalann davet 
edilerek kazandıkları ihalenin tarihleri karşılaştırıldığında; 

Aşağıda yer alan bazı ihalelerde, ihaleyi kazanan firmanın aslında ihale tarihi itibariyle 
Bakanlığa vermiş olduğu bir tanıtım dosyasının bulunmamasına rağmen, Bakanlıkça ihaleye davet 
edilmesi ve tanıtım dosyasını, kazandığı bu ihaleden çok kısa bir süre sonra vermiş olması dikkat 
çekicidir: 

İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
ihale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 

Sımak Habur Muhz.Baş.Müd.Köpek Bakıcı Evi Yapıl.İnşaatı 
%5.15 
24.01.2000 
20.12.1999 
Yücel Inş.Teks.Taş.San.ve Tic.A.Ş. 
Sımak Adliye Binası Lojman Onarımı İnşaatı 
% 4.20 
24.01.2000 
20.12.1999 
Yücel Inş.Teks.Taş.San.ve Tic.A.Ş. 
Sımak Habur Hud.Kap.Güm.Sah.Kanal Mang.Onarım Inş. 
%5.10 
24.01.2000 
20.12.1999 
Yücel Inş.Teks.San.Tic.A.Ş. 
Şırnak Uludere Şenoba (Köy Tipi) Sağlık Ocağı İnşaatı 
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Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
işin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
ihale Tarihi 
Müteahhidi 

: %6.25 
: 24.01.2001 
: 05.12.2000 
: Yücel Inş.Teks.San.Tic.A.Ş. 
; Sakarya Merkz.Hük.Kon.lnş. 
: % 12.00 
: 02.04.2001 
: 08.01.2001 
: Daniş Pakoğlu 
: içel Mersin Otel.ve Turz.Mesl.Lis.lkm.İnşaatı 
: %8.25 
: 25.02.2000 
: 15.12.1999 
: FuatAysoy 

Bazı firmalar da, kendilerine bir ihale için davet mektubu gönderilmeden çok kısa bir süre 
önce (1-3 gün) Bakanlığa tanıtım dosyası vermişler, Bakanlık bu firmayı ihaleye davet etmiş ve 
ihale de bu firma üzerinde kalmıştır. Bu noktada tanıtım dosyasını Bakanlığa yeni vermiş olan bir 
firmanın, kısa bir süre sonra yapılan bir ihaleye nasıl davet edilebildiği ve bu ihaleyi nasıl 
kazanabildiği sorusu akla gelmektedir. Aşağıda bu şekilde sonuçlanan bazı ihaleler hakkında kısa 
bilgiler yer almaktadır: 

İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
işin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 

Bartın Ulus Kumluca 4.Grp.204 Afet Konutu İnşaatı 
% 11.70 
02.06.1999 
03.06.1999 
10.06.1999 
Yenice Turz.lns.ve Tic.Ltd. Şti. 
Bartın Muhtelif 5. Grp. 138 Afet Konutu İnşaatı 
%10.40 
14.05.1999 
03.06.1999 
10.06.1999 
Ekşi Inş.San.ve TicA.S. 
AYDIN Kuşadası Dev.Hast.50 Yat.+10 Dai.Loj.lkm.İnşaatı 
% 8.63 
16.11.1999 
19.11.1999 
25.11.1999 
Krom lnş.Turz.lth.lhr.San.Tic.Ltd. Şti. 
AYDIN Söke Adalet Bin.lkm.lnş. 
% 8.45 
26.07.2001 
27.07.2001 
06.08.2001 
özçağdaş Inş.Taah.Ith.Ihr.Tic.ve San.A.Ş. 

işin Adı : Osmaniye Devl.Hast.(250 Yatk.) İnşaatı İşi. 
Tenzilatı : % 12.10 ı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi : 30.06.2000 
Davet Mektubunun Tarihi 20.07.2000 j 
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ihale Tarihi 
Müteahhidi 
işin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
ihale Tarihi 
Müteahhidi 
işin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 
İşin Adı 
Tenzilatı 
Firma Tanıtım Dosyasının Tarihi 
Davet Mektubunun Tarihi 
İhale Tarihi 
Müteahhidi 

27.07.2000 
Zay Yapı San.lnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
Erzurum Aziziye ve Palandöken Yurdu Onr.lşi. 
% 9.45 
19.06.2000 
30.06.2000 
07.07.2000 
Sümta Inş.Taah.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
Sakarya Kocaali Hük.Kon.lnş. 
% 10.15 
21.12.2001 
22.12.2001 
15.01.2001 
Bilgin Inş.Taah.ve Tic.Ltd. Şti. 
Sakarya Pamukova İlçe Jan.Kom.Bina ve Tes.lnş. 
% 11.20 
13.06.2001 
15.06.2001 
22.06.2001 
Başkurt Harf.lnş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 

Bu tespitler yapılacak ihaleye, o ihaleyi kazanması düşünülen firmanın, tanıtım dosyası 
vermesi için özellikle teşvik edilmiş olduğu izlenimini uyandırmaktadır. 

1.3 - DAVETİYE USULÜ KULLANILARAK YAPILAN İHALELERLE İLGİLİ 
GENEL UYGULAMALAR 

1.3.1- Kapalı Teklif (İlan) İhale Usulü İle Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
(Davetiye) Usulü Uygulaması 

Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlık yaptığı dönemde yürürlükte bulunan 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinde, Kanun kapsamındaki işlerin ihalelerinde uygulanacak 
ihale usulleri kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, 
pazarlık usulü ve yarışma usulü olarak belirlenmiş, 36 ncı maddesinde, anılan Kanun kapsamında 
yapılacak ihalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu hükme bağlanmıştır. Diğer ihale usulleri ise 
ancak Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen işlerde uygulanabilmektedir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre yapılan kapalı teklif usulü 
ihalelerde, ilan yapılması zorunlu olup ilan ve şartnamelerde öngörülen koşullan taşıyan tüm 
isteklilerin ihaleye katılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu ihale usulünün uygulandığı yapım 
işlerinde, ihaleye katılmak için teklif veren istekliler, 2886 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 
her yıl yayınlanmakta olan "Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" (Uygun Bedel Tebliği) (EK-6) de belirlenen esaslara göre, yeterlik komisyonunca 
ihaleden önce puanlama yapılmak suretiyle değerlendirilmektedir. Yeterlik incelemesi sonucunda 
ihaleye katılmaya hak kazanan isteklilerin teklifleri değerlendirilmekte ve ihale komisyonunca 
uygun teklifin seçimi "Uygun Bedel Tebliği" hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. 

Belli istekliler arasında (davetiydi) ihale usulü ise, 2886 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, anılan maddede sayılan "Uçak, harp gemisi, harp 
mühimmatı, elektronik cihaz askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 50 — 

sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, 
sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, 
tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapını işleri, bedii ve teknik hususiyetleri 
taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar 
planları, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüd proje işlerinin ihalesi..." bu madde 
kapsamında idarece davet edilen belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yaptınlabilir. 

Söz konusu ihale usulünün uygulandığı ihalelerde, önseçim ilanı yapılması zorunluluğu 
bulunmamakta, teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli teklif vermek 
üzere ihaleye davet edilmektedir. Davet edilecek isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle bizzat 
ilgili veya bağlı bulunulan Bakanın onayı alınmaktadır. Bu ihale usulünde davet edilen istekliler, 
ihale konusu işleri yapmaya muktedir kabul edildiklerinden, ihale aşamasında herhangi bir yeterlik 
değerlendirilmesine tabi tutulmamakta, sadece isteklilerin verdikleri geçerli fiyat teklifleri 
değerlendirilmekte ve ihale en yüksek indirim oranını veren istekli üzerinde kalmaktadır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce bu dönemde Fonlar İhale Yönetmeliğinin 37/c, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliğinin 39 uncu maddelerine göre yapılan 
davetiyeli ihalelerde de aynı prosedürün izlenmesi gerekmektedir. 

1.3.2- Özelliği Bulunan Yapım İşleri'nin Tespiti 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında yer alan "özelliği bulunan 
yapım işleri" nin değerlendirilmesinde esas alınmak üzere teknik puanlama kriterlerinin ilk olarak 
30.04.1993 tarih ve B.09.0.YİG.0.14.00.00/90-14 / 2710 sayılı Bakanlık (Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü) Olur'u ile belirlendiği ve son olarak Bakanlık Makamının 15.02.1996 tarih ve 6-5/77 
sayılı Olur'u ile değiştirildiği, ancak yapılan incelemede yürürlükteki en son kriterleri değiştiren 
veya yürürlükten kaldıran bir düzenleme de bulunmadığı halde, Sayın Koray AYDIN döneminde 
Bakan Olurlanyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü (davetiye usulü) ile yapılan ihalelerde, söz konusu kriterlerin uygulanmadığı tespit edilmiştir 
(EK-1). 

Yapılan incelemeler çerçevesinde, davetiye usulü ile gerçekleştirilen ve bir kısmı 1.2.3.1. 
bölümünde sayılan işlerin, hangi kriterlere göre "özelliği bulunan yapım işleri" kapsamında 
değerlendirildiği hususu irdelenmiş; 

Davetiye usulü ile yapılacak işlerde alınan bazı Bakan Olurlarında; verilecek hizmetin 
özelliği, özel proje olması, işin idame ve yenileme işi olması, işin yapılacağı binanın diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından farklı konumda olması ve özellik arz etmesi gibi hususların, "özelliği 
bulunan yapım işi" ne gerekçe olarak gösterildiği görülmüştür. 

Bakan Olurlarında ileri sürülen bu gerekçeler dışında, bu dönemde özelliği bulunan yapım 
işleri için teknik değerlendirme kriterlerinin uygulandığına dair herhangi bir komisyon karan ve 
belgeye rastlanılmamıştır. 

Nitekim, Meclis Soruşturma Komisyonumuzun 02.06.2004 tarih ve 151 sayılı yazısına 
cevaben Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan 11.06.2004 tarih ve 3387 sayılı yazıda da bu 
durum teyit edilmektedir (EK-7). 

Öte yandan vurgun operasyonu üzerine hazırlanan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığının 19.04.2002 tarih ve HC. 11/11/02-1, SE.12/02-2, İZB.31/02-5, MD.33/02-5, 
MS.36/02-11, KT.46/02-9 sayılı İnceleme Raporunda; raporun 3.A.6.b bölümünde belirtilen ve 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünce 2001 yılında 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre belli 
istekliler arasında kapalı teklif usulü (davetiye) ile ihale edilen işlerden Ankara DGM Cumhuriyet 
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Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamına alınan 9 iş ile ilgili olarak, Bakanlık Makamının 
15.02.1996 tarih ve 6-5/77 sayılı Olurlarıyla uygun görülen değerlendirme kriterlerine göre, Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, 90 dan az 
puan alması nedeniyle; 

-Nizip Devlet Hastanesi İnşaatı, 
-Ankara Adliye Sarayı Onanm İnşaatı, 
-Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Binası İkmal İnşaatı, 
-Ankara DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası İnşaatı, 
-Denizli 400 Kişilik Cezaevi İkmal İnşaatı, 
-Ankara Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Tesisat Onanm İnşaatı ve 
-AYDIN Söke Adalet Binası İnşaatı 
işlerinin, özelliği bulunan yapım işi olarak kabul edilmelerinin uygun olmadığının 

belirlendiği ifade edilmektedir (EK-8). özelliği bulunan yapım işi kapsamında değerlendirilmeleri 
uygun bulunmayan bu işlerden, Ankara DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası İnşaatına ilişkin Bakan 
Olur'unda işin yapılacağı binanın diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan farklı konumda olduğu ve 
özellik arz ettiği, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Tesisat Onanm inşaatına ait 
Bakan Olur'unda işin idame ve yenileme işi olduğu, diğer 5 işin Bakan Olur'unda ise "özel proje" 
olduğu gerekçesine yer verilmektedir (EK-9). 

İnceleme raporundaki bu tespit de, özel proje kriterinin, tek başına "özelliği bulunan yapım 
işleri"nin değerlendirilmesinde kullanılabilecek yeterli bir teknik kriter olmadığını açıkça 
göstermektedir. 

Aksi takdirde tip projeli işlerin dışındaki bütün işlerin davetiye usulü ile ihale edilmesi 
gerekirdi. 

Keza, özel proje dışında Bakan Olur'unda ileri sürülen diğer gerekçelerin de dayanaksız 
olduğu görülmüştür. 

1.3.3- Kapalı Teklif (İlan) Usulü ve Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif (Davetiye) 
Usulü Kullanılarak İhale Edilen Bazı İşlerin Karşılaştırılması 

Aşağıdaki tabloda, bu dönemde kapalı teklif ve davetiye usulü uygulanan bazı benzer işler, 
keşif bedelleri ile birlikte sınıflandırılmıştır: 

Tablo-6: 

İNŞAATIN 
TÜRÜ 

ADALET 
BİNASI 
İNŞAATLARI 

ASKERİ 
BİNA 
İNŞAATLARI 

SAĞLIK 
MESLEK 
LİSELERİ 

İLGİÜ MEVZUATLARINA GÖRE 
DAVETİYE USULÜYLE YAPILAN 

İHALELER 
Bilecik Bozüyük Adalet Bin.İnş. 
303.000.000.000 Tl 
AYDIN Söke Adalet Bin.lkm.lnş. 
750.000.000.000 Tl 

Antalya Alanya Adalet Sarayı İnşaatı 
1.000.000.000.000 Tl 

Van Merkz.150 Dal.Jan.Subay ve Asb.Loj.lşi. 
2.350.000.000.000 Tl 
Malatya İl Jan.Alay Kom.Böl.ve Tes. Inş. 
550.000.000.000 Tl 
Bilecik Bozöyiik Sağlık Mes.Lis.lkm.inş. 
107.000.000.000 Tl 
İçel Mersin Otel.ve Turz.Mesl.Lis.lkm.İnşaatı 

2886/35-a GEREĞİNCE İLANLI YAPILAN 
İHALELER 

(Davetli ihalelere Göre Emsal Uygulamalar) 
Erzurum Adliye Binası İnşaatı 
1.310.000.000.000.TI. 
Aksaray Adalet Bin.İnş. 
1.650.000.000.000.TI. 
Çorum Merk.Adalet Binası Inş. 
1.350.000.000.000.TL 
Rize Merkz.Adliye Binası Inş. 
1.150.000.000.000.TL 
Karabük İl Jan.Alay Kom Bin. ve Tes. Inş. 
700.000.000.000 
Bilecik İl Jan.Kom.Bin.ve Tes.lnş. 
650.000.000.000.TI. 

İsparta Yalvaç Sağ.Mesl.Lis.lnş. 
900.000.000.000.TL 
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877.000.000.000 Tl 
HÜKÜMET 
KONAĞI 
İNŞAATLARI 

Ankara Altındağ Hük.Kon.Ona.lnş. 
230.000.000.000 Tl 
Ankara Akyurt Hük.Kûn.lnş. 
655.000.000.000 Tl 

Çanakkale Bozcaada Hük.Kon.lnş. 
750.000.000.000.TI. 

Ankara Evren Hük.Kon.lnş. 
590.000.000.000 Tl 

SAĞLIK 
BİNASI 
İNŞAATLARI 

Trabzon Şalpazarı Sağlık Mrk.25 Yatk.lnş. 
200.000.000.000.TI: 

İğdır 150 Yatk.Dev.Hast.ikm.lnş. 
1.340.000.000.000.TI. 

Kocaeli Gebze Barış Mah.Sağ.Oca.lkm.lnş. 
70.000.000.000.TI. 
Bolu Halk Sağ.Lab.lkm.lnş. 
147.000.000.000.TI. 

Bartın Merkz.Dev.Hast.150 Yatak İkmal Inş. 
2.800.000.000.000.TL. 

Gaziantep Nizip Dev. Hast. Ac. Ser. Kan. 
Bank. + Kbb + Norj.+Urj 
170.000.000.000.TI. 

Ağrı Merkz.150 Yatk.Dev.Hast.ikm.lnş. 
700.000.000.000.TI 

Mardin Nusaybin Dev.Hast.Ek Bina Inş. 
285.000.000.000 Tl 
Denizli Çardak Dev.Hast.25 Yat.lnş. 
580.000.000.000.TI. 

Kastamonu Merkz.Kadıdağı Acil Yard.ve 
Trfk.Hast.30 Yat.lnş. 
665.000.000.000.TL. 

Adıyaman Kahta Dev.Hast.Polik.+Amlt.lnş. 
375.000.000.000.TI. 
Muğla Dalaman 30 Yat.Dev.Hast.lnş. 
570.000.000.000.TI. 

Kastamonu Daday 30 Yatk.Dev.Hast.lnş. 
665.000.000.000 TL 

Eskişehir Çifteler Dev.Has.Ek Bin .Inş. 
625.000.000.000 Tl 
Hatay Samandağ Dev.Hast.Ek Bin Amit.Inş. 
520.000.000.000 Tl 

Osmaniye Düziçi 50 Yataklı Dev.Has.lk.lnş. 
756.000.000.000.TI. 

Samsun Dev.Hast.Ek Bina İkmal Inş. 
545.000.000.000 Tl 
Bartın Göğüs Hast.Has.Ek.Bina Inş. 
350.000.000.000.TI. 

İçel Mersin Devl.Has.Ek Bina İkmal Inş. 
1.100.000.000 .OOO.TL 

Adıyaman Tut Dev.Hast.30 Yatk.lnş. 
590.000.000.000.TI. 
Çankırı İlgaz Devl.Hast.Acil Ser.Pol.lnş. 
753.000.000.000.TI: 

Bitlis Mutki Dev. Hast.50 Yat. 10 Dai. Loj. Ikm 
Inş. 
650.000.000.000.TL. 

Hatay Samandağ Dev.Hast.Ek Bin Amlt.lnş. 
520.000.000.000 TL 
Denizli Serinhisar Dev.Hast.Ek Bina inş. 
610.000.000.000.TL 

Ağrı Patnos Dev.Has.50 Yat.+10 Da. Loj.lkm, 
Inş. 
600.000.000.000 Tl 

Tabloda; 1.650.00O.0OO.OO0.-TL. keşif bedelli Aksaray Adalet Binası İnşaatı, 
1.350.OOO.OOO.O00.-TL. keşif bedelli Çorum Merkez Adalet Binası İnşaatı, 1.310.000.000.000.-
TL.keşif bedelli Erzurum Adliye Binası İnşaatı ve 1.150.000.000.000.-TL. keşif bedelli Rize 
Merkez Adliye Binası inşaatı işlerine ilişkin ihalelerin 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre 
ilanlı ve kapalı teklif usulü ile yapılmasına rağmen, söz konusu işlerle benzer mahiyette olup hatta 
keşif bedelleri daha düşük olan 3O3.O0O.O00.OOO.-TL. keşif bedelli Bilecik Bozüyük Adalet Binası 
İnşaatı, 750.000.000.000.-TL. keşif bedelli AYDIN Söke Adalet Binası İkmal İnşaatı, 
1.000.000.000.000-TL. keşif bedelli Alanya Adalet Sarayı İnşaatı işlerinin ihalelerinde davetiye 
usulünün uygulandığı görülmüş, emsali işlere göre hangi özelliklere sahip olmalan nedeniyle bu 
usulün tercih edildiği anlaşılamamıştır. 
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Yine Karabük İl Jan. Alay Kom. Bin. ve Tes. İnş. ile Bilecik İl Jan. Kom. Bin. ve Tes. İnş. 
işlerinin ihalesinde kapalı teklif usulü uygulanmasına rağmen, askeri inşaat olmakla birlikte, lojman 
inşaatı olması sebebiyle söz konusu işlerle aynı teknik özelliğe haiz olmadığı düşünülen Van 
Merkz. 150 Dai. Jan. Subay ve Asb. Loj. İnş. işinde davetiye usulünün uygulanması çelişkili 
görülmüştür. 

Tabloda örnek vermek amacıyla sayılan bazı hükümet konağı inşaatı ile meslek lisesi inşaatı 
işlerinin emsali işlere göre hangi teknik özelliklerine binaen ihalelerinde davetiye usulünün 
kullanıldığı da anlaşılamamıştır. 

Sağlık binası inşaat işleri açısından değerlendirildiğinde; 2.800.000.000.000.-TL.keşıf 
bedelli Bartın Merkez Devlet Hastanesi 150 Yataklı İkmal İnşaatı, 756.000.000.000.-TL. keşif 
bedelli Osmaniye Düziçi 50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı, 665.000.000.000.-TL. bedelli 
Kastamonu Daday 30 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ve diğer 6 adet hastane inşaatı işinin 
ihalesinde kapalı teklif usulü uygulanmış iken, keşif bedeli 580.000.000.000.- TL. olan 25 Yataklı 
Denizli Çardak Devlet Hastanesi İnşaatı, keşif bedeli 570.000.000.000.-TL. olan 30 Yataklı Muğla 
Dalaman Devlet Hastanesi İnşaatı ve keşif bedeli 590.000.000.000.- TL. olan 30 Yataklı Adıyaman 
Tut Devlet Hastanesi İnşaatı işleri davetiye usulüne göre gerçekleştirilmiştir. 

Üstelik tabloda yer alan davetli ihalelerin çoğunun keşif bedelleri itibariyle, taşra 
teşkilatınca kapalı teklif ihale usulü uygulanmak suretiyle, gerçekleştirilmesi gereken ihaleler 
olduğu görülmektedir. 

1.3.4- Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif (Davetiye) Usulü ile Yapılan Diğer İşlerle 
İlgili Değerlendirmeler 

Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan "Yılı Devlet İhaleleri Genelgeleri"nin "Belli 
İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü" başlıklı bölümünde, "Sosyal tesisler, lojmanlar, tip 
projelerin tatbik edildiği binalar ve benzeri işlerin kesinlikle bu maddeye göre ihale 
edilmeyeceği" hükmü düzenlendiği halde, bu hükme aykırı olarak lojman niteliğinde olan; 
475.000.000.000.-TL. keşif bedelli Batman Merkez 30 Dai. Subay Asb. Loj. İnş., 
315.000.000.000.-TL. keşif bedelli Ankara Hazine ve Dış Tic. Müs. Oran Sitesi B2 ve B3 Blok 
Lojman Onarım İnşaatı, Muş Mer. 250 Kişilik Çocuk Yuv. ve 10 Dai. Loj. İkm. İnş. işlerinin 
ihalelerinde davetiye usulü kullanılmıştır. 

Anılan dönemde diğer işler için uygulanan ihale usullerine bakıldığında; Kanun kapsamında 
bulunan diğer kuruluşlarca davetiye usulüne göre gerçekleştirilen ihaleler ile bugüne kadar yapılan 
genel uygulamalar da göz önüne alınarak "özelliği bulunan yapım işleri" kapsamında 
değerlendirilemeyecek yurt onarımı, hizmet binası onarımı, hizmet binası inşaatı, sağlık ocağı 
inşaatı işlerinin ihalesinde de sıkça davetiye usulünün uygulandığı görülmüştür. 

1.3.5- Davet Edilecek İsteklilerin Tespiti 
2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca davetiye usulü ile gerçekleştirilecek 

ihalelere, "teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" isteklilerin davet edilmesi 
gerekmektedir. 

1.3.1 bölümünde de belirtildiği üzere ihalesi kapalı teklif usulüne (2886 sayılı Kanun-
Madde:36) göre (ilanlı) yapılan işlerde ihaleye katılan isteklilerin yeterlikleri, her yıl yayımlanan 
"Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" de yer 
alan kriterlere göre değerlendirilmektedir. Buna karşılık davetli ihalelerde, ihaleye davet edilecek 
isteklilerin teknik yeterlikleri ve güçlerinin tespiti için uygulanması gereken kriterlerin ise; Maliye 

8 İhalenin yapıldığı tarihte Van ili OHAL kapsamında bulunmamaktadır. 
9 2886 s.K.Madde:44 
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Bakanlığınca her yıl yayımlanan "1 Sıra Numaralı ....Yılı Devlet İhaleleri Genelgelerinin ilgili 
hükümlerine göre idarelerce belirlenmesi gerekmektedir (EK-10). 

Bu çerçevede, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Devlet İhaleleri Genelgesine 
paralel olarak 1997 yılında yapılan ilanlar ile davet usulü kullanılarak yapılacak ihalelerde 
değerlendirilmek üzere, ihalelere davet edilmeye talip olan isteklilerin, (Genelgenin 5 numaralı eki 
tabloda belirtilen hususlara ilişkin) teknik ve mali durumlarını beyan etmek üzere, "firma tanıtım 
dosyalarını Bakanlığa göndermeleri ve hazırlanacak dosyaların muhteviyatının nasıl olması 
gerektiği duyurulmuştur. Anılan ilan üzerine ihalelere davet edilmeye talip olan istekliler tarafından 
yaklaşık 3000'in üzerinde firma tanıtım dosyası Bakanlığa gönderilmiştir. 1997 yılından itibaren 
Bakanlık, bu dosyalan kullanarak davetli ihalelere davet edilmesi gereken isteklileri belirlemiştir. 

Uygulamada sadece ihale tutan itibariyle Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan 
büyüklükteki ihalelerde; Genelgenin 5 numaralı eki tablonun doldurulmakla yetinildiği ve 
Bakandan alınan Olur'da, ihaleye davet edilecek firmalann "karne grubu"nun ne olması (A, B, vs.) 
gerektiğinin vurgulandığı, tablodaki diğer 7 kritere ise yer verilmediği ve buna ilişkin bir komisyon 
karan da olmadığı görülmüştür. 

Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi uyannca davetiye usulü uygulanacak işlerde 
çağınlacak isteklilerin belirlenmesi her ne kadar Bakan'ın takdirinde bulunmakta ise de bu 
isteklilerin o işin kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilmesi halinde öngörülen asgari yeterlik 
koşullannın daha üzerinde niteliklere sahip olmalan beklenir. 

Şöyle ki, örneğin bir hastane inşaatı "özelliği bulunan yapım işi" kapsamında 
değerlendirilerek davetiye usulü ile ihale ediliyor ise, bu işin ihalesine, bitirilmiş işleri arasında 
hastane inşaatı yer alan isteklilerin davet edilmelerinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Oysa firma tanıtım dosyalan üzerinde yapılan incelemelerde (EK-5), bu dönemde özelliği 
bulunan yapım işi olduğu gerekçesiyle davetiye usulü ile gerçekleştirilen hastane inşaatlannın 
ihalesine davet edilen ve ihale uhdesinde kalan çoğu firmanın ihalenin yapıldığı tarihte bitirilmiş 
işleri arasında hastane inşaatının olmadığı görülmüştür. 

Örnek vermek gerekirse: 

- 08.01.2001 tarihinde ihale edilen 580.000.000.000.- TL. keşif bedelli Denizli Çardak 
Devlet Hastanesi (25 Yataklı) İnşaatı işi ihalesini kazanan İç-Ka İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 
nin (Bayındırlık ve İskan Bakanlığına vermiş olduğu firma tanıtım dosyasından) değil 
hastane inşaatı, bitirilmiş herhangi bir yapım işi dahi bulunmamaktadır. 

- 20.12.2000 tarihinde ihale edilen 375.000.000.000.- TL. keşif bedelli Adıyaman Kahta 
Devlet Hastanesi Ek Bina (Poliklinik, İdari Bina, Ameliyathane) İnşaatı işi ihalesi verilen 
Fatih Petİnş.ve San. A.Ş.'nin 17.12.2000 tarihinde Bakanlığa sunduğu tanıtım dosyasında 
bitirilmiş ve taahhüdündeki işler bildirimi yer almamaktadır. 17.06.2003 tarihli tanıtım 
dosyasından ise ihalenin yapıldığı tarihte bitirilmiş bir işi olduğu anlaşılmaktadır. Türk 
Telekom A.Ş' ne yapılmış olan (2003 yılına dönüştürülmüş keşif bedeli itibariyle) 158,6 
milyar TL. tutanndaki bahse konu "Adıyaman İli ve İlçeleri Havai Hat Toplama İşi" nin, 
ihale konusu hastane işi için benzer iş olarak bile değerlendirilmesi mümkün değildir. 

- 10.01.2001 tarihinde ihale edilen 200.000.000.000.- TL. keşif bedelli Trabzon Şalpazan 
Sağlık Merkezi (25 Yatak) İnşaatı işi ihalesi verilen Kasmet İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin 
20.12.2000 tarihinde vermiş olduğu tanıtım dosyasından bitirilmiş ve taahhüdünde 
bulunan bir yapım işinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

- Alihay İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti, Dedehan İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti, 
ve Özeren Turz. İnş. Yap. Malz. ve Tic. Ltd. Şti ise hastane inşaatı tamamlamış olmak bir 
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yana, gerekli teknik ve güce sahip olmadıkları halde davet usulü ile yapılan hastane ve 
diğer yapım ihalelerine mütemadiyen davet edilmişlerdir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne muhtelif tarihlerde 
firmalarca verilen tanıtım dosyalarının Yılı Devlet İhaleleri Genelgeleri ekinde yer alan "Belli 
İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulüne Ait Değerlendirme Tablosu" nda sayılan bilgi ve 
belgelere göre incelenmesi sonucunda; sözü edilen dönemde davetiye usulü ile yapılan ihalelere 
davet edilen ve ihale verilen isteklilerin teknik yeterlik ve güçleri itibariyle ihalelerin yapıldığı 
tarihte gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olup olmadıklarına ilişkin daha ayrıntılı açıklama müteakip 
bölümlerde yapılacaktır. 

1.3.6- İhalelerde Davetiye Usulünün Uygulanmasında Bakanın Sorumluluğu 
Kanunun 44 üncü maddesinin uygulanmasından doğan özel sorumluluk halleri, bir Bakan 

için iki başlık altında toplanabilecektir: 
a) İhale konusu işin 44 üncü madde kapsamına girip girmeyeceği: 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 44 üncü madde hükmüne göre, bir ihalenin belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 
(davetiye usulü) ile yapılabilmesi için; ya maddede ismen sayılan işlerden (örneğin; baraj, köprü, 
limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, vb.) olması, ya da "özelliği bulunan yapım işi" niteliğinde 
olması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşımayan işlerin ihalesinde bu madde hükmüne göre sınırlı 
sayıda belli istekliler arasında davet usulünün uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla bu 
maddeye aykırı yapılacak seçimler aynı zamanda Kanunun 2 nci maddesindeki "ihtiyaçların en iyi 
şekilde; uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması" 
ilkelerine de aykırılık teşkil edecektir. 

b) İhaleye davet edilecek isteklilerin seçimi: Maddede davet usulü uygulanacak ihalelere 
teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç isteklinin davet edilmesi öngörülmüştür. 
Bu noktada istekli seçiminde iki önemli kriter dikkate alınacaktır: Birincisi maddede öngörüldüğü 
şekilde ihaleye teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç isteklinin davet edilmesi 
gereğidir. İkincisi ise, istekli seçiminde Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık 
ilkelerinin sağlanmasıdır. Bu kriterlere aykırı yapılacak seçimler de yukarıdaki bentte belirtildiği 
gibi Kanunun 2 nci maddesindeki "ihtiyaçlann en iyi şekilde; uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması" ilkelerine de aykırılık oluşturacaktır. 

Nitekim Sayın Koray AYDIN, 21.dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 
Arkadaşı tarafından "Bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, 
gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin TCK'nun 228, 230, 240 
ve 346. maddelerine uyduğu" iddiasıyla verilen Soruşturma Önergesine istinaden kurulan (9/4) esas 
sayılı soruşturma komisyonuna verdiği ifadesinin yazılı bölümünde aynen: 

"2556' sayılı Devlet İlıale Kanununun 48 inci maddesine göre ita amirine tanınan yetki ve 
sorumluluk; 
1- İhale komisyonunu mevzuata uygun olarak oluşturmak, 

2- 44 üncü maddeye göre yapılacak ihalelerde ihalelere katılacak olan isteklilere onay 
vermek, 

3' İJıalelerin 2 nci maddede öngörülen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol 
ederek ihaleyi onaylamak veya iptal etmektir..." 

Demek suretiyle, Bakan olarak şahsına atfedilebilecek özel sorumluluk alanlarını üç 
maddede saymaktadır. Kanunun 2 nci maddesine aykırılık teşkil eden işlemler ise, Yargıtay 
İçtihatlarında "görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu" ile ifade edilmektedir: 
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"Olayımızda Belediye Başkanı sanığın, pompa, iş makinesi ve içme suyu isale ihaleleriyle 
ilgili eylemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2, 17, 25 inci maddelerine aykırı olarak yapma 
biçiminde gerçekleştiğinden, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır." (Yargıtay 
4.C.D. Tarih: 30.03.1998 ve Esas/ Karar No: 3309/2201) 

1.2.1 bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Sayın Koray AYDIN döneminde 
davetiye usulü kullanılmak suretiyle ihaleler merkezde toplanarak, Kanunda istisnai ihale usulü 
olarak öngörülen davetiye usulü, esas ihale usulü haline gelmiştir. Böylece ilan yapılarak kapalı 
teklif usulü yerine davetiye usulünün uygulanması sonucunda; 

- İndirim oranlan işin kapalı teklif usulü uygulanması durumunda oluşacak indirim 
oranlarından daha düşük gerçekleşmiştir. 

- İhalelere sınırlı sayıda (en fazla 8-10) ve sürekli belirli firmaların davet edilmesi nedeniyle 
inşaat sektöründe söz konusu işleri yapabilecek nitelikte çok sayıda firmanın ihalelere katılımı 
engellenerek haksız rekabet yaratılmıştır. 

Böylece istisnai ihale usulü olarak öngörülen davetiye usulünün, amacını aşarak esas ihale 
usulü haline gelmesi ile 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde "ihtiyaçların en iyi şekilde; uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması" olarak belirlenen 
temel ilkelerine ve anılan Kanunun 44 üncü maddesine aykırı davranılmıştır. 

2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca davetiyeli ihalelerde uygulanacak ihale 
usulü ile ihaleye katılacak firmaların isimleri bizzat Bakan onayı ile belirlenmektedir. 

Dolayısıyla; 

Sayın Koray AYDIN'ın 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine "kapalı teklif usulü"ne göre 
ihale edilecek işlerin anılan Kanunun 44 üncü maddesine göre davetiye usulü ile ihale edilerek bu 
usulün esas ihale usulü haline dönüşmesinde sorumluluğu olup önceden belirlenmiş isteklilere ihale 
verilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık yaptığı dönemdeki ihalelerde davetiye usulü uygulamak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı kanaati oluşmuştur. 

Kaldı ki, Sayın Koray AYDIN da 10/9 numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda 
19.06.2003 tarihinde yaptığı açıklamalarda, mevcut ihale kanununun, kişilere inisiyatif veren 
bölümleri dolayısıyla suiistimale açık bir yapı gösterdiğini, 44 üncü maddenin keyfi ve kötü 
kullanımlara açık olduğunu ifade ederek, davetiye usulünü eleştirmiş ve hazırlık süreci devam eden 
yeni ihale yasasında bu hususun düzeltileceğini ifade etmişlerdir. Nitekim 01.01.2003 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belli istekliler arasında ihale usulü 
uygulanacak işler için ön yeterlik ilanı yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 

Bu durumda, 2886 sayılı Kanuna göre davetiye usulü uygulanan ihalelerde de (574 sayılı 
K.H.K. ile OHAL kapsamındaki illerde yapılanlar hariç) Kanunda zorunlu kılınmamakla birlikte, 
önseçim ilanı yapmak suretiyle ilgili maddenin keyfi ve kötüye kullanımının engellenebileceği 
değerlendi ri 1 mektedir. 

1.4- BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF (DAVET) USULÜ 
KULLANILARAK YAPILAN BAZI İHALELER VE DAVET EDİLEN FİRMALAR 
HAKKINDA BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

Müteahhit Firmalar, davetiye usulü ile yapılacak ihalelere katılabilmek için firmalarına 
ilişkin bilgileri içeren tanıtım dosyalarını, ihalelere katılmak istediklerini belirten dilekçeleri ekinde 
Bakanlık Genel Evrakına vermişlerdir. Bu dosyalar Bakanlık Yapım Daire Başkanlığı İhaleli İşler 
Müdürlüğünde sıra numaralı ve fihristli olarak arşivlenmiştir. Firmalar ileriki tarihlerde dosyalarını 
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güncelleştirmek istediklerinde, yeni bilgileri Bakanlık Genel Evrakına vermekte, adı geçen 
Müdürlükte de bu bilgiler eski dosyalarına eklenmektedir. 

1.4.1- Davet Edilecek Firmaların Yeterlikleri 
Bayındırlık ve îskan Bakanlığınca bir ihalenin davetiye usulü ile yapılması 

kararlaştırıldığında, Bakanlıkta mevcut 3000'e yakın tanıtım dosyası ve bu dosyalarda yer alan 
müteahhitlik karnesi, iş bitirme belgeleri, sahip olunan yapı aracı ve teknik personel listesi, vb. 
belgeler incelenerek, işin niteliğine göre davet edilecek firmalar belirlenmekte ve buna ilişkin karar 
Bakanlık Makamınca onaylanmaktadır. Nitekim alınan Olur'lann bir çoğunda, ".... gerekli nitelik 
ve yeterliğe haiz bulunan fırmalann Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin 
Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ ve örnek Bilgi Formlarına10 göre düzenlenen 
Tanıtım Dosyalarında yapılan çalışma sonucunda...", isimleri Olur'da yazılan müteahhitlerin 
davet edilmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir. 

- Müteahhitlik karnesinin taşıması gerektiği şartlar: Müteahhitlik karneleri fırmalann veya 
şahısların bitirmiş oldukları işlerin tutan ve sınıfı ile doğru orantılı olarak Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığınca verilen sertifikalardır. Kendilerine ait müteahhitlik karneleri olmayan firmalar 
müteahhitlik karnesi olan şahıslan şirketlerine ortak etmek ya da o kişileri şirketlerinde sorumlu 
teknik müdür olarak çalıştırmak suretiyle onlann karnelerini kendi şirketlerine devir alabilmekte ve 
bu karnelerle ihalelere katılabilmektedirler. Ancak devir alınması koşulunda karnesi devir alınan 
kişinin o şirkette teknik sorumluluk alması ve çalışması esastır. Karnelerini başka şahıslardan devir 
alan firmalardan çoğunluğunun Bakanlığa vermiş olduklan firma tanıtım dosyalannda mevcut 
teknik personel bildirilerinde karnesini devir aldıklan kişinin adı yer almamaktadır. Bu ise 
uygulamada karnesini devir eden kişilerin bu şirketlerde çalışmadığının göstergesidir, özelliği 
bulunan yapım işleri için karnesi devir olan ve karnesi devir alınan kişilerin şirkette teknik sorumlu 
olarak çalışmadığı veya ortak olarak yer almadığı fırmalann çağnlmaması gerekmektedir. 

-İş bitirme, teknik eleman ve yapı araçlan bildirimleri: Firmalar Bakanlığa vermiş olduklan 
firma tanıtım dosyalannda son 25 yılda bitirmiş olduklan işlerin listesini ve bunlara ilişkin iş 
bitirme belgelerini sunmaktadırlar. Bu bilgiler ihale edilecek işin konusu ile ilgili iş bitirmiş olan 
fırmalann davet edilmesi konusunda idarenin tercih yapabilmesini sağlamak amacıyla 
istenmektedir. Hiç iş bitirmesi olmayan fırmalann sadece müteahhitlik karneleri dikkate alınarak 
özelliği olan yapım işleri ihalelerine davet edilmemeleri gerekmektedir. Firmalann istihdam etmiş 
olduklan teknik personel ile sahip olduklan yapı araçlannın sayısı ve niteliği idarenin, firmanın 
yeterli teknik düzeyde ve güçte olup olmadığı konusunda karar vermesinde dikkate alınmalıdır. 
2886 sayılı Devlet İhale kanunun davetiye usulü ile yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesi 
"teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" fırmalann davet edilmesini öngörmektedir. 

Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde (29.05.1999-05.09.2001) yapılan ihalelere 
sıkça davet edilen (davet edilen fırmalann belirlenmesine ilişkin bu dönemde yapılan uygulamalar 
(1.3.5) bölümünde aynntıh olarak anlatılmıştır.) bazı firmalara ait tanıtım dosyalan ile bu 
firmalardan ihale alanlar incelenmiş ve teknik yönden yeterli olmayan bir çok firmanın ısrarla 
ihalelere davet edildikleri ve bu firmalann özelliği bulunan işlerin ihalelerini (yeterli olmadıklan 
halde) aldıklan belirlenmiştir. 

Tebliğe ekli 5 numaralı formdan bahsediliyor. 
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1.4.2- Davet Edilen Firmalar Arasındaki İlişkiler 
ihtiyaçların "en uygun şartlarla" ve ihalede "rekabet" koşullan temin edilerek karşılanması, 

kamu kurumlannm tabi olduğu bütün ihale mevzuatlannda (kanun, yönetmelik, vs.) temel ilkeler 
arasında sayılmıştır. Söz konusu ilkeler doğal olarak, ihale işlemleri yürütülürken, kamunun en 
yüksek faydayı elde edebileceği yöntem ve işlemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. 

Rekabet ilkesinin sağlanabilmesi, aşağıdaki hususlar çerçevesinde mümkün olabilecektir: 

a) Gizliliğin sağlanması: İhaleye katılan veya davet edilen firmalann nitelikleri ve aralannda 
muhtemel anlaşma imkanlannın bulunup bulunmadığının gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Bu noktada idarelerin ihale işlemlerini büyük titizlik ve gizlilik içerisinde yürüterek, katılan 
firmalar arasında gizli bir anlaşma yapılmasına imkan verecek her türlü işlem ve eylemden 
kaçınması, anlaşmanın önlenebilmesi için her türlü tedbiri alması gerekmektedir. Zira istekliler 
arasında anlaşma yapılarak teklif verilen ihalelerde, özgür iradeye ve gerçek ekonomik ve teknik 
güce dayalı rekabetin oluştuğunu söylemek mümkün olamayacaktır. Bu durumda idareler, ihale 
öncesi hazırlık aşamasında (ihale sırasında sağlanacak "açıklık" ortamı müstesna) her türlü gizlilik 
önlemini almak zorundadır. İhaleye teklif veren veya davet edilen firmalann isimlerinin, yeterlik 
ve/veya ihale saatine kadar gizli tutulması, firmalar arasında anlaşmayı önleyecek en önemli 
faktörlerdendir. Özellikle davetiydi ihalelerde, bir yeterlik aşaması yapılmadan, doğrudan tenzilat 
tekliflerinin görüşülmesine geçileceğinden, davet edilecek sınırlı sayıdaki firmanın isimlerinin gizli 
tutulması ve davet mektubu gönderilen firmalara diğer firmalann isimlerinin bildirilmemesi veya 
ifşa edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Aynca firmalann tekliflerini diğer isteklilerden gizli 
tutmalan ve verilen tekliflerin idare tarafından gizliliğinin sağlanması da, rekabet ilkesinin 
sağlanmasında kuşkusuz en önemli faktörlerden olacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında, davet usulü kullanılarak yapılan ihalelerde, davet edilen firmalar 
arasında ilişki (akrabalık, ortaklık vb.) bulunmasının, o ihalede rekabetin ve gizliliğin 
sağlanmasında ciddi bir engel teşkil edeceği kuşkusuzdur. 

b) İhalelere isteklilerce tek bir teklif verilmesi: Öte yandan ihalelere isteklilerin birden fazla 
teklif vermesi de, tekliflerin gizliliği ve rekabetin sağlanması ilkeleri açısından mümkün 
görülmemektedir. Nitekim bu husus, her yıl yayımlanan 1 Sıra Numaralı Devlet İhaleleri 
Genelgesinin "İ-TEKLİF MEKTUPLARI VE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlıklı 
bölümünde; 

2. Kapalı teklif usulünde tekliflerin gizli olarak verilmesi esas olduğundan, 
ihalelerde bir istekli tarafından kendi veya başkaları adına asaleten veya vekaleten 
sadece tek bir teklif verilecektir. Aksi halde bu tür tekliflerin tamamı işleme konulmadan 
iade edilecek ve haklannda kanunun 83 ve 84 üncü maddeleri gereğince işlem yapılacaktır." 

Denilmek suretiyle, ihalelerde rekabetin ve gizliliğin sağlanabilmesi noktasında isteklilerin 
tekliflerinin gizli verilmesi gerektiği, aynca bir isteklinin kendi veya başkalan adına, asaleten veya 
vekaleten (yani doğrudan veya dolaylı olarak) tek bir teklif vermesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Komisyonumuzca Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki firma tanıtım dosyalan üzerinde 
yapılan aynntılı incelemelerde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlığı 
döneminde davetiye usulü kullanılarak yapılan 220 adet ihalede, Bakan Olur'u doğrultusunda 
ihalelere davet edilen firmalar, yukanda bahsedilen hususlar çerçevesinde incelenmiş ve aynı 
ihaleye, aralannda bu şekilde bir ilişki bulunan firmalann birlikte davet edilip edilmedikleri 
araştınlmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda 220 davetli ihalenin 121'ine; Bayındırlık ve İskan 
Eski Bakanı Koray AYDIN'ın verdiği Olurla, aralannda çeşitli açılardan ilişki bulunan bir veya 

" îlanlı veya belli istekliler arasında davetli (2886/44 md.) ihalelerde. 
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birkaç grup firmanın aynı ihalelere birlikte davet edildikleri ve bazı ihaleleri bu firmalardan birinin 
kazandığı tespit edilmiştir. Aralarında ilişki bulunan firmaların birlikte çağrıldıkları 121 ihale ve bu 
ihaleye katılanlar arasındaki ilişkiler bir liste halinde hazırlanarak ekte sunulmuştur (EK-11). Söz 
konusu listede aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunan firmalar, karşılarına aynı rakamlar 
yazılarak kodlandmlmıştır. Örneğin aralarında ilişki bulunduğundan müteakip bölümde ayrıntılı 
olarak bahsedilen M.A.B. İnş. ve San.Ltd. Şti. ve MORKOÇ Taah. San. Tic. Nak. Ith. îhr. Ltd. Şti. 
firmalarının karşısına aynı rakam (13) yazılarak, aralarında bir ilişki bulunduğu gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

1.4.2.1- Firmaların Ortakları Arasında İlişki Bulunması 
Sayın Koray AYDIN döneminde davetiye usulü kullanılarak yapılan ihalelerde dikkati 

çeken en önemli hususlardan biri, ortaklan arasında ilişki bulunan firmaların aynı ihalelere birlikte 
sıkça çağrılmış olmasıdır. Firma tanıtım dosyalarında (EK-5) yer alan nüfus kayıt örnekleri, ticaret 
sicil gazeteleri, ikametgah belgeleri, vs. belgeler üzerinde yapılan ayrıntılı incelemelerde söz 
konusu ilişkilerin üç ayn şekilde ortaya çıktığı görülmektedir: 

a) Ortakların aynı olması: Az da olsa rastlanan bu ilişki şeklinde, bir kişinin iki ayn 
firmaya ortak (hakim hisseyle) olduğu ve her iki firmanın da aynı ihaleye birlikte davet edildikleri 
görülmektedir. Örneğin M.A.B. tnş. ve San.Ltd. Şti.'nin sermayesinin tamamına sahip olan iki kişi, 
aynı zamanda MORKOÇ Taah. San. Tic. Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.'nin de sermayesinin toplam 
%60,5'ine sahip bulunmaktadır ve bu iki firma Sayın Koray AYDIN döneminde yapılan dört ayn 
ihaleye birlikte davet edilmişlerdir ve davet edilen bu ihalelerden birini M.A.B. tnş. ve San.Ltd. Şti. 
kazanmıştır (Bu konuda daha aynntılı açıklamalar ileride yapılacaktır). Bu ilişki örneğinde, her iki 
firmada da aynı kişi veya kişiler söz sahibi ortak durumundadır ve iki firma arasında anlaşma 
olmadığını iddia etmek, hem pratikte hem de hukuken mümkün olmayacaktır. Üstelik bu durum, 
Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen, bir isteklinin kendi veya başkalan adına, asaleten veya 
vekaleten (yani doğrudan veya dolaylı olarak) tek bir teklif vermesi gerektiği şeklindeki amir 
hükme de açıkça aykınlık teşkil edecektir. 

b) Yakın akrabalık ilişkisi: Aynı ihaleye davet edilen bazı firmalann ortaklan arasında 
baba-oğul veya kardeşlik gibi yakın akrabalık ilişkileri tespit edilmiştir. 

Elbette ki kanunlanmız, birbiriyle yakın akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin farklı şirketlere 
ortak olmasını ve bu şirketlerin aynı ihaleye "katılmalarını" yasaklamamaktadır. Aksi 
ispatlanmadıkça bu iki firma arasında anlaşma olduğunu iddia etmek mümkün olmayabilir. Çünkü 
ayn tüzel kişiliği bulunan iki firmanın özgür iradesiyle ihalelere katılmak ve teklif vermek hakkı 
bulunmaktadır. Öte yandan bu firmalann aynı ihaleye katılmasını idarenin önceden tespit etmesi ve 
engellemesi de mümkün olmayabilir. 

Ancak bu yorumlan ilan yoluyla duyurulan ve katılımın herkese açık olduğu ihaleler için 
yapmak mümkün ise de, aynı yorumu, sınırlı sayıdaki isteklinin idarece belirlendiği ve davetiye 
mektubu ile ihaleye davet edildiği ihalelerde ileri sürmek, 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
zikredilen "rekabet" ilkesi ile "ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması" ilkeleri çerçevesinde 
mümkün olamayacaktır. Çünkü, daha önce de vurguladığımız gibi, idarenin elinde 3000 civannda 
firma portföyü bulunmaktadır ve bu firmalar içinden geniş bir seçim şansı bulunmaktadır. Bu 
imkana rağmen, aynı ihaleye, ortaklannın arasında yakın akrabalık (ve hatta çoğunlukla adres 
birliği) ilişkisi bulunduğu firma tanıtım dosyalanndan kolaylıkla anlaşılan firmalann davet edilmiş 
olması ve üstelik bazı ihalelerin bu firmalardan biri üzerinde bırakılması, Bakanlığın bu konuda 
objektif ve basiretli davranmadığı şeklinde ciddi kuşkular uyandırmaktadır. 

Dolayısıyla, aynı adresi paylaşan ve ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi bulunan 
firmalann aynı ihalelere birlikte davet edilmeleri ve üstelik ihalelerin bu firmalardan biri tarafından 
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kazanılmış olması, ihale mevzuatının öngördüğü rekabet ilkesinin açıkça ihlal edildiği ve ihaleye 
fesat karıştırıldığının bir göstergesidir. 

c) Karı-koca ilişkisi: Rastlanan bu ilişki türünde ise, aynı ihaleye davet edilen iki ayrı 
firmanın ortakları arasında karı-koca ilişkisi olduğu görülmektedir. Yukarıda yapılan yorumlar bu 
bent için de geçerlidir. 

1.4.2.2- Davet Mektuplarının Çelişkili Adreslere Gönderilmesi 
Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, tüzel kişi olan tacir şirketlerin 

kanuni ikametgahları Ticaret Sicili Gazetesinde şirket merkezi olarak gösterilen adrestir. 
Dolayısıyla davet mektuplarının kural olarak kanuni adrese gönderilmesi esastır, öte yandan bazı 
firmaların tanıtım dosyalarında, her türlü tebligata esas olmak üzere, kanuni adresleri dışında ikinci 
bir adresi de beyan ederek, bu adrese yapılacak her türlü tebligat işleminin firmalarına yapılmış 
olacağını ve bundan doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul ettiklerini belirtir taahhütnameler de 
bulunmaktadır. Ayrıca bazı firmaların, firma merkezi dışında başka adreste faaliyet gösteren 
şubelerinin de olduğu görülmektedir. Bu durumda esas olarak "kanuni adrese" davet mektubu 
gönderilmesi gerekmekte ise de, beyan edilen "tebligata esas adresine" veya "şube adresine" de 
davetiye gönderilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bunun dışında bir başka 
adrese davet mektubu gönderilmesi ise, hem Tebligat Kanunu açısından hem de gizlilik ilkesi 
açısından uygun olmayacaktır. 

a) Firmalara aynı adreslere davet mektupları gönderilmesi 
Sayın Koray AYDIN döneminde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce merkezde yapılan davetli 

ihalelerin çoğunda, firmaların isimlerinin gizli tutulması zorunluluğu yeterince sağlanamamış; 
örneğin bu dönemdeki bütün ihalelere gönderilen davet mektuplarının (EK-12) incelenmesinde, 
ihalelerin yarıya yakınında davet edilmesi kararl aştın lan birden fazla firmaya aynı adreslere davet 
mektubu gönderilmek suretiyle ihaleye birlikte davet edildikleri tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, aynı ihaleye davet edilen bazı firmalar, kendisiyle birlikte aynı ihaleye davet 
edilen diğer bir veya birden fazla firmayı da öğrenmiş olacaktır. Aynı bilgilere, aynı adresi paylaşan 
diğer firmalar da sahip olacağından, bu firmalar arasında anlaşma yapılması imkanı verilmiş 
olacaktır. 

b) Firmalara kanuni adresleri dışında, kime ait olduğu anlaşılamayan farklı bir adrese 
davet mektubu gönderilmesi 

Yine Sayın Koray AYDIN döneminde yapılan ihalelere ilişkin davet mektuplarının (EK-12) 
incelenmesinde, bazı firmalara davet mektubu gönderilen adreslerin o firmanın değil, kimliği tespit 
edilemeyen başka kişi veya firmalara ait olduğu görülmektedir. 

Aşağıdaki bölümlerde çeşitli ihaleleri kazanan firmaların, o ihaleye davet edilen diğer 
firmalarla olan ilişkileri ve bu firmaların yeterli olup olmadıkları, ihaleler bazında ayrıntılı olarak 
incelenecektir. 

1.4.3-İhaleyi Kazanan Firmanın Yeterli Olup Olmadığı ve Diğer Firmalarla Olan 
İlişkilerinin İncelenmesi 

(1)- a-"Çorum 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı ihalesi" 
b-"Ankara DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası Onarım İnş. ihalesi" 
c-"Düzce Merkez 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı ihalesi" 

İhaleleri kazanan firma: Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti. 
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i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı;130 

Kazandığı İhale Sayısı; 3 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 22.09.1997 
Ortaklan; Hülya EREN, Muazzez ŞENOL, 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer îş; Son 15 yılda yaptığı hiçbir iş yok, 
Müteahhitlik karnesi; Haluk Necip ALATAN'dan devir. 

Grubu;A 

Tutan; Her Miktarda, 
Geçerlilik Tarihi; 31.12.2001 

Teknik ve Mali Yeterliği; dosyasındaki teknik personel bildiriminde karnesi devir alınan 
Haluk Necip ALATAN ihale tarihlerinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer 
almıyor. Teknik personeli yok, aracı yok, mali yapısı yetersiz. 

Davet edildiği; 
-Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre 

12.09.2000 tarihinde ihalesi yapılan 4.50O.O00.0OO.0O0.-TL. keşif bedelli Düzce Merkez 1000 
Kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı ihalesi %10,10 tenzilatla, 

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 22.06.2001 tarihinde ihalesi 
yapılan 200.000.000.000.-TL. keşif bedelli Ankara DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası Onanm İnş. 
ihalesi %7,25 tenzilatla, 

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre 
22.09.1999 tarihinde ihalesi yapılan 2.200.000.000.000.-TL. keşif bedelli Çorum 1000 Kişilik 
Öğrenci Yurdu İnşaatı ihalesi ise %10,40 tenzilatla 

Firmanın uhdesinde kalmıştır. 
Davet edildiği işlerin niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde Firma teknik kapasite 

yönünden davet edilebilecek nitelikte değildir ve mali yapısı itiban ile de yetersizdir. Bu nedenlerle 
bu firmanın 130 adet işe davet edilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun davetiye usulü ile 
yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik 
yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine uymamaktadır. Bu nedenle adı geçen 
firmanın bu dönemde davetiye usulü ile yapılan 220 ihalenin 130 adedine davet edilmesi hatalı bir 
uygulama olmuştur. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 19.04.2002 tarih ve HC.l 1/02-1, 
SE. 12/02-2, İZB.31/02-5, MD.33/02-5, MS.36/02-11, KT.46/02-9 sayılı İnceleme Raporunda, 
Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalan Çorum Merkez Adalet Binası İnşaatı işi ihalesiyle ilgili 
olarak, bu iş için adı geçen firmanın gerekli yeterlik koşullannı taşımadığı, doğru bir 
değerlendirmede sınır puanın altında kalacağı, bu nedenle ihaleye iştirak ettirilmemesi gerektiği 
belirtilmiştir. 

ii)Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 

-IÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Kırçiçeği Sok. 3/1 Gaziosmanpaşa /ANKARA) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



62 

-ÖZEREN İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Kırçiçeği Sok. 3/1 Gaziosmanpaşa /ANKARA ) 
-YILDIZLAR İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Abdullah Cevdet Sk. 37/9 Çankaya /ANKARA ) 
Yukarıda adı geçen firmalardan İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. toplam 5 kez, ÖZEREN 

İnş. San. Tıc. Ltd. Şti. toplam 86 kez ve YILDIZLAR İnş. Tic. Ltd. Şti. İse toplam 130 kez 
ihalelere davet edilmişlerdir. 

Firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde : 
- Adı geçen firmalardan İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve ÖZEREN İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

isimli firmalar aynı kanuni ve tebligat adresini paylaştığı, 
- İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin ortağı ve müdürü Süheyla EREN'in, ÖZEREN İnş. 

San. Tic. Ltd. Şti.'nin tam yetkili müdürü (ortak değil) Edip EREN ile kardeş olduğu, 
- İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve ÖZEREN İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin adresleri 

yukarıdaki gibi olduğu halde, bu firmaların bazı ihalelere YILDIZLAR İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin 
adresine davet mektubu gönderilerek davet edildikleri, 

- Ayrıca ÖZEREN İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin kime ait olduğu anlaşılamayan "74.Sk. 
No: 12/9 Öveçler /ANKARA" adresine de davet mektubu gönderilmek suretiyle bazı ihalelere davet 
edildiği, 

görülmüştür 
Firmalar arasındaki ilişkiyi ispatlayan bir başka husus ta, bu firmaların katılıp ta 

kazanamadıkları ihaleler sonunda geçici teminat mektuplarını aynı şahsın geri almış olmasıdır. 
Örneğin bu firmalardan İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti ve ÖZEREN İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin 
birlikte davet edildikleri; "Denizli Çardak Dev.Has.25 Yat. İnş." ihalesinde, ihaleyi kazanan İÇ-
KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. adına sözleşmeyi imzalamaya yetkili şahıs ile ÖZEREN İnş. San. Tic. 
Ltd. Şti.'nin geçici teminat mektubunu Bakanlıktan geri alan şahsın aynı kişi (Sinan Duman) olduğu 
görülmektedir (EK-13). 

Üç firma içinden en az ikisinin birlikte çağrıldıkları ihale sayısı ise, aşağıdaki listeden de 
görüleceği üzere toplam 63 adet olup bunlardan (1) numaralı ihaleye üç firma birden davet edilmiş 
ve bu ihaleyi YILDIZLAR İnş. Tic. Ltd. Şti., (2) numaralı ihaleyi ise İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. 
Şti. kazanmıştır: 

1) Çorum 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş. 
2) Denizli Çardak 25 Yat. Dev.Has. İnş. 
3) Zonguldak Muhtelif 3. Grup 148 Afet Konutu İnşaatı 
4) Tunceli Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı 
5) Van Merkez Jand. Helikopter Hangar Bin. ve Tesisleri İkmal İnşaatı 
6) Dışişleri Bakanlığı Ek Binası İkmal İnşaatı 
7) İstanbul Milli Arşiv (Eski Teşvikiye ve Gülh.Hst.Resto.) İnşaatı 
8) Sımak Habur Muhz. Baş. Müd. Köpek Bakıcı Evi İnşaatı 
9) Şırnak Adliye Binası Lojman Onarımı İnşaatı 
10) Şırnak Habur Hud.Kap. Güm. Sah. Kanal Hang. Onanm İnşaatı 
11) Karabük 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı 
12) Bilecik Bozüyük Adalet Binası İnşaatı 
13) Bolu Gerede Dev. Hast. Ek Bina Acil Pol.+İdari Bina İnşaatı 
14) Ş.Urfa Merkez Hükümet Konağı İnşaatı 
15) Sakarya Adapazarı İlçesi 1. Böl. Kavaklar Cad. Anıt Müze İnşaatı 
16) Ankara Sahil Güvenlik Komutanlığı Yeni Karargah Bin. İkm. İnşaatı 
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Sakarya Hendek Başpınar Mah. Horhor Yor. 200 Kişi.Oğr. Yurdu İnşaatı 
AYDIN Kuşadası Dev. Hast. 50 Yat.+lO Dai. Loj. İkm. İnşaatı 
Diyarbakır Merkez 80 Kişilik Huzurevi İkmal İnşaatı 
Adana Orta Hasarlı Betonarme Binaların Takviyesi İnşaatı 
İstanbul Başbakanlık Dev. Arş. Gn. Md. Bağcılar 2. Arş. Dep. Gn. Onr. 
Yalova Halk Sağlığı Lab. İnşaatı 
Hakkari Çukurca Avuçdüzü Jan. Sın. Böl. Bin. ve Tes. İkm. İşi 
Ankara Adliye Sarayı Onarım İşi 
Sinop Yurt Binası Onarım İnşaatı 
Sayıştay Başkanlık Binası İkinci Kıs. İkmal İnşaatı 
Tunceli Pülümür Mrkz. 202 Afet Konutu Onarım İnşaatı İşi 
Çorum 1000 Kişilik Yurt İnşaatı 
Afyon 1000 Kişilik Yurt İnşaatı 
İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Gn. Md. Gn. Onr. İnşaatı 
Diyarbakır Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü İnşaatı 
Hakkari Çukurca Çığılı Jan. Sınır Böl. Bina ve Tes. İkm. İnşaatı 
Diyarbakır 400 Kişilik Cezaevi İkmal İnşaatı 
Diyarbakır Çınar Höyükdibi Jan. Karakol Bin. Tes. İkm. İnş. 
Diyarbakır Merkez Jan. Helikopter Hang. Bin. ve Tes. İkm. İnş. 
Diyarbakır Merkez E Tipi Kapalı Tutukevi Md. Onarım İnş. 
Diyarbakır Kız Yetiştirme Yurdu 150 Kiş.+lO Dai. Loj. İkm. İnş. 
Erzincan 1200 Kişilik Öğr. Yurdu İkmal İnş. 
Muş Mrkz. 250 Kiş. Çocuk Yuvası ve 10 Dai. Loj. İkm. İnş. 
Tunceli Merkez Meteo. Müd. Hiz. Bin. Loj. Onarım İnş. 
Hakkari Yüksekova 100 Dai. Subay Astsa. Loj. İkm. İnş. 
Diyarbakır Merkez E Tipi Cezaevi Onarım İşi 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Diyarbakır Böl. Md. Hiz. Bin. İnş. 
Osmaniye Dev. Hast. (250 Yatak) İnş. 
Mardin Yurdu Loj. Onarım ve İhata Duvarı Yapılması İşi 
Bartın Merkez Hük, Kon. İnşaatı 
Ankara Çankaya Jan. Ok. Kom. ve Spor Tes. C. K. S. İnş. 
Muğla Marmaris Hük. Kon. İnş. 
Antalya Alanya Adalet Sarayı İnşaatı 
Antalya Bay. ve İsk. Md. Hiz. Bin. İkm. İnş. 
Ankara Evren Hük. Kon. İnş. 
Tunceli Pülümür Yatılı İlköğr. Ok. ve Öğr. Loj. İnş. 
Diyarbakır Hani İlçe Jan. Kom. Bin. ve Tes. Inş. 
Ankara Refiksaydam Hıfzısıhha Mrkz. Bşk. Lab. Yenileme Onr. İnş. 
Ank.Çank.Jan.Ok. Kom. Tes. Jan. Sb. Okl. ve Spor Tes. Eğt. ve Dest. Ünt. İnş. 
Mardin Yurt Binası Onarım İnş. 
Denizli Merkez 400 Kişilik Cezaevi İkm. İnş. 
Tekirdağ Şarköy 300 Kişilik Yurt İkmal İnş. 
Hakkari Şemdinli İlçesi Halk Kütüphanesi İkm. İnş. 
Sakarya Kocaali Hük. Kon. İnş. 
Denizli Çardak Dev. Hast, 25 Yat. İnş. 
Mardin Mrkz. Hük. Kon. İnş. 
Ankara Adliye Sarayı Onr. İnş. 
Denizli 400 Kişilik Cezaevi İkm. Inş. 
Manisa Demirci 500 Kişilik Yurt İnş. 
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Nitekim, aralarında çeşitli açılardan ilişkiler olduğu yukarıda açıklanan; İÇ-KA tnş. Taah. 
Tic. Ltd. Şti., ÖZEREN İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve YILDIZLAR İnş. Tic. Ltd. Şti. firmalarının 
temsilcisi (şirket müdürü ve kendi ifadesiyle bu şirketlerin gerçek sahibi) Edip EREN, 
Komisyonumuzun daveti üzerine sorulan sorulara verdiği cevaplarda; bu üç firmanın ikisinin veya 
üçünün birlikte davet edildiği ihalelerde, firmaların hazırladığı teklif mektuplarındaki tenzilat 
oranlarını bizzat kendisinin belirlediğini açıkça ifade etmiştir. 

(2)- "Denizli Çardak 25 Yataklı Devlet Hastanesi İnş." 

İhaleyi kazanan firma: İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 5 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 25.09.1997 

Ortaklan; Süheyla EREN, Tahsine EREN, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Bitirmiş olduğu benzer işi yok, taahhüdünde 
283.328.111.586.- TL. tutarında bina inşaatı işi devam ediyor. 

Müteahhitlik karnesi; Yaşar ÇEHRELİ'den devir 

Grubu; A 

Tutan; Her miktar 

Geçerlilik Tarihi; 30.12.2002 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personel taahhütnamesi ve yapı araçlan taahhütnamesi 
yok, dosyasında bilanço mevcut. Dosyasında teknik personel bildirimi bulunmadığından, 
karnesi devir alınan Yaşar ÇEHRELİ'nin, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel 
olarak yer alıp almadığı anlaşılamamaktadır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 08.01.2001 tarihinde ihalesi 
yapılan 58O.000.00O.OOO.-TL. keşif bedelli Denizli Çardak 25 Yataklı Devlet Hastanesi işine davet 
edilmiş ve % 8,40 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 

Bahse konu iş özelliği bulunan iş olduğu gerekçesiyle davetiye usulü kullanılarak ihale 
edildiği halde daha önce hiç iş bitirmemiş ancak bina ve onanm inşaatlan devam eden bir 
müteahhit firmanın hastane inşaatına davet edilmesi birbiriyle çelişen uygulamalardır. Adı geçen 
firmanın bu işe davet edilmemesi gerekirken davet edilmesi yanlış bir uygulama olmuştur. 

ii) İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 

İlişkili olduğu ÖZEREN Tur. İnş. Yapı Malz. San ve Tic. Ltd. Şti. ve YILDIZLAR İnş. Tic. 
Ltd. Şti. isimli firmalara ilişkin bilgiler bir önceki maddede açıklanmıştır. 
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(3)- "Zonguldak Muhtelif 3. Grup 148 Adet Afet Konutu İnş." 

İhaleyi kazanan firma: YÎDEM Inş. Mob. Dek. Tic. San. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 10 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; .../.../1998 

Ortaklan; Cahit YARDIMCI, Neşe Yardımcı, Necmiye YARDIMCI, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Hiçbir iş bitirmesi yok, firma 03.12.1997 tarihinde 
kurulmuş, 

Müteahhitlik karnesi; Şenol SAKAL' dan devir. 

Grubu; A 

Tutan; 1.420.000.000.000.-TL. 

Geçerlilik Tarihi; 25.11.2000 
Teknik ve Mali Yeterliği; Dosyasındaki teknik personel bildirimine göre karnesi devir alınan 
Şenol Sakal, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer almıyor. 
Ortaklardan Mücahit YARDIMCI'nın haricinde şirkette istihdam edilen teknik personeli 
yok, mali yapısı yetersiz. 

Fonlar ihale Yönetmeliğinin 37/c maddesine göre 09.06.1999 tarihinde ihalesi yapılan 
1.240.000.000.000.-TL. keşif bedelli Zonguldak Muhtelif 3. Grup 148 Adet Afet Konutu İnş. işine 
davet edilmiş ve % 10,80 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 

Firma yeni kurulmuştur ve hiçbir tecrübesi, teknik personeli ve yapı aracı bulunmamaktadır. 
Mali yapıyı gösterir herhangi bir belge de mevcut değildir. Bu firmanın 10 adet işe davet edilmesi 
2886 sayılı Devlet İhale kanunun davetiye usulü ile yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde 
davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine 
uymamaktadır. Bu nedenle adı geçen firmanın bu dönemde davetiye usulü ile yapılan 220 ihalenin 
10 adedine davet edilmesinin nedeni anlaşılamamıştır. 

ii)YİDEM İnş. Mob. Dek. Tic. San. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 
Firmanın ortaklan olan Cahit YARDIMCI, Neşe Yardımcı ve Necmiye YARDIMCI, aynı zamanda 
YİTAŞ Yard. İnş.Taah.ve Tic.A.Ş. firmasının 1/3 hissesine sahip olup firmanın geri kalan 
ortaklanyla da yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Ancak iki firma hiçbir zaman aynı ihaleye 
birlikte davet edilmemiştir. 

(4)- a-Afyon 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu tnş. 

b-İstanbul GOP 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnş. 

c-Bartın Ulus Kumluca 4. Grup 204 Adet Afet Konutu İnş. 

d-Bartın Merkez Hükümet Konağı İnş. 

İhaleleri kazanan firma: YENİCE Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı;7 

Kazandığı İhale Sayısı; 4 

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 02.06.1999 
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Ortaklan; Erciyes ALTINIŞIK, Neşe ALTINIŞIK, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Bitirdiği benzer işi yok, 

Müteahhitlik karnesi; Kamil Şenel'den devir, 

Grubu; A 

Tutan; Her miktarda, 

Geçerlilik Tarihi; 12.08.2002 
Teknik ve Mali Yeterliği; Dosyasındaki teknik personel bildirimine göre karnesi devir alınan 
Kamil Şenel, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer almıyor. 
Bünyesinde 1 inşaat mühendisi mevcut, yapı aracı yok, dosyasına bilanço konulmamış bu 
nedenle mali yapısı hakkında bilgi yer almıyor. 

Davet edildiği; 
-Fonlar İhale Yönetmeliğinin 37/c maddesine göre 10.06.1999 tarihinde ihalesi yapılan 

1.475.0O0.OO0.000.-TL. keşif bedelli Bartın Ulus Kumluca 4. Grup 204 Adet Afet Konutu İnş. 
ihalesi % 11,70 tenzilatla, 

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 20.12.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan 7.000.000.000.000.-TL. keşif bedelli İstanbul GOP 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnş. 
ihalesi % 11,30 tenzilatla, 

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre 
22.09.1999 tarihinde ihalesi yapılan 2.300.000.000.000.-TL. keşif bedelli Afyon 1000 Kişilik 
Öğrenci Yurdu İnşaatı ihalesi %12,10 tenzilatla, 

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 10.07.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan 2.000.000.000.000.-TL. keşif bedelli Bartın Merkez Hükümet Konağı İnş. ihalesi ise 
%12,10 tenzilatla, 

Firmanın uhdesinde kalmıştır. 
Hiçbir iş bitirmesi olmayan adı geçen firmanın özelliği bulunan yapım işi olarak "belli 

istekliler arasında kapalı teklif usulü" ile ihale edilen bahsi geçen işlere çağrılması hatalı bir 
uygulama olmuştur. 

Firma iş bitirme ve deneyim açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun davetiye usulü 
ile yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik 
yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine uymamaktadır. Bu nedenle adı geçen 
firmanın anılan dönemde davetiye usulü ile yapılan 220 ihalenin 7 adedine davet edilmesinin nedeni 
anlaşılamamıştır. Ayrıca katıldığı 7 ihaleden 4 adedinin kendi uhdesinde kalması çok dikkat çekici 
bulunmuştur. 

ii)YENİCE Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 

-ALTINIŞIK Kent İnş.Ltd. Şti. 

(Kanuni ve tebligat adresi: Genç Cad. Büyük Pasaj. Kat 3 No:50 -BİNGÖL) 

-YENİCE Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 

(Kanuni adresi: Refik Belendir Sk. No:31/2 -Yukanayrancı/ANKARA) 

(Tebligat adresi: Şehit Ersan Cad., Çobanyıldızı Sk. No: 1/9 -Çankaya/ANKARA 
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Yukarıda isimleri yazılı firmaların ortaklan arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi tespit 
edilmemiş olsa da, davetiydi ihalelerden; 

-Afyon 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş. 
-Bartın Ulus Kumluca 4.Grup 204 Adet Afet Konutu İnş. 
ihalelerine birlikte davet edildikleri, her iki ihalede de adı geçen firmalar için YENİCE Tur. 

İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin adresine davet mektubu gönderildiği ve üstelik yukarıdaki ihalenin her ikisini 
de YENİCE Tur. înş. Tic. Ltd. Şti.'nin kazandığı görülmektedir. 

Kanuni ve tebligat adresleri arasında hiçbir ilişik görülmemekle birlikte, aynı adrese davet 
mektubu gönderilmek suretiyle, bazı ihalelere birlikte davet edilen bu firmaların, aynı ihalelere 
birlikte davet edilmeleri ve üstelik söz konusu ihalelerin bu firmalardan biri üzerinde kalmış olması, 
rekabet ilkesinin açıkça ihlal edildiğinin bir göstergesidir. 

(5)- a-"Diyarbakır Hani İlçe Jan. Kom. Binası ve Tes. İnş." 
b-"Diyarbakır Merkez Jan. Helikopter Hangar Binası ve Tes. İnş." 

İhaleleri kazanan firma: ESA Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 2 
Kazandığı İhale Sayısı; 2 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 23.09.1997 
Ortaklan; Sedat DEĞER, Ahmet DEĞER, 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Bitirdiği benzer işi yok, 
Müteahhitlik karnesi; Enver KARABACAK' tan devir 

Grubu; A 
Tutan; 4.800.000.000.000.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 14.10.2002 

Teknik ve Mali Yeterliği; Bünyesinde 1 inşaat mühendisi mevcut, yapı aracı yok, 
dosyasında bilanço mevcut, Dosyasındaki teknik personel bildirimine göre karnesi devir 
alınan Enver KARABACAK, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer 
almıyor. 

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesine göre 22.09.1999 tarihinde ihalesi 
yapılan 750.000.000.000.-TL. keşif bedelli Diyarbakır Merkez Jan. Helikopter Hangar Binası ve 
Tes. İnş. işine davet edilmiş ve %10,15 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 

Aynca adı geçen firma, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 
05.12.2000 tarihinde ihalesi yapılan 470.000.000.000.-TL. keşif bedelli Diyarbakır Hani İlçe Jan. 
Kom. Binası ve Tes. İnş. işine de davet edilmiş ve bu ihale de %11,30 tenzilatla uhdesinde 
kalmıştır. 

Firma iş bitirme ve deneyim açısından 2886 sayılı Devlet İhale kanunun davetiye usulü ile 
yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik 
yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine uymamaktadır. Teknik yeterliliğini ve gücünü 
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gösterecek hiçbir iş bitirmiş değildir. Bu nedenle adı geçen firmanın bu dönemde davetiye usulü ile 
yapılan 220 ihalenin 2 adedine davet edilmesi yanlış bir uygulama olmuştur. Ayrıca adı geçen 
firmanın katıldığı 2 ihalenin 2 sinin de kendi uhdesinde kalması çok dikkat çekici bulunmuştur. 

ii) ESA Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 

-DEKAR înş.Nak.Elk.Tur.San.Tic.Ltd. Şti. 

(Kanuni ve tebligat adresi: Enis Behiç Koryürek Sk. No: 17/2 Çankaya/ANKARA ) 

-ESA Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Rızvanağa Sk. Nakışçılar Apt. No: 1-6 Yenişehir ANKARA) 
(Şube adresi: Enis Behiç Koryürek Sk. No: 17/2 Çankaya/ANKARA ) 
Yukarıda adı geçen firmalara ait firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde, firma ortaklan 

arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi tespit edilmemiş olmakla birlikte, DEKAR 
İnş-Nak.Elk.Tur.San.Tic.Ltd. Şti.'nin kanuni adresi, ESA Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 
şube adresi olarak kullanılmaktadır. Nitekim Diyarbakır Merkez Jan. Helikopter Hangar Binası ve 
Tes. İnş. ihalesine, Dekar İnş. Nak. Elk. ve Turz San. Tic. Ltd. Şti. de davet edilmiş ve her iki 
firmanın davet mektubu da Dekar İnş. Nak. Elk. ve Turz San. Tic. Ltd. Şti.'nin merkez, ESA Tur. 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin şube adresi olan Enis Behiç Koryürek Sok. No: 17/2 Çankaya 
/ANKARA adresine gönderilmiş ve ihaleyi ESA Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. kazanmıştır. 

(6)- "AYDIN Kuşadası 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve 10 Daireli Lojman İkmal İnş." 

İhaleyi kazanan firma: Krom İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı;5 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 16.11.1999 

Ortaklan; Ozan DOKUMACI, Abdunahim DOKUMACI, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 25.000.000.000.-TL. tutannda Adnan Menderes 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi onanm işi, 

Müteahhitlik karnesi; Beşir Seyhan'dan devir. 

Grubu;A 

Tutan; 3.950.0OO.OOO.OOO.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 31.12.2001 

Teknik ve Mali Yeterliği; Dosyasındaki teknik personel bildirimine göre karnesi devir alınan 
Beşir Seyhan, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer almıyor. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 25.11.1999 tarihinde ihalesi 
yapılan 700.000.000.000.-TL. keşif bedelli AYDIN Kuşadası 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve 10 
Daireli Lojman İkmal İnş. işine davet edilmiş ve %8,63 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 

Hastane inşaatlan özelliği bulunan iş olduğu gerekçesiyle burada olduğu gibi genellikle 
davetiye usulü kullanılarak ihale edildiği halde sadece onanm işi yapan bir müteahhit firmanın bu 
işin ihalesine davet edilmesi ve ihalenin bu firmanın uhdesinde kalması birbiriyle çelişen 
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uygulamalar olup aynı dönemde yapılmıştır. Adı geçen firmanın bu işe davet edilmemesi 
gerekirken davet edilmesi yanlış bir uygulama olmuştur. 

ii) Krom Inş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 

-DOKU İnş.Tur.San. Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve teb. adr.: Yedi Eylül Mah. Çine Cd. Samanyolu Sit. C/l Blok No 63/1 AYDIN) 

-KROM İnş. Tur. İth. îhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Kanuni ve teb. adr.: Yedi Eylül Mah. Çine Cd. Samanyolu Sit. C/l Blok No 63/1 AYDIN) 

Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan davetiyeli ihalelere toplam 2 kez davet 
edilen DOKU İnş.Tur.San. Tic.Ltd. Şti. ile toplam 5 kez davet edilen Krom İnş. Tur. İth. İhr. San. 
ve Tic. Ltd. Şti., yukarıda belirtilen aynı adresi kanuni ve tebligat adresi olarak paylaşmaktadırlar. 

Bakanlıkta bulunun firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde; iki firmanın ortaklarının 
soyadlannın aynı olduğu görülmüş olup firma tanıtım dosyasındaki nüfus kayıt bilgilerinin 
incelenmesinde; 

-İki firmanın ortaklarının tamamının DOKUMACI ailesine mensup olduğu, 
-Krom İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortaklarının isimlerinin (baba) 

Abdurrahim ve (oğul) Ozan Dokumacı; DOKU İnş.Tur.San. Tic.Ltd. Şti.'nin ortaklarının 
isimlerinin ise (anne) Yüzgeç ve (oğul) Gökhan Dokumacı olduğu; 

-Krom İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin çoğunluk hissesine sahip bulunan 
Abdurrahim Dokumacının, DOKU İnş.Tur.San. Tic.Ltd.Şti'nin eski ortaklarından olduğu, 

tespit edilmiştir. 

Aynı aileye mensup olan, aynı adresi kullanan ve 25.11.1999 tarihinde Bakanlıkça yapılan 
AYDIN Kuşadası Devlet Has. 50 Yat.+lO Dai. Loj.İkm.İnş., ihalesine birlikte davet edilerek ihale 
birinci firma üzerinde bırakılan Krom İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve DOKU İnş.Tur.San. 
Tic.Ltd. Şti. firmaları, adı geçen ihalenin yapıldığı tarihte, her iki firmanın kar-zarar ortaklığı 
esasına göre çalıştığı, yapılan çağrı üzerine Komisyonumuzda tanık olarak dinlenen Krom İnş. Tur. 
İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti firmasının ortaklarından Ozan DOKUMACI tarafından şu şekilde 
açıklanmaktadır: 

"BAŞKAN - Doku Şirketi ile aynı adrestesiniz değil mi? 

OZAN DOKUMACI - Evet. Kendisi şu an İstanbul'a taşındı da... 

BAŞKAN - Kâr zararına ortak mısınız Doku'nun? 

OZAN DOKUMACI - Kardeş inşaatız alışverişte ama, hesaplarımız ayn. 

BAŞKAN - Sonradan kâr aynı küpe mi doluyor? 
OZAN DOKUMACI - Hayır, şu an öyle bir şey yok. Krom'un ilk kuruluş esnasında biz 
aynıydık da, 2000-2001 yıllarından sonra biz şirketleri ayırdık, kasa ve kâr olarak 
ayırdık. Zaten Doku İnşaat merkezini İstanbul'a taşıyacak." 

İhale dosyalan üzerinde yapılan incelemelerde, bu iki firmanın davet usulü kullanılarak 
yapılan aşağıda yazılı iki ihaleye birlikte davet edildikleri ve üstelik bunlardan birincisini de bu iki 
firmadan Krom İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kazandığı (%8,63 tenzilatla) 
görülmüştür: 

1-AYDIN Kuşadası Devlet Has. 50 Yat.+lO Dai. Loj.İkm.İnş., 
2-AYDIN Nazilli Devlet Has. Ek Pol. ve Acil Ser.İkm.İnş. 
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Dolayısıyla, aynı adresi paylaşan ve ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi bulunan bu 
firmaların aynı ihalelere birlikte davet edilmeleri ve üstelik bu ihalelerden birinin bu firmalardan 
biri tarafından kazanılmış olması, ihale mevzuatının öngördüğü rekabet ilkesinin açıkça ihlal 
edildiği ve ihaleye fesat karıştırıldığının bir göstergesidir. 

(7)- "İstanbul Başbakanlık Devlet Arş. Gn. Md. Bağcılar 2. Arş. Dep. Onarım İnş." 

İhaleyi kazanan firma: APA İnş. Tic. Tur. San. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 4 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 02.10.1997 
Ortaklan; Hasibe ALKEVLİ, Atila AYDOĞDU, Makbule Nilgün ALKAN, 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 1997 yılı fiyatlan ile 105.000.000.000.-TL. 
Müteahhitlik karnesi; Candaş ENSEN'den 

Grubu; A 
Tutan; 3.25O.000.O00.OOO.-TL. 

Geçerlilik Tarihi; 01.07.20002 
Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personeli yok, aracı yok, Davet edildiği işin niteliği ve 
büyüklüğü düşünüldüğünde mali yapısı yetersiz. Dosyasındaki teknik personel bildirimine 
göre karnesi devir alınan Candaş ENSEN, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel 
olarak yer almıyor. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine ve 574 sayılı KHK esaslanna göre 

15.10.2000 tarihinde ihalesi yapılan 1.658.000.000.000.-TL. keşif bedelli İstanbul Başbakanlık 
Devlet Arş. Gn. Md. Bağcılar 2. Arş. Dep. Onarım İnş. işine davet edilmiş ve %11,70 tenzilatla 
ihale uhdesinde kalmıştır. Davet edildiği işlerin niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde Firma teknik 
kapasite yönünden davet edilebilecek nitelikte değildir ve mali yapısı itiban ile de yetersizdir. Bu 
nedenlerle ihaleye davet ediliş nedeni anlaşılamamıştır. 

ii) APA İnş. Tic. Tur. San. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 

Tanıtım dosyalan üzerinde yapılan incelemelerde firmanın büyük ortağı Hasibe ALKEVLİ 
ile yine aynı ihaleye davet edilen Tekin ALKAN İnş. Firmasının sahibi Tekin ALKAN'ın kardeş 
olduğu anlaşılmıştır. 

(8)- "Bilecik Bozüyük Adalet Binası İnş." 

İhaleyi kazanan firma: Çevikhan İnş. Tic. Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı;l 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 
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Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 27.04.1998 
Ortaklan; Murat ÇEVİK, Yadigar ÇEVİK, Zehra KURTALAN 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Yaptığı benzer işi yok 
Müteahhitlik karnesi; Ş.Mehmet CEYLAN' dan devir. 

Grubu; A 
Tutan; 1.060.000.000.000.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 30.12.2000 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personeli yok, aracı yok, bilanço ve kar-zarar cetveli 
verilmemiş. 
Adı geçen firma, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 07.07.2000 

tarihinde ihalesi yapılan 303.0O0.0OO.OOO.-TL. keşif bedelli Bilecik Bozüyük Adalet Binası İnş. 
işine davet edilmiş ve % 10,25 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. Firma teknik kapasite yönünden 
davet edilebilecek nitelikte değildir, mali yapısı itiban ile de Bakanlığa herhangi bir bilgi 
sunulmamıştır. Özelliği olan iş gerekçesiyle ihale edilen bir işe hiç bir iş bitirmesi olmayan bir 
firmanın davet edilmesi hatalı olmuştur. Bu nedenlerle ihaleye davet ediliş nedeni anlaşılamamıştır. 

ii) Çevikhan İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; Saptanamamıştır 

(9)- "Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı" 

İhaleyi kazanan firma: Ulusal İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 1 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 14.11.2000 
Ortaklan; Aytekin AKAGÜN, Hayri ÇELEBİ, Ali AKKUM 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Yaptığı benzer işi yok 
Müteahhitlik karnesi; Aytekin AKAGÜN'den devir 

Grubu; A 

Tutan; Her Miktar 
Geçerlilik Tarihi; 22.06.2003 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personeli var; dosyasındaki teknik personel bildiriminde 
karnesi devir alınan Aytekin AKAGÜN, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel 
olarak gösterilmemiştir. Aracı yok, firma yeni kurulduğu için mali yapısı yetersiz. İnşaat 
cirosu sıfır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre 31.08.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan 785.O00.000.00O.-TL. keşif bedelli Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası 
İkmal İnşaatı işine davet edilmiş ve % 10,10 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. Firma teknik 
kapasite yönünden davet edilebilecek nitelikte değildir. Mali yapısı itiban ile de yetersizdir. Aynca 
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firma tanıtım dosyasını Bakanlığa 14.11.2000 tarihinde verdiği halde 31.08.2000 tarihli ihaleye 
hangi bilgi ve belgelere istinaden ne şekilde davet edildiği anlaşılamamıştır. 

ii) Ulusal İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 
Saptanamamıştır 

(10) a-"Sakarya İli Adapazarı İlçesi 1. Böl. Kavaklar Cad. Anıt Müze İnşaatı" 

b-"Karabük 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı" 

c-"Kırıkkale F Tipi Cezaevi İnşaatı" 

İhaleleri kazanan firma: Eryapı tnş. Tic. Koli. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 4 

Kazandığı İhale Sayısı; 3 

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 31.10.1997 

Ortaklan; İsmail ERDOĞAN, Yakup ERDOĞAN, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 1997 yılı fiyatları ile ilköğretim okulu inşaatı ve 
yurt onarımı olmak üzere toplam 45.000.000.000.-TL. 

Müteahhitlik karnesi; Şirkete ait, 

Grubu; B 

Tutan; 359.000.000.000.-TL. 

Geçerlilik Tarihi; 15.04.2000 
Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personeli var, aracı var, davet edildiği işin niteliği ve 
büyüklüğü düşünüldüğünde mali yapısı yetersiz. 

Davet edildiği; 

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesine göre 18.12.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan 4.060.000.000.000.-TL. keşif bedelli Kmkkale F Tipi Cezaevi İnşaatı ihalesi %10,25 
tenzilatla, 

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ihale Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre 
18.05.2000 tarihinde ihalesi yapılan 2.020.550.000.000.-TL. keşif bedelli Karabük 500 Kişilik 
Öğrenci Yurdu İnşaatı ihalesi %12,15 tenzilatla, 

-Fonlar İhale Yönetmeliğinin 37/C maddesine göre 02.08.2000 tarihinde ihalesi yapılan 
263.559.000.000-TL. keşif bedelli Sakarya İli Adapazan İlçesi 1. Böl. Kavaklar Cad. Anıt Müze 
İnşaatı ihalesi ise % 10,25 tenzilatla 

Firmanın uhdesinde kalmıştır. 

Davet edildiği işlerin niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde firma teknik kapasite yönünden 
davet edilebilecek nitelikte değildir ve mali yapısı itiban ile de yetersizdir. Bu nedenlerle ihalelere 
davet ediliş nedeni anlaşılamamıştır. 

ii) Eryapı İnş. Tic. Koli. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; Saptanamamıştır 
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(11)- "Osmaniye 250 Yataklı Devlet Hastanesi İnş." 

İhaleyi kazanan firma: Zay Yapı San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 2 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 30.06.2000 
Ortaklan; Necati SAKARYA, Mehmet Ali TÜRKMEN, 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 186.000.000.000.-TL. tutarında Kuluncak 

Belediyesi Toplu Konut Alanı Altyapı İnşaatı, 
Müteahhitlik karnesi; Ortaklardan Mehmet Ali Türkmen' e ait, 

Grubu; A 
Tutan; 10.000.000.000.000.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 24.04.2003 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personeli ve yapı aracı var, mali yapısı yeterli, 
Fonlar İhale Yönetmeliğinin 37/c maddesine göre 27.07.2000 tarihinde ihalesi yapılan 

7.500.000.000.000.-TL. keşif bedelli Osmaniye 250 Yataklı Devlet Hastanesi İnş. işine davet 
edilmiş ve %12,10 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 

Hastane inşaatlan özelliği bulunan iş olduğu gerekçesiyle genellikle davetiye usulü 
kullanılarak ihale edildiği halde sadece altyapı işi yapan bir müteahhit firmanın bu işin ihalesine 
davet edilmesi ve ihalenin bu firmanın uhdesinde kalması birbiriyle çelişen uygulamalar olup aynı 
dönemde yapılmıştır. Adı geçen firmanın bu işe davet edilmemesi gerekirken davet edilmesi yanlış 
bir uygulama olmuştur. 

ii) Zay Yapı San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 
Saptanamamıştır 

(12)- "Karabük Yenice Turgut Özal Mah. 7. Grup 200 Afet Konutu İnş" 

İhaleyi kazanan firma: KRET İnş. Tic. San. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 7 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 16.07.2003 
Ortaklan; İsmail ÖZMANSUR, Emine ÖZMANSUR, Tahire ÖZMANSUR, 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 10.213.725.OO0.O00.-TL. benzer iş, 
Müteahhitlik karnesi; Yusuf Ziya NİZAMOĞLU'ndan devir 

Grubu; A 
Tutan; 7.600.000.000.000.-TL. 
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Geçerlilik Tarihi; 10.08.2003 
Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personel bildirimi, yapı araçları bildirimi ve bilanço 
verilmemiş; Dosyasında teknik personel bildirimi bulunmadığından karnesi devir alınan 
Yusuf Ziya NÎZAMOĞLU'nun, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak 
yer alıp almadığı anlaşılamamaktadır. 
Fonlar İhale Yönetmeliğinin 37/c maddesine göre 09.06.1999 tarihinde ihalesi yapılan 

1.400.000.000.000.-TL. keşif bedelli Karabük Yenice Turgut Özal Mah. 7. Grup 200 Afet Konutu 
İnş. işine davet edilmiş ve %11,10 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 

Firma iş bitirme ve deneyim açısından 2886 sayılı Devlet İhale kanunun davetiye usulü ile 
yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik 
yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine uymaktadır. Ancak firma tanıtım dosyası 
Bakanlığa 16.07.2003 tarihinde verilmiştir. Bahsi geçen ihalenin tarihi ise 09.06.1999 dur. 
Dolayısıyla ihalenin yapıldığı tarihte bu firmanın tanıtım dosyası bulunmamaktadır. Hangi 
firmaların ihalelere çağrılacağına, Bakanlıkta bulunan tanıtım dosyalarına bakılarak firmaların 
teknik yeterliği ve gücü hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra karar verilmesi gerekir. Bu nedenle 
adı geçen firmanın bu ihaleye ve diğer 6 ihaleye nasıl davet edildiği anlaşılamamıştır. 

ii) KRET İnş. Tic. San. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 
Saptanamamıştır 

(13). a- "Zonguldak Muhtelif 2. Grup. 188 Afet Konutu İnş.", 
b- "Muş Merk. 250 Kişilik Çocuk Yuv. ve 10 Dai. Loj. İkmal İnş." 

İhaleleri kazanan firma: ŞİMŞEKLER İnş.ve Tur.Taah.Tic.Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 66 
Kazandığı İhale Sayısı; 2 

Firma tanıtım dosyasında yapılan incelemelerde, firmanın iş deneyimi, teknik ve mali 
yeterlik açısından yukarıda adı geçen ihaleye davet edilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

ii) ŞİMŞEKLER İnş.ve Tur.Taah.Tic.Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 

-Müt.Mehmet Emin ŞlMŞEK 

(Kanuni: Trenyolu Sk. Pilavcıoğlu Apt. Kat. 3/8 DİYARBAKIR ) 

(Tebligat adresi: Özel İdare İş Hanı, Kat:3, No: 11 MUŞ) 
(Şube adresi: Çehre Sk. No: 7/10 Gaziosmanpaşa/ANKARA) 
ŞİMŞEKLER İnş.ve Tur.Taah.Tic.Ltd. Şti. 

(Kanuni adresi: Hürriyet Mah.Cengiz Topel Cad. Şimşekler Apt. Kat 1 No:2 MUŞ 
(Tebligat adresi: Kumkapı Sok. 34/8 Gaziosmanpaşa/ANKARA 

Yukarıda isimleri yazılı iki firmaya ait tanıtım dosyalarının incelenmesinde, Müt. Mehmet 
Emin ŞIMŞEK'in, ŞİMŞEKLER İnş.ve Tur.Taah.Tic.Ltd. Şti.'nin ortaklan (%100 hisseye sahip) 
olan İsa ve Özcan ŞİMŞEK ile kardeş olduğu görülmektedir. Aralarında yakın akrabalık ilişkisi 
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bulunan bu yükleniciler, aşağıda yazılı ihalelere birlikte davet edilmişler ve bunlardan (1) ve (2) 
numaralı ihaleler ŞİMŞEKLER İnş.ve Tur.Taah.Tic.Ltd. Şti. üzerinde kalmıştır. 

1-Zonguldak Muhtelif 2. Grup. 188 Afet Konutu İnş., 
2-Muş Merk. 250 Kişilik Çocuk Yuv.ve 10 Daı.Loj.İkmal İnş. 
3-Hakkari Çukurca Avuçdüzü Jan.Sın.Böl.Bin. ve Tes.İnş. 
4-Van Merkez 150 Dai.Jan.Sın.Böl.Bin.ve Tes.İkm.İnş. 
5-Siirt Helikopter Hangarı 3 Gözlü İkmal İnş., 
6-Hakkari Şemdinli İlçesi Halk Kütüp.İkmal İnş. 
7-Diyarbakır Kız Yetiş. Yurdu 150 Kiş.+10 Dai.Loj.İkm.İnş. 
Ortaklan arasında 1. dereceden akrabalık ilişkisi bulunan iki yüklenicinin yukanda sayılan 7 

ihaleye birlikte davet edilmeleri ve bu ihalelerden ikisinin bu firmalardan birinin üzerinde kalması, 
bu ihalelerde rekabet ilkesinin sağlanamadığının göstergesidir. 

(14)- a- "Erzurum Aziziye ve Palandöken Yurdu Onarımı İnş.", 
b- "Erzurum Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müd. Kamp. Kanal ve Ses Yayın, 

Nakil Hattı İnş." 

İhaleleri kazanan firma: SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 2 
Kazandığı İhale Sayısı; 2 
Firma tanıtım dosyasında yapılan incelemelerde, firmanın iş deneyimi, teknik ve mali 

yeterlik açısından yukanda adı geçen ihaleye davet edilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

ii) SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 
-BEGA İnş.San.Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Degol Cd. No: 7/5 - ANKARA) 
-LENA İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Degol Cd. No: 7/5 - ANKARA) 
-SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Meçhul Asker Sk. No: 18/10-12 Tandoğan/ ANKARA) 
Yukanda adı geçen şirketlerden BEGA İnş.San.Tic.Ltd. Şti. toplam 22 kez, LENA 

İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti. toplam 45 kez ve SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti. ise toplam 2 kez 
ihalelere davet edilmiş olup bu firmalar; yukanda zikredilen ihalelere üçü birlikte davet edilmiştir. 
Üstelik her iki ihaleyi de bu firmalardan SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti. kazanmıştır. 

Yukandaki firmalara ilişkin firma tanıtım dosyalannın incelenmesi neticesinde; 
Adı geçen üç firmanın ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi bulunduğu tespit 

olunmuştur. Şöyle ki: 

- SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti.'nin ortaklan: Sümer OTO ve Taner OTO; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 7 6 -

- BEGA înş.San.Tic.Ltd. Şti.'nin ortaklan: Bülent OTO, Celal OTO, Asaf OTO, Servet 
OTO, Hüseyin Sünger; 

- LENA İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti.'nin ortaklan: Naif OTO, Levent OTO ve Ali OTO 

olup bu ortakların firma tanıtım dosyalarındaki nüfus kayıtlarının incelenmesinde, BEGA 
firmasının ortaklarından Celal OTO'nun aynı zamanda LENA İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti.'nin 
ortaklannın (Naif OTO, Levent OTO ve Ali OTO) babası olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer ortaklar arasında birinci dereceden bir akrabalık ilişkisi tespit edilememiş olsa da, 
nüfus bilgilerine göre, adı geçen üç firmanın OTO soy ismini taşıyan bütün ortaklannın 
BİTLİS/Merkez nüfusuna kayıtlı olduğu görülmektedir. 

LENA İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti. ve SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti. firmalarının 
kanuni ve tebligat adreslerinin aynı olduğu görülmüştür, öte yandan, firma tanıtım dosyasında 
BEGA Înş.San.Tic.Ltd. Şti.'nin ikametgah adresi ile diğer iki firmanın adresi farklı olmasına 
rağmen, davet mektuplannm incelenmesi neticesinde, adı geçen firmalann Bakanlığın açmış olduğu 
bir çok ihaleye kendi adresleri dışında diğer adrese de davetiye gönderilmek suretiyle ("Türkiye İş 
Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü Hiz.Binası İnş"., "Yalova Termal İlçe Jan.Kom.Bina ve Tes.İnş.", 
"Ankara Refik Saydam Hıf.Merk.Lab.Yen. ve Ona. İnş"., "Kocaeli-Gebze 500 Kişilik Öğrenci 
Yurdu İkmal İnş.", "Kocaeli 2000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş.", "Düzce 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu 
İkmal İnş.", "Osmaniye 250 Yatak. Devlet Hastanesi İnş." vb.) davet edilmişlerdir. 

LENA İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti. ve SÜMTA İnş.Taah. San.ve Tic.Ltd. Şti.'nin aynı adreste 
ticari faaliyetlerini sürdürmeleri, BEGA İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin adresi farklı olmasına rağmen, 
zaman zaman bu firmalann ikisinin veya her üçünün aynı adrese davetiye gönderilmek suretiyle 
birlikte aynı ihaleye davet edilmeleri, LENA İnş.San.Tur.Tic.Ltd. Şti. ve BEGA İnş. San. Tic. Ltd. 
Şti.'nin ortaklan arasında baba-oğul ilişkisinin bulunması, OTO soy İsmini taşıyan bütün 
ortaklannın BİTLİS/Merkez nüfusuna kayıtlı olmalan, gibi bulgular, firmalar arasında güçlü bir 
ticari ve akrabalık ilişkinin mevcut olduğunu göstermektedir. Firma tanıtım dosyalanndan açıkça 
anlaşılabilen bu bulgulara rağmen, firmalann üçünün veya ikisinin birlikte aynı ihalelere bir çok kez 
davet edilmiş olması ve bu ihalelerden ikisini bunlar içinden SÜMTA İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd. 
Şti.'nin kazanmış olması, bu ihalede rekabetin sağlanamadığının bir göstergesidir. 

(15)- "Karabük 8.Grp. Mrk. Bulak Mah. 174 Afet Konut İnş." ? 

İhaleleri kazanan firma: M.A.B. İnş. ve San.Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 10 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 

Yapılan incelemelerde, firmanın yukandaki ihaleye davet edilebilecek nitelikte olduğu 
görülmüştür. 

ii) M.A.B. İnş. ve San.Ltd. Şti.'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri: 

-MORKOÇ Taah. San. Tic. Nak. tth. İhr. Ltd. Şti. 

(Kanuni ve tebligat adresi: A.Öveçler 7.Cad. 57/1 Dikmen-ANKARA) 

-M.A.B. İnş. ve San.Ltd. Şti. 
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(Kanuni ve tebligat adresi:A.Öveçler 7.Cad. 57/1 Dikmen-ANKARA) 

Bakanlıktaki ihale dosyalarının incelenmesinde, bu firmalardan MORKOÇ Taah. San. Tic. 
Nak. Ith. Ihr. Ltd. Şti.'nin toplam 14 kez, M.A.B. İnş. ve San.Ltd. Şti.'nin ise toplam 10 kez, 
Bakanlıkça açılan davetiyeli ihalelere katılmtş olduğu görülmektedir. 

Firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde; 

-Bu iki firma arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu ve iki firmanın aslında kardeş firmalar 
olduğu açıkça görülmektedir. M.A.B. înş. ve San.Ltd. Şti.' nin tamamına sahip olan Hakkı 
MORKOÇ ve Hamit MORKOÇ'un, aynı zamanda MORKOÇ Taah. San. Tic. Nak. îth. İhr. Ltd. 
Şti.'nin sermayesinin toplam %60,5'ine de sahip oldukları görülmektedir. 

- Yine tanıtım dosyalarının incelenmesinde, yukarıda da görüleceği gibi her iki firmanın 
kanuni ve tebligata esas adreslerinin de aynı olduğu görülmektedir. 

- Firmalar arasındaki ilişkiyi ispatlayan bir başka husus ta, bu firmaların katılıp ta 
kazanamadıkları ihaleler sonunda geçici teminat mektuplarını Bakanlıktan aynı şahsın geri almış 
olmasıdır, örneğin bu firmaların birlikte davet edildikleri; "Bartın Muhtelif 5.Grp. 138 Afet Konutu 
İnşaatı" ihalesinde, ihaleyi kazanamayan bu firmaların her ikisinin de geçici teminat mektuplarını, 
"H.MORKOÇ" isimli bir şahsın Bakanlıktan geri aldığı görülmektedir (EK-13). 

-Firma dosyalanndan açıkça anlaşılabilen bu bulgulara rağmen, firmaların; 

-Karabük 8.Grp. Mrk. Bulak Mah. 174 Afet Konut İnş., 

-Zonguldak Muhtelif 3. Grp. 148 Adet Afet Konut İnş., 

-Bartın Muhtelif 5.Grp. 138 Adet Afet Konut İnş., 

-Karabük-Yenice Turgut Özal Mah. ö.Grp. 148 Afet Konut İnş. 

ihalelerine birlikte davet edildikleri görülmektedir. Üstelik yukarıda sayılan ihalelerden 
"Karabük 8.Grp. Mrk. Bulak Mah. 174 Afet Konut İnş." ihalesi, % 10,25 tenzilatla M.A.B. İnş. ve 
San.Ltd. Şti.' nin üzerinde kalmıştır. 

Her iki firmanın çoğunluk hissesine sahip olan ortaklarının aynı olması ve aynı adreste ticari 
faaliyetlerini sürdürmeleri, gibi bulgular, firmalar arasında güçlü bir ticaret ve ortaklık ilişkisinin 
mevcut olduğunu ve bu firmaların kardeş firma olduğunu göstermektedir. Firma tanıtım 
dosyalanndan açıkça anlaşılabilen bu bulgulara rağmen, firmalann ikisinin birlikte aynı ihalelere bir 
çok kez davet edilmiş olması ve bu ihalelerden birini M.A.B. İnş. ve SanJLtd. Şti. nin kazanmış 
olması, bu ihalede rekabetin sağlanamadığının bir göstergesidir. 

(16)- "Bolu 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş." 

İhaleyi kazanan firma: UYAR Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 82 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 07.01.1998 

Ortaklan;Rafet Turgut UYAR, Bahri UYAR, Selvet UYAR; 
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Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; (1997 y.B.F.) 360.000.000.000.-TL. benzer iş, 
Müteahhitlik karnesi ;Enver HAYDAROĞLU'ndan devir 

Grubu; A 
Tutan; 3.144.000.000.000.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 31.12.2000 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personel bildirimi, yapı araçları bildirimi verilmemiş; 
Y.Ö. Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre 12.09.2000 
tarihinde ihalesi yapılan 4.500.000.000.000 TL. keşif bedelli Bolu 1000 kişilik Öğr.Yurdu 
înş. işine davet edilmiş ve % 10.50 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. 
Teknik personel bildiriminin ve yapı araçları bildiriminin bulunmaması firmanın yeterli 

olmadığı sonucunu doğururken, firmanın yeterli görülerek çağrılması anlaşılamamıştır. 
ii) UYAR Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri: 
-MOMENT Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Göreme Sk. 8/10-Kavakhdere/ANKARA) 
-UYAR Yapı End . ve Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Göreme Sk. 8/10-Kavakhdere/ANKARA) 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan davetli ihalelere toplam 82 kez çağrılan UYAR 

Yapı End . ve Tic. Ltd. Şti. ile 57 kez çağrılan MOMENT Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait firma 
tanıtım dosyalarının incelenmesinde her iki firmanın yukarıdaki gibi kanuni ve tebligat adreslerinin 
tamamen aynı olduğu görülmektedir. 

öte yandan her iki firmanın bütün ortaklarının soy isimlerinin UYAR olması da dikkat 
çekici bulunarak, firma tanıtım dosyalarında bulunan kimlik kayıtlarının incelenmesinde; 

-MOMENT Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortaklarından Hasan Uyar'ın diğer firmanın 
ortakları olan üç kişinin babası olduğu, 

-MOMENT Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin diğer ortağı olan Perihan Uyar'ın ise UYAR 
Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin ortaklarından olan Selvet Uyar'ın eşi olduğu 

anlaşılmıştır. 
Yukarıda açıklandığı üzere aralarında yakın akrabalık ilişkisi bulunan, aynı adresi paylaşan 

ve ihalelere aynı adreslere davet mektubu gönderilmek suretiyle birlikte davet edilen iki firma, Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toplam 30 ihaleye birlikte davet edilmişlerdir: 

1) Karabük 8. Grp. Merkez Bulak Mah. 174 Afet Konutu İnş. 
2) Kocaeli Karamürsel 500 Kişilik Öğr. Yurdu İnş. 
3) Kocaeli 2000 Kişilik Öğr. Yurdu İnş. 
4) Sakarya Hendek 500 Kişilik Öğr. Yurdu inş. 
5) AYDIN Kuşadası 50 Yat. Dev. Hast. +10 Dai. Loj. İkm. İnş. 
6) Adana Orta Hasarlı Betonarme Binaların Takviyesi İnş. İşi 
7) İstanbul Başbakanlık Dev. Arş. Gn. Md. Bağcılar 2. Arş. Dep. Gn. Onr. İnş. 
8) İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Gn. Md. Gn. Onr. İnş. 
9) Ank.Çank. Jand.Ok.Kom.Tes. Jan. Sb.Ok. ve Spor Tes.Eğt. ve Dest. Ünt. İnş. 
10) Ank.Yüksek İhtisas Has.(Yemk. Kütp. Konf.Sal. Yoğ.Bak. Ünıt.) İşi 
11) Ank.Bay. Bak. Merkz. Bin. ve Necatibey Cad. 63 No.Lu Ek Bina Tel.Sant. İnş. 
12) Ankara Çankaya Jan. Ok. Kom. ve Spor Tes. C. K. S. İnş. 
13) Sayıştay Başkanlık Binası İkinci Kısım İkm. İnş. 
14) Cumhurbaşkanlığı Pembeköşk Genel Onanm İşi 
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15) Muğla Marmaris Hük. Kon. İnş. 
16) Antalya Alanya Adalet Sarayı İnş. 
17)Batman Merkez 30 Dai. Loj. Subay Astsb. Loj. İnş. 
18) Antalya Bay. Md. Hiz. Bin. İkm. İnş. 
19) Bolu 500 Kişilik Öğr. Yurt İnş. 
20) Kırıkkale F Tipi Cezaevi İnş. 
21) Kocaeli 2000 Kişilik Öğr. Yurt İnş. 
22) Yalova Halk Sağlığı Lab. İnş. 
23) Düzce Mrkz. 1000 Kişilik Öğr. Yurt İnş. 
24) Ankara Adliye Sarayı Onarım İnş. 
25) Van F Tipi Cezaevi İnş. 
26) Ankara Adliye Sarayı Onr. İnş. 
27) AYDIN Koçarlı 500 Kişilik Yurt İnş. 
28) Denizli Merkez 400 Kişilik Cezaevi İkm. İnş. 
29) Tekirdağ Şarköy 300 Kişilik Yurt İkmal İnş. 
30) Bolu 1000 Kişilik Öğr.Yurdu İnş 
Üstelik her iki firmanın birlikte çağrıldıkları bu ihalelerden "Bolu 1000 Kişilik Öğrenci 

Yurdu İnş." ihalesini de bu iki firmadan UYAR Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti. kazanmıştır. 
Öte yandan Komisyonumuzun daveti üzerine her iki firmanın ihale dosyalarını hazırlama, 

ilgili kurumlara verme ve ihalelere katılıp takip etme vb. konularında tam yetkili Eyüp Sabri ÖNEN 
komisyonumuzda sorulan sorular üzerine verdiği cevaplarda; ihalelere aralarında anlaşma yapılmak 
suretiyle katılan firmaların aslında o ihaleye fesat karıştırmış olduğu; Bolu 1000 Kişilik Öğrenci 
Yurdu İnşaatı işinin ihalesine birlikte davet edilen iki firmanın teklif mektuplarının birbirlerinden 
haberli olarak ve birlikte doldurulduğu, tenzilat oranlarının (%10,40 ve %10,50) birlikte tespit 
edildiği; iki firmanın adreslerinin tamamen aynı olması nedeniyle, firmalar arasında bir ilişki 
olduğunun Bakanlık tarafından bilinmesi gerektiği yönünde ifade vermiştir. 

Aynı adresi paylaştığı ve ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi bulunduğu tanıtım 
dosyalanndan kolaylıkla anlaşılan bu firmalann, aynı ihalelere sıkça birlikte davet dilmeleri ve 
üstelik bu ihalelerden birinin bu firmalar tarafından kazanılmış olması, rekabet ilkesinin açıkça ihlal 
edildiğini göstermektedir. 

(17)- "Dışişleri Bakanhlığı Ek Bina İkmal İnş." 
İhaleyi kazanan firma: ORTEK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: Yapılan incelemelerde, firmanın yukandaki ihaleye davet 
edilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 88 
Kazandığı İhale Sayısı; 2 

ii) ORTEK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri: 
-ALİHAY İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Paris Cd. No:76/1 Kavaklıdere/ANKARA) 
-ÖVÜNÇ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Paris Cd. No:76/l Kavaklıdere/ANKARA) 
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-ORTEK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Paris Cd. No:76/l Kavaklıdere/ANKARA) 

Yukarıda sayılan firmalardan ORTEK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. toplam 88 kez, ÖVÜNÇ 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. toplam 47 kez ve ALÎHAY İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ise toplam 63 kez, 
Bakanlıkça yapılan davetiydi ihalelere davet edilmişlerdir. Bu firmalardan en az ikisinin birlikte 
davet edildikleri ihale sayısı ise toplam 62'dir. Yani ALÎHAY tnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., diğer iki 
firmanın davet edildikleri bütün ihalelere onlarla birlikte davet edilmiş bulunmaktadır: 

1) Zonguldak Muhtelif 2. Grup 188 Afet Konutu İnş. 
2) Karabük 8. Grup Mrkz. Bulak Mah. 174 Afet Konutu İnş. 
3) Bartın Ulus Kumluca 4. Grup 204 Afet Konutu İnş. 
4) Bartın Muhtelif 5. Grup 138 Afet Konutu İnş. 
5) Karabük Yenice Turgut özal Mah. 6. Grup 148 Afet Konutu İnş. 
6) Karabük Muhtelif 9. Grup 126 Afet Konutu İnş. 
7) Van Merkez Jand. Helikopter Hangar Bin. ve Tesisleri İkm. İnş. 
8) Dışişleri Bak. Ek Bina İkm. İnş. 
9) Karabük 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş. 
10) Bolu Gerede Dev. Hast. Ek Bina Acil Pol.+İdari Bin. tnş. 
11) Ş.Urfa Merk. Hük. Kon. İnş. 
12) Sakarya Adapazarı İlçesi 1. Böl. Kavaklar Cad. Anıt Müze İnş. 
13) Yalova Termal Hük. Kon. İnş. 
14) Diyarbakır Mrkz. 80 Kişilik Huzur Evi İkm. İnş. 
15) Yalova Halk Sağlığı Lab. İnş. 
16) Sakarya Merkez Hük. Kon. İnş. 
17) AYDIN Söke Adalet Bin. İkm. İnş. 
18) Ankara Refiksaydam Hıfsz.Merk. Bşk. Lab. Yenileme Onr. tnş. 
19) Sayıştay Başkanlık Binası İkinci Kısım İkm. İnş. 
20) Çorum 1000 Kişilik Yurt İnş. 
21) Afyon 1000 Kişilik Yurt İnş. 
22) Diyarbakır 400 Kişilik Cezaevi İkm. İnş. 
23) İçel Mersin Otel ve Turz. Mes. Lis. İkm. İnş. 
24) Osmaniye Dev. Hast. (250 Yatak) İnş. 
25) Bartın Mrkz. Hük. Kon. İnş. 
26) Ankara Çankaya Jan. Ok. Kom. ve Spor Tes. C. K. S. İnş. 
27) Aksaray Merkz. Hük. Kon. İnş. 
28) AnkJan. Ok. Kom. Sb. Okulu ve SporTes.Eğt. ve Dest. Üniteleri 4. Kısım İkm. İnş. 
29) Ank.Çank. Jan. Ok. Kom. Sağ. Dest. Hiz. Bin. 5. Kısım İnş. 
30) Bitlis Hizan Dev. Hast. 50 Yşat. 10 D3İ. Loj. İkm. İnş. 
31) Ankara Refiksaydam Hıfzs. Merk. Bşk. Lab. Yenileme Onr. tnş. 
32) Ank. Çank. Jand. Ok. Kom. Tes. Jan. Sb. Okl. ve Spr. Tes. Eğt. ve Dest. Ünt. İnş. 
33) Denizli Merk. 400 Kişilik Cezaevi İkm. tnş. 
34) Denizli Adalet Bin. İnş. 
35) Sakarya Kocaali Hük. Kon. İnş. 
36) Yalova İl Jan.Kom.Bin.ve Tes.İnş. 
37) Sakarya Hendek Hük. Kon. tnş. 
38) Denizli Serinhisar Dev. Hast. Ek Bina İnş. 
39) Tunceli Merkz. 500 Kişilik Öğr. Yurt İkm. İnş. 
40) Denizli 400 Kişilik Cezaevi İkm. İnş. 
41) Manisa Demirci 500 Kişilik Yurt İnş. 
42) Kayseri Kapalı Çarşı Onr. İşi 
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43) îzmir Adalet Binası İkm. İnş. 
44) Muğla Marmaris Hük. Kon. İnş. 
45) Antalya Alanya Adalet Sarayı İnş. 
46) Çorum 1000 Kişilik Yurt İnş. 
47) Afyon 1000 Kişilik Yurt tnş. 
48) Diyarbakır 400 Kişilik Cezaevi îkm. İnş. 
49) İçel Mersin Otel ve Turz. Mes. Lis. İkm. İnş. 
50) Osmaniye Dev. Hast. (250 Yat.) İnş. 
51) Bartın Merkez Hük. Kon. İnş. 
52) Yalova Termal Hük. Kon. İnş. 
53) Diyarbakjr Merkz. 80 Kişilik Huzur Evi İkm. İnş. 
54) Yalova Halk Sağlığı Lab. İnş. 
55) Sakarya Merkez Hük. Kon. İnş. 
56) AYDIN Söke Adalet Bin. İkm. İnş. 
57) Batman Merkez 30 Dai. Loj. Subay Astsb. Loj. İnş. 
58) Antalya Bay. ve İsk. Md. Hiz. Bin. İkm. İnş. 
59) AYDIN Söke Adalet Bin. İkm. İnş. 
60) Ankara Evren Hük. Kon. İnş. 
61) Balıkesir Dev. Hast. Ek Bina İkm. İnş. 
62) Ankara Altındağ Hük. Kon. İnş. 
63) Ankara Akyurt Hük. Kon. İnş. 
Bu ihalelerden, "Dışişleri Bakanlılığt Ek Bina İkmal İnş." ihalesi ORTEK İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. üzerinde kalmıştır. 
Adı geçen firmalara ait firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde, bu firmaların aynı kanuni 

ve tebligat adreslerini paylaştıkları ve davet mektuplarının bu adreslere gönderildiği görülmektedir. 

öte yandan firmalann ortaklarına ait kimlik kayıtlarının incelenmesinde ise; 
-ORTEK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin kurucu ortaklarından olan Mehmet GÜRBÜZ ve 

A.Fehmi ULUÇ isimli şahıslar; 18,09.1998 tarihinde bu şirketi Kamil ve Mustafa GÜRBÜZ'e 
devretmişler; bilahare bu satış işleminden 13 gün sonra (01.10.1998) da ALİHAY İnş. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. isimli firmanın tamamını satın almışlardır. Satış işleminin gerçekleştiği gün aynı zamanda 
ALİHAY İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kanuni adresi, ORTEK İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin adresi 
olan "Paris Cd. No:76/l Kavaklıdere/ANKARA" adresine taşınmıştır. Dolayısıyla iki firma aynı 
adresi paylaşır hale gelmiştir. 

Aynı adresi kullanan üçüncü firma olan ÖVÜNÇ İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortaklarının 
nüfus kayıtlarının (cilt-aile-sıra no) incelenmesinde ise, Zeynep GÜRBÜZ isimli ortağın, ORTEK 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortaklarından olan Mehmet GÜRBÜZ ile kan-koca oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Ayrıca yine nüfus kayıtlanndaki cilt ve sıra no bilgilerinin karşılaştırılmasında, ORTEK 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortaklan Kamil ve Mustafa GÜRBÜZ ile ALİHAY İnş. San. ve Tic. 
Ltd. Şti.'nin ortaklan arasında da hısımlık ilişkisi bulunduğu görülmüştür, 

Firmalar arasındaki ilişkiyi ispatlayan bir başka husus ta, bu firmalann katılıp ta 
kazanamadıklan ihaleler sonunda geçici teminat mektuplannı aynı şahsın geri almış olmasıdır. 
Örneğin bu firmalann birlikte davet edildikleri; "Zonguldak Muhtelif 2.Grp. 188 Afet Konutu 
İnşaatı", Çorum 1000 Kişilik Yurt Binası İnş.", "Ankara Evren Hükümet Konağı İnş.", "Bartın 
Muhtelif 5.Grp. 138 Afet Konutu İnşaatı" gibi ihalelerde, ihaleyi kazanamayan bu firmalann her 
üçünün de geçici teminat mektuplannı, "Ayvaz DOĞANAY" isimli bir şahsın Bakanlıktan geri 
aldığı görülmektedir (EK-14). 
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Yukanda açıklanan nedenlerle, aynı adresi paylaşan, ihalelere aynı adreslere davet mektubu 
gönderilmek suretiyle birlikte davet edilen ve ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi bulunan bu 
fırmalann 62 kez aynı ihalelere birlikte davet edilmeleri ve üstelik bu ihalelerden birinin bu 
firmalardan biri tarafından kazanılmış olması, ihale mevzuatının öngördüğü rekabet ilkesinin açıkça 
ihlal edildiğinin bir göstergesidir. 

(18) - "Ankara Evren Hükümet Konağı İnş.": 

İhaleyi kazanan firma: Müt.Mehmet KILAVUZ 
i) Firmanın yeterlik durumu; Yapılan incelemelerde, firmanın yukandaki ihaleye davet 
edilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 3 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 

ii) Müt.Mehmet KILAVUZ'un ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri: 

-Müt.Mehmet Emin ŞİMŞEK 

(Kanuni: Trenyolu Sk. Pilavcıoğlu Apt. Kat. 3/8 DİYARBAKIR ) 
(Tebligat adresi: Özel İdare İş Hanı, Kat:3, No: 11 MUŞ) 
(Şube adresi: Çehre Sk. No: 7/10 Gaziosmanpaşa/ANKARA) 
-PROYAP İnş.Tur.Gıda ve Day.Tük.Malz.San. ve Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi:Ofis Gevran Cd. Oryıl 17.Apt. Kat 2/8 DİYARBAKIR) 

(Şube adresi: Çehre Sk. No: 7/10 Gaziosmanpaşa/ANKARA) 
-İNTERKON Yapı.San. ve Tic.Ltd. Şti. 

(Kanuni ve tebligat adresi:Kumkapı Sk.No:347/Gaziosmanpaşa/ANKARA) 
-Müt.Mehmet KILAVUZ 

(Kanuni ve tebligat adresi: Rızvanağa Cd. Kızılok Apt. No:2/5 DİYARBAKIR ) 
(Şube adresi: Çehre Sk. No: 7/10 Gaziosmanpaşa/ANKARA) 

Yukarıda isimleri yazılı üç müteahhide ait firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde; 
Müt.Mehmet KILAVUZ isimli yüklenicinin, aynı zamanda İNTERKON Yapı.San. ve 

Tic.Ltd. Şti.'ne %49 hisse ile eşi olan Gülay KILAVUZ'un da aynı şirkette %l hisse ile ortak 
olduğu , 

-PROYAP İnş.Tur.Gıda ve Day.Tük.Malz.San. ve Tic.Ltd. Şti. isimli firmanın tamamına 
sahip olan İhsan KILAVUZ ve Hüseyin KILAVUZ'un, aynı zamanda Müt.Mehmet KILAVUZ'un 
kardeşleri olduğu, 

-MüLMehmet KILAVUZ, Müt Mehmet Emin ŞİMŞEK ve PROYAP İnş.Tur.Gıda ve 
Day.Tük.Malz.San. ve Tic.Ltd. Şti.'nin her üçünün de şirket merkezlerinin Diyarbakır olmasına 
rağmen, üçünün birlikte Ankara'daki bir adresi (Çehre Sk. No: 7/10 Gaziosmanpaşa/ANKARA) 
şube olarak kullandıklan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 8 3 — 

-PROYAP İnş.Tur.Gıda ve Day.Tük.Malz.San. ve Tic.Ltd. Şti.'nin, "Ankara DPT Müst. 
Hiz.Binasi Onarımı İnş." ihalesine INTERKON Yapı.San. ve Tic.Ltd. Şti.'nin kanuni adresine 
davet mektubu gönderilmek suretiyle davet edildiği, 

tespit olunmuştur. 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihalelerine toplam 3 kez davet edilen Miit Mehmet 

KILAVUZ ile toplam 23 kez davet edilen PROYAP İnş.Tur.Gıda ve Day.Tük.Malz.San. ve 
Tic.Ltd. Şti., bu ihalelerden aşağıda yazılı olan iki ihaleye birlikte çağrılmış ve (1) numaralı işi 
MütMehmet KILAVUZ kazanmıştır: 

1) Ankara Evren Hükümet Konağı İnş. 
2) Muş Merk. 250 Kişilik Çocuk Yuv. ve 10 Dai. Loj. İkm.İnş. 
Yukarıda açıklanan nedenlerle, aynı şube adresini paylaşan ve ortaklan arasında yakın 

akrabalık ilişkisi bulunan bu firmaların aynı ihalelere aynı adreslere davet mektubu gönderilmek 
suretiyle birlikte davet edilmeleri ve üstelik bu ihalelerden birinin bu firmalardan biri tarafından 
kazanılmış olması, ihale mevzuatının öngördüğü rekabet ilkesinin açıkça ihlal edildiğinin bir 
göstergesidir. 

(19) - "Bitlis Hizan 50 Yat. Devlet Has. +10 Dai.Loj.İnş." 

İhaleyi kazanan firma: DORUK İnş.ve Tic.Ltd. Şti. 
i) Firmanın yeterlik durumu: Yapılan incelemelerde, firmanın yukarıdaki ihalelere davet 
edilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 1 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 

ii) DORUK İnş.ve Tic.Ltd. Şti. 'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri 
-MERCAN İnş.ve Tic.Ltd. Şti. 

(Kanuni adresi: Kurt İsmail Paşa Mh. 7.Sk.Turhanoğlu Apt.2.Kat No:8 -DİYARBAKIR) 
(Tebligat adresi: Cinnah Cad.Pilot Sk. No 11/2 Çankaya/ANKARA) 
-DORUK İnş.ve Tic.Ltd. Şti. 

(Kanuni ve tebligat adresi: Cinnah Cad.Pilot Sk. No 11/1 Çankaya/ANKARA) 
Yukarıda isimleri yazılı firmalara ilişkin tanıtım dosyalarının incelenmesinde; 
DORUK İnş.ve Tic.Ltd. Şti.'nin ortağı olan Cemal MERCAN ile Mercan İnş.ve Tic.Ltd. 

Şti. ortağı İbrahim MERCAN 'in kardeş oldukları anlaşılmaktadır. 

Öte yandan MERCAN İnş.ve Tic.Ltd. Şti .nin kanuni adresi "Kurt İsmail Paşa Mh. 7.Sk. 
No:8/8 DİYARBAKIR" olmasına karşılık, "Bitlis Hizan 50 Yat. Devlet Has. +10 Dai.Loj.İnş." 
ihalesine, diğer firmanın kanuni adresine davet mektubu gönderilmek suretiyle adı geçen firmaların 
her İkisi birlikte davet edilmiş ve ihaleyi DORUK İnş.ve Tic.Ltd. Şti. kazanmıştır. 

Aynı adresi tebligat adresi olarak kullanan ve ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi 
bulunan bu fırmalann aynı ihalelere birlikte davet dilmeleri ve üstelik bu ihalelerden birinin bu 
firmalardan biri üzerinde kalmış olması, rekabet ilkesinin açıkça ihlal edildiğinin bir göstergesidir. 
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(20)- "Karabük Safranbolu (3 Adet) 3 Bloklu Kışla İkm. İnş." 

İhaleyi kazanan firma: İNTEK înş.Emlak Paz. ve Tic.Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: Yapılan incelemelerde, firmanın yukarıdaki ihaleye davet 
edilebilecek nitelikte olduğu görülmüştür. 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 1 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 

ii) İNTEK înş.Emlak Paz. ve Tic.Ltd. Şti. 'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri 

- İNTEK İnş.Emlak Paz. ve Tic.Ltd. Şti. 

(Kanuni ve tebligat adresi: Şemsi Paşa Cd. Kavaklı İskele Sok. No:l Üsküdar/İSTANBUL) 

- MAKEK Termomekanik San. A.Ş. 

(Kanuni ve tebligat adresi: Şemsi Paşa Cd. Kavaklı İskele Sok. No:l Üsküdar/İSTANBUL) 

Yukanda isimleri yazılı firmalardan olan İNTEK İnş.Emlak Paz. ve Tic.Ltd. Şti.'nin 
ortaklan Hikmet GÜRSEY (%50), Hasan EKŞt (%45) ve Ö.Faruk EKŞİ (%5)'dir. Öte yandan 
MAKEK Termomekanik San. A.Ş.'nin ortaklan ise, Mehmet EKŞİ (%49), Recep EKŞİ(%48), 
Tayyar EKŞİ (%1), Fatma EKŞİ (%1) ve Leyla EKŞİ (%l)'dir. 

Kimlik kayıtlan üzerinde yapılan incelemelerde ise; İNTEK İnş.Emlak Paz. ve Tic.Ltd. 
Şti.'nin ortaklanndan Hasan EKŞİ ile MAKEK Termomekanik San. A.Ş.'nin ortaklanndan olan 
Mehmet ve Recep EKŞİ' nin kardeş olduklan görülmektedir. 

Öte yandan her iki firma da aynı adresi kanuni ve tebligat adresi olarak kullanmaktadır. 

Adı geçen iki firma, "Karabük Safranbolu (3 Adet) 3 Bloklu Kışla İkm. İnş." ihalesine, 
yukanda yazılı adrese davet mektubu gönderilmek suretiyle birlikte davet edilmiş ve ihaleyi 
%12,65 tenzilatla İNTEK İnş.Emlak Paz. ve Tic.Ltd. Şti. kazanmıştır, 

Kanuni ve tebligat adresleri aynı olan ve ortaklan arasında yakın akrabalık ilişkisi bulunan 
bu firmalann aynı ihalelere birlikte davet dilmeleri ve üstelik bu ihalelerden birinin bu firmalardan 
biri üzerinde kalmış olması, rekabet ilkesinin açıkça ihlal edildiğinin bir göstergesidir. 

(21)- Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi (Polk.İd.Bina ve Ameli.) İnş. 

İhaleyi kazanan firma: FATİH Pet.ve İnş.San.A.Ş. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 3 

Kazandığı İhale Sayısı; 3 

Firma, adı geçen ihaleye katılabilecek kadar yeterli görülmemiştir. 

ii) FATİH Pet.ve İnş.San.A.Ş.'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri: 
-MURAT înş.İth.İhr.Tic.San.Ltd. Şti. 
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(Kanuni ve tebligat adresi: M.Akif Ersoy Cd. Okuyan Apt. No:l ŞANLIURFA) 

-FATİH Pet.ve İnş.San.A.Ş. 

(Kanuni adresi: İpekyol Cad. Meral Apt. Altı, No: 111 ŞANLIURFA) 

(Tebligat adresi: M.Akif Ersoy Cd. Okuyan Apt. No:l ŞANLIURFA) 

Yukarıda adı geçen firmalara ait firma tanıtım dosyalarının incelenmesinde, firma ortaklan 
arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi tespit edilmemiş olmakla birlikte her iki firma da aynı adresi 
tebligat adresi olarak kullanmaktadır. Nitekim "Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi (Pol.İd.Bina ve 
Ameli.) Inş." ihalesine, söz konusu adrese davet mektubu gönderilmek suretiyle, iki firma birlikte 
davet edilmiş ve ihaleyi FATİH Pet.ve İnş.San.A.Ş. kazanmıştır. 

Tebligat adresleri aynı olan, aynı adrese davet mektubu gönderilmek suretiyle bazı ihalelere 
birlikte davet edilen bu firmaların aynı ihalelere birlikte davet edilmeleri ve üstelik bu ihalelerden 
birinin bu firmalardan biri üzerinde kalmış olması, rekabet ilkesinin açıkça ihlal edildiğinin bir 
göstergesidir. 

(22)- "Kocaeli 2000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş.", 

İhaleyi kazanan firma: EK-CAN İnş.San.ve Tic.Ltd. Şti., 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 1 

Kazandığı İhale Sayısı; 1 

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 31.10.1997 

Ortaklan; Orhan EKMEN, Polat CANPOLAT, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 1997 yılı B.F. ile 80.971.000.000.-TL. 

Müteahhitlik karnesi; Ahmet İŞERLİ'den devir 

Grubu; A 

Tutarı; 460.000.000.000.-TL. 

Geçerlilik Tarihi; 27.12.1999 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personeli yok, aracı yok, davet edildiği işin niteliği ve 
büyüklüğü düşünüldüğünde mali yapısı yetersiz. Dosyasındaki teknik personel bildirimine göre, 
karnesi devir alınan Ahmet İŞERLİ, ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer 
almıyor. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İhale Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesine göre 
15.10.2000 tarihinde ihalesi yapılan 7.200.000.000.000 TL. keşif bedelli Kocaeli 2000 Kişilik 
Öğrenci Yurdu İnş. işine davet edilmiş ve % 12.20 tenzilatla ihale uhdesinde kalmıştır. Davet 
edildiği işlerin niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde, firma teknik kapasite yönünden davet 
edilebilecek nitelikte değildir ve mali yapısı itiban ile de yetersizdir. Bu nedenlerle ihaleye davet 
ediliş nedeni anlaşılamamıştır. 
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ii) EKCAN Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti.'nin diğer firmalarla ilişkileri: 

-EKŞİOĞLU Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Turan Güneş Bul. No: 56/4-Yi İdiz/ANKARA) 

-EKCAN Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Karabaş Mah.Belde Sk. Ekşi İş Merk. No: 5/101 KOCAELİ) 
Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelerin 6'sına çağnlan EKŞİ İnş. 

Taah.San.ve Tic.A.Ş., 4'üne çağnlan EKŞİOĞLU Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. ve l'ine çağnlan 
EKCAN Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti.' nin firma tanıtım dosyalannda yer alan adresleri yukanda olduğu 
gibi birbirlerinden farklıdır. Buna karşılık her iki firma aynı adrese davet mektubu gönderilmek 
suretiyle ihaleye davet edilmiştir (EK: 12). 

Öte yandan üç şirketin ortakJannın soy isminin "EKŞİ" olması, firmalar arasında akrabalık 
olduğu izlenimini doğurmuştur. Nitekim firma tanıtım dosyalan üzerinde yapılan incelemelerde, 
Sefer EKŞİ, hem EKŞİOĞLU Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti., hem de EKCAN Inş.San.ve Tic.Ltd. 
Şti.'nin ortağı olduğu görülmektedir. Soy isimleri aynı olan diğer ortaklar arasındaki akrabalık 
ilişkisi ise somutlaştınlamamıştır. 

Dolayısıyla aralannda ortaklanndan birinin aynı kişi olduğu bu firmaların aynı adreslere 
davetiye gönderilerek ihalelere davet edilmesi, ihalede rekabetin sağlanamadığı sonucunu 
doğurmaktadır. 

(23)- "Bartın Muhtelif S. Grup 138 Afet Konutu İnş." 

İhaleyi kazanan firma: EKŞİ İnş. Taah.San.ve Tic.A.Ş., 
i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 6 
Kazandığı İhale Sayısı; 1 

Yapılan incelemelerde, firmanın yukandaki ihalelere davet edilebilecek nitelikte olduğu 
görülmüştür. 

ii) EKŞİ İnş. Taah.San.ve Tic.A.Ş.'nin ihaleye davet edilen diğer firmalarla ilişkileri: 
-EKŞİ İnş. Taah.San.ve Tic.A.Ş. 

(Kanuni ve tebligat adresi: Halk Cad.Ekşi İnş.Iş Merkezi 35/8 Üsküdar -İSTANBUL ) 
-EKŞİOĞLU Inş.San.ve Tic.Ltd. Şti. 
(Kanuni ve tebligat adresi: Turan Güneş Bul. No:56/4-Yıldız/ANKARA) 

Bu firmalar birlikte davet edildikleri ihalelerden "Bartın Muhtelif 5. Grup 138 Afet Konutu 
İnş." ihalesini, % 10,40 tenzilatla, EKŞİ inş. Taah.San.ve Tic.A.Ş. kazanmıştır. Firmalar arasındaki 
ilişkiler yukandaki maddede açıklanmıştır. Öte yandan bu iki firmanın adresleri farklı olmasına 
karşılık, aşağıda örneği verilen bazı ihalelere birlikte çağnlırken aynı adrese davetiye gönderildiği 
tespit edilmiştir: 

-Karabük-Yenice Turgut Özal Mah. 6.Grp. 148 Afet Konut İnş., 
-Karabük 8.Grp. Mrk. Bulak Mah. 174 Afet Konut İnş., 
-Bartın Muhtelif 5. Grup 138 Afet Konutu İnş. 
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Yapılan inceleme sonuçlan özellikle 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde zikredilen 
"rekabet" ilkesi ile "ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması" ilkeleri çerçevesinde 
değerlendirildiğinde; 

Çağrıldıkları işler bazında ihalelere davet edilen firmaların, 44 üncü maddede belirtilen 
teknik yeterlikleri ve güçleri açısından yeterli olmadıkları, yine aralannda (ortaklık, akrabalık vb.) 
ilişki bulunan firmalann aynı ihalelere davet edilmesi ile aynı ihale için ortak adresleri paylaşan 
firmalann davet edilmesinin ve ihalenin bu firmalardan birinin üzerinde kalmasının 2 nci maddede 
belirtilen "rekabet" ilkesi ve "ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması" ilkesi ile aykınlık 
teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

1.4.4-İhalelere Sıkça Davet Edilen, Ancak İhale Kazanamayan Yetersiz Firmalara 
Örnekler 

(1)- GRANİT İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı;7 
Kazandığı İhale Sayısı; -
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 28.10.1997 
Ortaklan; Nayil DEMİREL, Naim DEMİREL, Mustafa DEMİREL, 
Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Benzer işi yok, 
Müteahhitlik karnesi; S.Hikmet TEMİZİÇ'ten devir 

Grubu; B 
Tutan; 312.200.000.000.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 09.08.1999 

Teknik ve Mali Yeterliği; Dosyasındaki teknik personel bildirimine göre karnesi devir alınan 
S.Hikmet Temiziç, şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer almıyor. Teknik personeli 
yok, yapı aracı yok, dosyasında bilanço mevcut, 
Firma iş bitirme ve deneyim açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun davetiye usulü 

ile yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik 
yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine uymamaktadır. Teknik yeterliliğini ve gücünü 
gösterecek hiçbir iş bitirmiş değildir. Bu nedenle adı geçen firmanın bu dönemde davetiye usulü ile 
yapılan 220 ihaleden 7 adedine davet edilmesi yanlış bir uygulama olmuştur. 

ii) GRANİT İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla 
ilişkileri; Saptanamamıştır 

(2)- DEDE-HAN İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 
Davet Edildiği İhale Sayısı; 42 

Kazandığı İhale Sayısı; -
Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 24.10.1997 

Ortaklan; Halil AVCI, Makbule AVCI, 
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Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; tş bitirmesi yok, 

Müteahhitlik karnesi; Ali ATASEVER'den devir, 

Grubu; B 

Tutan; 10.000.000.000.000.-TL. 

Geçerlilik Tarihi; 21.09.2003 

Teknik ve Mali Yeterliği; dosyasındaki teknik personel bildiriminde karnesi devir alınan Ali 
Atasever ihale tarihinde ortak ya da teknik personel olarak yer almıyor. Teknik personeli 
yok, yapı aracı var, dosyasında bilanço mevcut, 

Firma iş bitirme ve deneyim açısından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun davetiye usulü 
İle yapılacak ihalelere ilişkin 44 üncü maddesinde davet edilecek firmalar için belirtilen "teknik 
yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş" kriterine uymamaktadır. Teknik yeterliliğini ve gücünü 
gösterecek hiçbir iş bitirmiş değildir. Bu nedenle adı geçen firmanın bu dönemde davetiye usulü ile 
yapılan 220 ihaleden 42 adedine davet edilmesinin nedeni anlaşılamamıştır. 

ii) DEDE-HAN İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 
Saptanamamıştır 

(3)- YİTAŞ Yardımcılar İnş. Taah. Tic. A.Ş. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 28 

Kazandığı İhale Sayısı; -

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 29.09.1997 

Ortaklan; Cahit YARDIMCI, Neşe Yardımcı, Nemciye YARDIMCI, Suriye YARDIMCI, 
Cesim YARDIMCI, Cezmi YARDIMCI, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; Bursa Belediyesinin toplam 87.000.000.000.-TL. 
tutanndaki küçük inşaat işleri, 

Müteahhitlik karnesi; Yavuz KOCAOĞLU'ndan devir. 

Grubu; A 

Tutan; 6.180.000.000.000.- TL. 

Geçerlilik Tarihi; 08.07.2002 

Teknik ve Mali Yeterliği; dosyasındaki teknik personel bildiriminde karnesi devir alınan 
Yavuz KOCAOĞLU, şirkette ortak ya da teknik personel olarak yer almıyor. Teknik 
personeli ve yapı aracı var, mali yapısı orta düzeyde, 

Firma iş bitirme ve deneyim açısından küçük ölçekte diyebileceğimiz bir yapıda, bu nedenle 
adı geçen firmanın bu dönemde davetiye usulü ile yapılan 220 ihalenin 25 adedine davet 
edilmesinin nedeni anlaşılamamıştır. 

ii) YİTAŞ Yardımcılar İnş. Taah. Tic. A.Ş'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri; 
Yidem İnş. Mob. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile arasındaki ilişki, adı geçen firma ile ilgili 
açıklamalar sırasında yer almıştır. 
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(4)- Mehmet Emin Şimşek 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 45 

Kazandığı İhale Sayısı; -

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 19.09.1997 

Ortaklan; Mehmet Emin ŞİMŞEK, 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 125.OOO.OO0.0OO.-TL. tutarında bina inşaatı işi, 

Müteahhitlik karnesi; Kendisine ait, 

Grubu; B 

Tutan; 245.000.000.000.-TL. 

Geçerlilik Tarihi; 01.03.1999 
Teknik ve Mali Yeterliği; Bünyesinde 1 inşaat mühendisi var (kendisi), yapı aracı var, 
dosyasında bilanço mevcut, 

Adı geçen müteahhit orta ölçekli bir yüklenici olup incelememize konu dönemde yapılan 
220 ihalenin 46 adedine davet edilmiştir. Sürekli davet edilmesinin nedeni anlaşılamamıştır. 

ii) Mehmet Emin Şimşek'in diğer firmalarla ilişkileri: 

Müt.Mehmet KILAVUZ ile ilgili açıklamalarımız içinde; 

-PROYAP İnş.Tur.Gıda ve Day.Tük.Malz.San. ve Tic.Ltd. Şti., 

-İNTERKON Yapı.San. ve Tic.Ltd. Şti. 

isimli firmalarla ilişkileri açıklanmıştır. 

5- Özeren İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

i) Firmanın yeterlik durumu: 

Davet Edildiği İhale Sayısı; 86 

Kazandığı İhale Sayısı; -

Tanıtım Dosyasının Bakanlığa verildiği Tarih; 28.09.1997 

Ortaklan; M.Tahir ÖZBEK, Kamuran VURAL 

Tanıtım Dosyasında Sunduğu Benzer İş; 1997 yılı fiyatlan ile toplam 65.000.000.000.-TL. 
tutannda küçük içme suyu inş. ve 6 daireli lojman inş. işi 

Müteahhitlik karnesi; M. Oğuz İŞBAŞAR'dan devir 
Grubu; A 

Tutan; 2.160.000.000.000.-TL. 
Geçerlilik Tarihi; 02.09.2000 

Teknik ve Mali Yeterliği; Teknik personel taahhütnamesi ve yapı araçları taahhütnamesi 
yok, dosyasında bilanço mevcut. Dosyasında teknik personel bildirimi bulunmadığından 
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karnesi devir alınan M.Oğuz İŞBAŞAR'ın ihale tarihinde şirkette ortak ya da teknik 
personel olarak yer alıp almadığı anlaşılamamaktadır. 

Bu dönemde yapılan 220 davetiydi ihalenin 86 adedine davet edilen Özercn İnş. San. Tic. 
Ltd. Şti.'nin 26.09.1997 tarihinde Bakanlığa firma tanıtım dosyası verdiği, dosyasında yer alan 
bitirmiş olduğu işler listesinde 1997 yılı fiyatları ile toplam 65.000.000.000.-TL. tutarında küçük 
içme suyu ve 6 daireli lojman inşaatı işi bulunduğu, yine dosyadan firma bünyesinde teknik 
personel bulunmadığı, yapı aracı olmadığı, müteahhitlik karnesinin M.Oğuz İŞBAŞAR'dan devir 
olduğu anlaşıldığından, adı geçen firmanın 86 işe davet edilmesi hatalı bir uygulama olmuştur. 

ii). Özeren înş. San. Tic. Ltd. Şti'nin ihaleye katılan diğer firmalarla ilişkileri: 
İlişkili olduğu İÇ-KA İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve YILDIZLAR İnş. Tic. Ltd. Şti. isimli 

firmalara ilişkin bilgiler bir önceki maddede açıklanmıştır. 

1.4.5- Bazı İşlere İlişkin Kullanılan İhale Usulleri ve Davet Edilen Firmalarla İlgili 
İlgili Değerlendirmeler 

1.4.5.1- Sakarya Hendek Hükümet Konağı İnşaatı; 
Bakanlık Makamının 20.12.2000 tarih ve 9310 sayılı Olurlarıyla "500.000.000.000.-TL. 

keşif bedelli Sakarya Hendek hükümet Konağı İnşaatı işinin, 574 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi" kararlaştırılmış 
ve ihaleye davet edilecek firmalar belirlenmiştir. 

22.12.2000 tarih ve 9308 sayılı yazı ile; Ortek İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uyar Yapı End. ve 
Tic. Ltd. Şti., Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti., Bega İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İrem İnş. Yap. San. ve Tic. 
Ltd. Şti., Alihay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cer-San İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye 
katılmaları için davet edilmiştir. 

Bahse konu iş, 15.01.2001 tarihinde % 9,80 tenzilatla İrem İnş. Yap. San. ve Tic. Ltd. 
Şti.'ne ihale edilmiş, 18.01.2001 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. 

Davet edilen firmalardan; 

Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin Sayın Koray AYDIN döneminde yapılan toplam 150 
ihaleden 130 adedine davet edildiği, son 10 yıl içerisinde hiçbir iş bitirmesi olmadığı sadece 
başkasından devirle her miktar karne sahibi olduğu, keşif bedelleri yüksek miktarlarda olan 3 ayrı 
işin ihalesini aldıkları, 

Davet edildiği işlerin niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde adı geçen firmanın teknik 
kapasite yönünden davet edilebilecek nitelikte olmadığı, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 19.04.2002 tarih ve HC.l 1/02-1, 
SE. 12/02-2, İZB.31/02-5, MD.33/02-5, MS.36/02-11, KT.46/02-9 sayılı İnceleme Raporunda, 2886 
sayılı Kanunun 35/a maddesi esaslarına göre yapılan ve Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalan 
Çorum Merkez Adalet Binası İnşaatı işi ihalesiyle ilgili olarak, bu iş için adı geçen firmanın gerekli 
yeterlik koşullarını taşımadığı, doğru bir değerlendirmede sınır puanın altında kalacağı, bu nedenle 
ihaleye iştirak ettirilmemesi gerektiği, hususlarının belirtildiği, 

Alihay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 09.12.1998 tarihinde firma tanıtım dosyasını Bakanlığa 
sundukları, dosyalarında bilançolarının mevcut olmadığı, yine bünyelerinde teknik personelleri 
olmadığı, en son 1987 yılında iş bitirdikleri, daha sonrası için herhangi bir iş bitirmeleri mevcut 
olmadığı, oysa Maliye Bakanlığının 2000/1 sıra numaralı Devlet İhaleleri Genelgesinde, belli 
istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunan 
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müteahhitlerin tespitine ilişkin 5 numaralı ekte son 10 yıl içinde bitirilen işlerin belirtilmesi ve iş 
bitirmelerinin eklenmesinin istendiği, 

İhale uhdesinde kalan İrem İnş. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.' nin ise 27.10.2000 tarihinde 
firma tanıtım dosyasını Bakanlığa sundukları, dosyalarında bulunan bitirdiği işler listesinden sadece 
asfalt kaplama ve taşıma işi yaptıklarının anlaşıldığı, özelliği bulunan iş denilerek davetiye usulü ile 
yapılan bir işin ihalesine sadece asfalt işi yapmış bir firmanın davet edilmesi hususlarının 
birbirleriyle çeliştiği, bu işin ihalesinin de adı geçen firmanın uhdesinde kaldığı, 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık 
Soruşturması kapsamında alınan tanık (Müst. Yrd. M. Sedat ABAN, Bakan Danışmanı Sadrettin 
DİNÇER) ifadelerinde bu iş için Bakan'ın tavassutundan bahsedildiği, 

Anlaşılmıştır. Bu nedenle Sakarya Hendek hükümet Konağı İnşaatı ihalesine adı geçen 
firmaların davet edilmesi hatalı bir uygulama olmuştur. 

1.4.5.2- Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı; 
Bakanlık Makamının 22.12.2000 tarih ve 9313 sayılı Olurlarıyla "190.000.000.000.-TL. 

keşif bedelli Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi İnşaatı işinin 3418 sayılı Kanun gelirlerinden 
karşılanmak üzere 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ihale edilmesi" kararlaştırılmış ve 
ihaleye davet edilecek firmalar belirlenmiştir. 

22.12.2000 tarih ve 9306 sayılı yazı ile; Ortek İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şimşekler İnş. ve 
Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti., Dedehan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Fatih 
Petrol İnş. ve San. A.Ş. ihaleye katılmaları için davet edilmiştir. 

Bahse konu iş, 10.01.2001 tarihinde % 7,80 indirim teklif eden Fatih Petrol İnş. ve San. 
A.Ş.' ne ihale edilmiş, 15.01.2001 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. 

Davet edilen firmalardan; 

Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin davetiyeli işler için yeterli teknik ve mali güçte olduğunun 
söylenemeyeceği yukarıdaki maddede belirtilmişti, 

İhale uhdesinde kalan Fatih Petrol İnş. ve San. A.Ş. ise, 17.12.1999 tarihinde firma tanıtım 
dosyasını Bakanlığa sunmuştur. Bu tanıtım dosyasından firmanın teknik personel ve yapı araçları 
bildirimi bulunmamaktadır ve herhangi bir iş bitirmesi de mevcut değildir. İhale tarihinden sonra 
16.06.2003 tarihinde Bakanlığa sunulan dosya içerisinde yer alan "Son 15 yılda bitirilen işler 
listesinde" 1999 yılı fiyatları ile 36.369.817.209.-TL. tutarında Türk Telekom A.Ş. nin Adıyaman 
İli ve İlçeleri Havai Hat Toplama İşini bitirdiği anlaşılmıştır. Bu iş ise özelliği bulunduğu 
söylenerek davetiye usulü ile ihale edilen hastane inşaatı için adı geçen firmanın teknik ve mali 
yeterliliğini kanıtlar nitelikte değildir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık 
Soruşturması kapsamında alman tanık (Müst. Yrd. M. Sedat ABAN, Bakan Danışmanı Sadrettin 
DİNÇER) ifadelerinde bu iş için Bakan'ın tavassutundan bahsedilmektedir. 

Bu nedenlerle Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Fatih Petrol İnş. ve San. A.Ş. nin Diyarbakır 
Bismil Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı işi ihalesine davet edilmeleri hatalı bir uygulama olmuştur. 

1.4.5.3- Sakarya Merkez Hükümet Konağı İnşaatı; 

Bakanlık Makamının 22.12.2000 tarih ve 9296 sayılı Olurlarıyla "5.500.000.000.000.-TL. 
keşif bedelli Sakarya Merkez Hükümet Konağı İnşaatı işinin, 574 sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararname kapsamında belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi" kararlaştmlmış 
ve ihaleye davet edilecek firmalar belirlenmiştir. 

22.12.2000 tarih ve 9300 sayılı yazı ile; Uyar Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti., Aylin İnş. Tic. 
Tur/, ve San. Ltd. Şti., Özeren İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Alihay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cer-San 
İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çizgi Müh. Mim. Taah. Tic. San. Paz. Ltd. Şti., Lena İnş. San. ve 
Tic. Ltd. Şti., Daniş Pakoğlu, Ortek İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İçtaş İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kulak 
İnş. San. ve Tic. A.Ş., özşen Mim. Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye katılmaları için davet 
edilmiştir. 

Bahse konu iş, 08.0i.2001 tarihinde % 12 indirim teklif eden Daniş Pakoğlu firmasına ihale 
edilmiş, 11.01.2001 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. 

Davet edilen firmalardan; 

Özeren İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin 26.09.1997 tarihinde Bakanlığa firma tanıtım dosyası 
verdiği, dosyasında yer alan bitirmiş olduğu işler listesinde 1997 yılı fiyatları ile toplam 
65.000.000.000.-TL. tutarında küçük içme suyu ve 6 daireli lojman inşaatı işi bulunduğu, yine 
dosyadan firma bünyesinde teknik personel bulunmadığı, yapı aracı olmadığı, müteahhitlik 
karnesinin M.Oğuz İŞBAŞAR'dan devir olduğu ve bu kişinin şirkette ortak ya da teknik personel 
olarak yer almadığı, 

İhaleyi alan Daniş PAKOĞLU'nun ise, ihaleden önce Bakanlık nezdinde tanıtım 
dosyasının bulunmadığı, 02.04.2001 tarihinde Bakanlığa firma tanıtım dosyası verdiği, dosyasında 
yer alan bitirmiş olduğu işler listesinden ve eki iş bitirme belgesinden 17.08.1999 depreminden 
sonra Aksaray İnş. Ltd. Şti. ile birlikte ortak girişim olarak 983.819.000.345.-TL. tutarında Kocaeli-
Sakarya-Bolu Geçici Prefabrik Okul İnşaatı işini aldıktan ve bu işin 5.877.101.092.336.- TL. ikinci 
keşif ile tamamlandığı, daha sonra Sakarya Merkez Hükümet Konağı İnşaatı işine davet edildiği ve 
bu işin ihalesinin kendi uhdesinde kaldığı, daha sonra ise sağlık sorunlan sebebiyle işin devir 
edildiği, 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık 
Soruşturması kapsamında alınan tanık (Müst.Yrd.M.Sedat ABAN ve Bakan Danışmanı Sadrcttin 
DİNÇER) ifadelerinde bu iş için Bakan'ın tavassutundan bahsedildiği, 

Sakarya Merkez Hükümet Konağı İnşaatı işinin deprem bölgesinde olduğu ve büyüklüğü 
düşünüldüğünde adı geçen firmaların teknik kapasite yönünden bu işe davet edilebilecek nitelikte 
olmadığı, 

Anlaşılmaktadır. 

1.4.5.4- Yalova Çınarcık-Esenköy İlçesi Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve 
Tesisleri İnşaatı; 

Bakanlık Makamının 20.12.2000 tarih ve 9171 sayılı Olurlarıyla "332.000.000.000.-TL. 
keşif bedelli Yalova Çınarcık-Esenköy İlçesi Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri 
İnşaatı işinin, 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belli istekliler arasında kapalı 
teklif usulü ile ihale edilmesi" kararlaştınlmış ve ihaleye davet edilecek firmalar belirlenmiştir. 

20.12.2000 tarih ve 9174 sayılı yazı ile; SKG Yap. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Salih 
Tufanoğlu, Özeren İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Alihay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cer-San İnş. Turz. San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Bega İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ihaleye katılmalan için davet edilmiştir. 

Bahse konu iş, 11.01.2001 tarihinde % 9,5 indirim teklif eden SKG Yap. İnş. San. ve Tic. 
Ltd. Şti.'ne ihale edilmiş, 25.01.2001 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. 
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Davet edilen firmalardan; 
Alihay Inş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 09.12.1998 tarihinde firma tanıtım dosyasını Bakanlığa 

sundukları, dosyalarında bilançolarının mevcut olmadığı, yine bünyelerinde teknik personelleri 
olmadığı, en son 1987 yılında iş bitirdikleri daha sonrası için herhangi bir iş bitirmeleri mevcut 
olmadığı, oysa Maliye Bakanlığının 2000/1 sıra numaralı Devlet İhaleleri Genelgesinde, belli 
istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunan 
müteahhitlerin tespitine ilişkin 5 numaralı Ek'te son 10 yıl içinde bitirilen işlerin belirtilmesi ve iş 
bitirmelerinin eklenmesinin istendiği, 

özeren Inş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin 26.09.1997 tarihinde Bakanlığa firma tanıtım dosyası 
verdiği, dosyasında yer alan bitirmiş olduğu işler listesinde 1997 yılı fiyatları ile toplam 
65.000.000.000.-TL. tutarında küçük içme suyu ve 6 daireli lojman işi bulunduğu, yine dosyadan 
firma bünyesinde teknik personel bulunmadığı, yapı aracı olmadığı, müteahhitlik karnesinin 
M.Oğuz İşbaşar'dan devir olduğu, 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık 
Soruşturması kapsamında alınan tanık (Müst. Yrd. M. Sedat ABAN, Bakan Danışmanı Sadrettin 
DİNÇER) ifadelerinde bu iş için Bakan'ın tavassutundan bahsedildiği, 

İşin deprem bölgesinde yapılacak olması sebebiyle önemi ve büyüklüğü düşünüldüğünde adı 
geçen firmaların teknik kapasite yönünden bu işe davet edilebilecek nitelikte olmadığı, 

Anlaşılmaktadır. 

1.4.5.5- Ankara Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Tesisat Onarım 
İnşaatı; 

Bakanlık Makamının 27.07.2001 tarih ve 5393 sayılı Olurlarıyla "197.500.000.000.-TL. 
keşif bedelli Ankara Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Tesisat Onarım İnşaatı 
işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında belli istekliler arasında 
kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi ve ihaleye davet edilecek firmalar" belirlenmiştir. 

27.07.2001 tarih ve 5397 sayılı yazı ile; Ortek İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Moment Yapı San. 
ve Tic. Ltd. Şti., Orhan Inş. Tic. ve San. Ltd. Şti., İnterkon Yapı. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çizgi Müh. 
Mim. Taah. Tic. San. Paz. Ltd. Şti. ihaleye katılmaları için davet edilmiştir. 

Bahse konu iş, 03.08.2001 tarihinde % 8,40 indirim teklif eden İnterkon Yapı. San. ve Tic. 
Ltd. Şti.'ne ihale edilmiş, 08.08.2001 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 19.04.2002 tarih ve HC.l 1/02-1, 
SE. 12/02-2, tZB.31/02-5, MD.33/02-5, MS.36/02-11, KT.46/02-9 sayılı İnceleme Raporunda bu iş 
için, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde oluşturulan komisyonca özelliği bulunan yapım işi 
kriterlerinin uygulandığı ve bu işin 2886 sayılı Kanun'un 44 üncü maddesine göre ihale 
edilemeyeceği belirlenmiştir. 

İhaleyi alan İnterkon Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ana sözleşmesi Türk Ticaret Sicili 
Gazetesinin 15.11.2000 tarih ve 5175 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirket Ankara Ticaret 
Odasına 01.12.2000 tarih ve 53/2808 sayı ile kayıt edilmiştir. Şirket kuruluşundan 7,5 ay sonra 
10.07.2001 tarihli dilekçe ile yani kendilerine davetiye mektubu gelmeden 17 gün önce Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğünce yapılacak ihalelere katılmak için tanıtım dosyası vermiştir. Tanıtım 
dosyasından; firmanın 2 ortağından Mehmet KILAVUZ'un 27.06.2001 tarihinde kendisine ait 400 
hisseyi Şükrü Gökhan ÖZDOĞU'ya devrettiği, kendisinde 392 hisse kaldığı, 8 hissenin de Gülay 
KILAVUZ'a ait olduğu, Şirketin Şükrü Gökhan ÖZDOĞU'nun A Grubu 6 trilyon tutarlı 
müteahhitlik karnesini devir aldığı, Şükrü Gökhan ÖZDOĞU'nun ise söz konusu karneyi iş 
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denetleme ve diplomadan aldığı, şirketin ve karnesi devir alınan kişinin hiçbir iş bitirmesi olmadığı 
görülmüştür. 

2886 sayılı İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü kullanılarak yapılacak ihalelerde ihaleye katılması uygun görülen isteklilerin teknik 
yeterlikleri ve güçlerinin idarece kabul edilmiş olması gerekmektedir. Sadece istenilen grup ve 
miktarda müteahhitlik karnesinin isteklinin teknik yeterlik ve gücünün idarece kabulü için yeterli 
olmayacağı düşünülmektedir. Özelliği bulunan yapım işi söz konusu olduğundan şirketin deneyim 
sahibi olması, en azından bir yapım işini gerçekleştirmiş olması gerekir. 

1.4.5.6- Denizli 400 Kişilik Cezaevi İkmal İnşaatı; 
Bakanlık Makamının 06.07.2001 tarih ve 4808 sayılı Olurlarıyla "6.000.000.000.000.-TL. 

keşif bedelli Denizli 400 Kişilik Cezaevi İkmal İnşaatı işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
44 üncü maddesi kapsamında belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi ve ihaleye 
davet edilecek firmalar" belirlenmiştir. 

09.07.2001 tarih ve 4845 sayılı yazı ile; İlktaş İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Orhan İnş. Tic. ve 
San. Ltd. Şti., Yidem İnş. Mob. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti., İçtaş İnş. San. ve Tic. A.Ş., Lena İnş. 
San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti., Alihay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özşen Mim. Müh. İnş. ve Tic. Ltd. 
Şti., Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti., Martaş Uls. Taş. İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Özeren Turz. İnş. Yap. Malz. 
San. ve Tic. Ltd. Şti., Serel Yapı End. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ortek İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uyar 
Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye katılmaları için davet edilmiştir. 

Bahse konu iş, 18.07.2001 tarihinde % 11,25 indirim teklif eden Serel Yapı End. Tic. ve 
San. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiş, 24.08.2001 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 19.04.2002 tarih ve HC.l 1/02-1, 
SE. 12/02-2, İZB.31/02-5, MD.33/02-5, MS.36/02-11, KT.46/02-9 sayılı İnceleme Raporunda bu iş 
için, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde oluşturulan komisyonca özelliği bulunan yapım işi 
kriterlerinin uygulandığı ve bu işin 2886 sayılı Kanun'un 44 üncü maddesine göre ihale 
edilemeyeceği belirlenmiştir, 

İhaleye davet edilen firmalardan Yıldızlar İnş. Tic. Ltd. Şti., Özeren Turz. İnş. Yap. Malz. 
San. ve Yidem İnş. Mob. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin teknik yeterlik ve güçlerinin yeterli 
olmadığı daha önceki bölümlerde belirtilmişti, 

2886 sayılı İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü kullanılarak yapılacak ihalelerde ihaleye katılması uygun görülen isteklilerin teknik 
yeterlikleri ve güçlerinin idarece kabul edilmiş olması gerekmektedir. Sadece istenilen grup ve 
miktarda müteahhitlik karnesinin isteklinin teknik yeterlik ve gücünün idarece kabulü için yeterli 
olmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle adı geçen firmaların 6.000.000.000.000.-TL. keşif bedelli 
Denizli 400 Kişilik Cezaevi İkmal İnşaatı işine davet edilmeleri hatalı olmuştur. 

2- İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER 

2.1- YAPILAN İHALELERİN SAYILARI 

Sayın Koray AYDIN'ın Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptığı 29.05.1999 -
05.09.2001 tarihleri içerisinde; İller Bankasının yatırımcı birimleri olan; 
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ihale yapıldığı, bunların yıllan içindeki keşif bedellerinin 2004 yılına uyarlanan toplam 
tutarlarının 1.395.130.150 Milyon TL. olduğu belirlenmiştir. 

2.2- FİRMA TANITIM DOSYALARI 
Soruşturma kapsamına alman süre içerisinde tüm ihalelerin davet usulü ile yapıldığı, bu 

ihale usulünün, 2886 Sayılı Devlet îhale Kanununun 44 üncü maddesi esas alınarak İller Bankası 
İhale Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde düzenlendiği, bu maddenin 1. fıkrasının "teknik liyakat 
ve yetenekleri bankaca kabul edilmiş tecrübeli şahıs ve firmalardan birine yaptırılması gerekli 
görülen " şeklinde düzenlendiği görülmektedir. 

Bu hüküm gereğince bir firmanın teknik liyakatinin idarece kabul edilebilir olması için 
İhale Genel Şartnamesinin 9, İhale Yönetmeliğinin 13 üncü maddelerinde belirtilen asgari şartlara 
uygun olmalarının gerekli olduğu, bu şartlan taşıyan firmalann davet edilebilmeleri için idarenin 
arşivinde, onlann çalışma alanlan, ekonomik ve teknik performans!an, ceza almış olmadıklan, 
aldığı işi bitirme azminde olduklan ve son yıllarda bitirdiği işlere ait belgeleri bulunduran firma 
tanıtma dosyalannm düzenli ve güncelleştirilmiş olarak saklanması, ihale yapılacağı zaman işe 
uygun olan firmalann bu arşivden seçilerek davet edilmeleri gerekli iken, bu hususlara tam olarak 
uyulmadığı görülmüştür. 

İncelenen çok sayıda tanıtım dosyasındaki firma ile ilgili bilgi - belgelerin, ihale edilecek işe 
uygun olmadığı görülmüştür, örnek verilecek olursa: 

-Ceysan İnş. Mak. San. Tic.Ltd. Şti.ne ait tanıtım dosyasındaki iş bitirme belgelerinin 
boyler tamiri, boru ve vana yenileme işleri, ısı sistemleri onanmı, ses izolasyonu, elektrik tesisatı 
revizyonu gibi işlere ait olduğu, ancak, bu firmanın kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlanna davet 
edildiği (Ek: 15-19), 

-Aynı şekilde Barka İnş.San. ve Tic.A.Ş.ne ait tanıtım dosyasında davet edilen işe uygun iş 
bitirme belgesi bulunmadığı halde çeşitli inşaat işlerine davet edildiği (Ek: 20-25), 

-Yıldız Endüstri Holding A.Ş.'nin tanıtım dosyasında, davet edildiği işe uygun referans 
olabilecek bilgi-belge olmadığı halde 5 ayn iş için davet edildiği, 

-Rant İnş.Mak.San.Tic.Ltd. Şti.nin tanıtım dosyasının incelenmesinde, yaptığı işlerin tesisat 
ve çatı onanmı işleri olduğu, belgeleri taşeron sıfatı ile aldığı, buna karşın içmesuyu inşaatı işlerine 
4 defa davet edildiği fakat iş alamadığı, 

Bu örneklerin çoğaltılabilir olduğu tespit edilmiştir. 

Bu tespitlerden davet edilen firma seçiminde idarenin gerekli titizliği göstermediği 
anlaşılmaktadır. 

2.3- HISIMLIK - AKRABALIK İLİŞKİLERİ 
Davet edilen firmalardan bazılannın akrabalık ve ortaklık ilişkilerinin olduğu ticaret sicili 

gazetelerinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu firmalann aynı işe davet edildikleri, bunlann 

1- İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca 
2- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca 
3- Malzeme Dairesi Başkanlığınca 
4- Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca 
5- Harita İşleri Dairesi Başkanlığınca 
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içinde işi alan firmaya akraba olan firmanın teklif yerine teşekkür yazdığı görülmüştür. Bu 
durumlarda da idarenin gerekli inceleme görevini yapmayıp belirtilen şekilde yakın ilişkisi bulunan 
firmaları aynı ihaleye davet etmekle görevlerinde titizlik göstermedikleri anlaşılmıştır (Ek:26). 

2.4- İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
Banka, yatırım uygulamalarını 26.10.1994 tarih ve 22093 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan İller Bankası İhale Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yürütmekte iken 
dönemin Bayındırlık ve îskan Eski Bakanı Koray AYDIN tarafından imzalı 27.10.1999 tarih ve 
7393 sayılı olur ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı halde ihale ve sözleşme 
mevzuatının düzenlenmesi ve uygulanmasında, söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanılmasına 
özen gösterildiği, bu itibarla 2886 sayılı Kanunun 63 üncü ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinin 19 uncu maddelerindeki "İş Miktarında Artma ve Eksilme" başlığının aynen 
muhafaza edildiği, bu maddelerde % 30 dışına taşan işlerin aynı yükleniciye yaptırılabilmesi için 
keşif artışının "Temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler" gibi sebeplerden ileri gelmiş olması 
şartına dayandırıldığı, bu sebeplerin ortak özelliğinin, proje ve keşif aşamasında tespit 
edilebilmelerinin çok zor, hatta imkansız olduğu, bu sebeplerle meydana gelen keşif artışlarında en 
büyük etkenin, zemindeki olumsuz şartların, genelde tatbikat aşamasında ortaya çıktığı, Bankanın, 
belediyelerin alt yapı hizmetlerini yapmaya çalıştığı, bu hizmetlerin binlerce hektarlık imar 
alanlarının her noktasına ulaşmak zorunda olduğu, ayrıca bu tesislerin, zaman içinde sürekli ve 
sağlıksız bir biçimde gelişen kentleşmeden dolayı süratle artan ihtiyaçların proje değişikliklerini 
büyük ölçüde zorladığı dinamik mekanlara oturduğu, gibi gerekçeler gösterilerek İller Bankası İhale 
Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası "% 30 dan fazla artış; ihaleye esas olan projede 
belirlenmesi mümkün olmayan sebeplere dayanıyor ise, sözleşmenin tasfiyesi ile geriye kalan 
işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri de göz önüne alınarak gerekçeleri 
gösterilmek kaydı ve tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması, sadece bir tek ek 
sözleşme olması şartı ile Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Yönetim Kurulu Kararı ile süre 
hariç aynı şart ve aynı birim fiyatlarla aynı müteahhide yaptınlabilir. Aksi halde sözleşmenin 
tasfiyesi cihetine gidilir." şeklinde düzenlenmiş iken, Bankaca yaptırılmakta olan tesis inşaatlarında 
zeminin olumsuzluklarından kaynaklanan tüm hususlar ile projesinde önceden belirlenmesi 
mümkün olmayan sebeplerden kaynaklanan hususların maliyet artışı olarak değerlendirilmesi ve ek 
sözleşme yapma sebebi sayılması, bu sebeplerin ortaya çıkması halinde, ek sözleşme 
yapılabilmesine Bakan tarafından olur verildiği (Ek: 27/1-7), 

Bu Olur'u takiben İller Bankası Yönetim Kurulunun 15.10.1999 tarih ve 43/428 sayılı karan 
ile İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilerek aşağıdaki gibi yeniden 
düzenlenmesinin kararlaştınldığı (Ek: 28), 

"% 30'dan fazla artış, ihaleye esas keşif ve projede yer almamakla birlikte yapılan tatbikat 
projesinde sonradan artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanlan sebebiyle detay ve miktarlan tam olarak 
belirlenmemiş veya zemin şartlan ile doğal afetleri gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, sözleşmenin 
tasfiyesi ile yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri de göz önüne alınarak, 
gerekçeleri gösterilmek kaydı ve tüm tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması şartıyla 
Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Banka Yönetim Kurulunun karan ile süre hariç, aynı şart ve 
birim fiyatlarla aynı müteahhide ek sözleşme ile yaptın labi lir. Aksi halde sözleşmenin tasfiyesi 
cihetine gidilir" şeklinde değiştirilen Yönetmeliğin 12.12.1999 tarih ve 23904 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlandığı, Yönetmeliğin bu yeni şekli ile yapılacak ek sözleşme uygulamalanna bir 
sınırlama getirilmeyerek, söz konusu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yoruma açık bırakıldığı, 
zaman içinde sürekli ve sağlıksız bir biçimde gelişen kentleşmeden dolayı süratle artan ihtiyaçlann 
(27.10.1999 tarih ve 7393 sayılı Bakan Olur'unda ifade edilmekte) karşılanmasına olanak 
sağladığı, bu Yönetmelikten yararlanılarak 4 adet iş için 2.Ek sözleşme yapıldığı, bu hususun 
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rekabet ortamını ortadan kaldırmanın yanında, yatırım sürelerinin uzamasına, dolayısıyla kullanım 
ömürleri sınırlı olan altyapı tesislerinden beklenen faydalanmanın engellendiği, 

İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin değiştirilmesi daha önce de denenmiş olup 
Bakanlığın 05.02.1999 tarih ve 12173 sayılı yazısı ekinde resmi gazetede yayınlanması için 
Başbakanlığa gönderilen yazıda ".... % 30'dan fazla keşif artışının, ihaleye esas keşif ve projede yer 
almamakla birlikte, yapılan tatbikat projelerinde detay ve miktarları belirlenememiş veya zemin 
şartlan ile doğal afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, keşfin % 130'unu geçmemek kaydıyla bu 
fazla artışında aynı müteahhide Ek sözleşme ile yaptırılabilmesi" Öngörülen Yönetmelik değişikliği, 
Başbakanlığın 04.03.1999 tarih ve 1147 sayılı yazısı ile; "Kamu yaran ölçütü sınırlan içerisinde 
ihalede açıklık, rekabet ve hakkaniyet esaslan doğrultusunda sözleşmede belirtilen % 30'dan fazla 
artışın; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi işin seyrini ve çalışma koşullannı köklü bir 
şekilde etkileyen nedenlerden kaynaklanması ve keşfin % 130'una varan fahiş oranlar yerine daha 
makul sınırlar içinde olması durumunda işin aynı müteahhide yaptınlmasının uygun olacağı 
düşünüldüğünden mezkur yazınız işleme konulmamıştır. 

Bilgilerinizi, konunun bu açılardan bir kez daha değerlendirilmesini rica ederim" denilerek 
isteğin yerine getirilmediği (Ek: 27.5), 

Durum böyle iken İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin değiştirilerek geniş kapsamlı 
keşif artışına ve çok sayıda ek sözleşme yapılmasına imkan verecek yeni bir düzenleme 
yapılmasından vazgeçilmediği, yukanda konu edilen madde metnini ihtiva eden Yönetmelik 
değişikliği, zamanın Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN tarafından imzalı, 25.11.1999 
tarih ve 134364 sayılı, 27.10.1999 tarih ve 7393 sayılı Bakan Olur'u doğrultusunda düzenlenen ve 
özetle ihaleye esas projelerin yapımından işin ihale edilerek tamamlanmasına kadar, projelere baz 
teşkil eden değerlerin devamlı büyümekte olduğu ve proje sınırlannı taşan ek taleplerin meydana 
geldiği, 

Aynca ve özellikle şebeke inşaatlan, uzun mesafelerde ve değişik karakterde zeminlere 
oturduğundan, önceden belirlenmesi çok zor ve hatta imkansız zemin şartlanndan olumsuz yönde 
etkilenebildiği, 

Bu hususun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun keşif artışlan ile ilgili 63 üncü maddesinde 
sözü geçen "temel, tünel ve benzeri işler" tanımlanyla tam bir uyum gösterdiği, ihale keşif bedeli ve 
% 30 fazlasına gelmiş bir inşaatta sözleşmenin tasfiyesi ve kalan işlerin yeniden ihalesinden hasıl 
olan zaman kaybının işin seyrini ^olumsuz etkileyeceği gibi bu gerekçelere benzer ve gerçeği 
yansıtmayan başka gerekçelerin ileri sürüldüğü yazı ekinde gönderilen Yönetmelik değişikliğinin" 
Başbakanlığın uygun görüşü ile 12.12.1999 tarih ve 23904 sayjlı Resmi Gazetede yayımlandığı 
(Ek: 27.7) 

görülmektedir. 

2.5- EK SÖZLEŞME ve KEŞİF ARTIŞLARI 
12.12.1999 tarihine kadar uygulanmakta olan İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30 uncu 

maddesine göre % 30 keşif artışının dışında 1. Ek sözleşme yapılarak keşif artışlan verilmiştir. 
Bu tarihten sonra ise 2. Ek sözleşme yapılmasına da başlanılmıştır. 

2.5.1- Kanalizasyon Yapım İşlerinde 1. Ek Sözleşme 
Ek sözleşmelerin sayısal miktarlannın 1999 yılında 69, 2000 yılında 8 adet olduğu, keşif 

bedelleri toplamının 1999 yılında (2004 yılı fiyatları ile) 1.246.066.400 milyon TL, ihale bedelleri 
toplamının 1.126.433.000 milyon TL, keşif artışlan toplamının 859.140.180 milyon TL. olduğu, 
2000 yılında yapılanlann 1. keşif bedelleri toplamının (2004 yılı fiyatları ile) 532.354.320 milyon 
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TL, ihale bedelleri toplamının 399.385.000 milyon TL, keşif artışlan toplamının 74.712.269 milyon 
TL. olduğu (Ek: 28), 

2 yılın toplamı alındığında; 
1. Keşif bedelleri toplamı 
İhale bedelleri toplamı 
Keşif artışlan toplamı 

1.778.420.720.000.000.-TL. 
1.525.818.9OO.OO0.0OO.-TL. 

933.852.449.400.000.- TL. 
Olduğu, bu durumda keşif artışlannın 1. keşif bedellerinin % 52.5 oranında olduğu 

görülmektedir. 

2.5.2- İçmesuyu Yapım İşlerinde 1. Ek Sözleşme 
Sayın Koray AYDIN döneminde ihale edilen içmesuyu işleri için yapılan Ek sözleşme 

sayısının 1999 yılında 8 adet, 2000 yılında 26 adet olduğu bunlann 2004 yılı birim fiyatlan ile 
parasal tutarlannın (Ek: 29): 

1999 yılında; 
Keşif bedelleri 
İhale bedelleri 
Keşif artışı tutan 
2000 yılında; 
Keşif bedelleri 
İhale bedelleri 
Keşif artışlan 

2001 yılında; 
Keşif bedelleri 
İhale bedelleri 
Keşif artışlan 
Üç yılın toplamının ise; 

Keşif bedelleri : 307.214.066.000.000.- TL. 

İhale bedelleri : 236.502.004.000.000.- TL. 
Keşif artışlan : 40.466.000.000.000.-TL. 
Olduğu, burada keşif artışlannın 1. keşif bedellerine oranının % 14,71 olduğu, 
görülmektedir. 

93.104.000.000.000.-TL. 
75.318.904.000.000.-TL. 
16.632.000.000.000.-TL. 

181.950.066.000.000.-TL. 

137.681.600.000.000.-TL. 

23.836.590.000.000.- TL. 

32.160.000.000.000.-TL. 
23.502.500.000.000.- TL. 

2.5.3- İkinci Ek Sözleşme Uygulamaları 
İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin değiştirilerek birden fazla sayıda ek 

sözleşme yapabilme olanağının sağlandığı 12.12.1999 tarihinden sonra 2. Ek sözleşmelerin 
yapılmaya başlandığı, yapılan tespitler arasındadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce 13.10.2000 tarih, 41/1446 sayılı Banka Yönetim Kurulu 
Karan ile Çerkezköy (Tekirdağ), 13.10.2000 tarih, 41/1449 sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan ile 
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Erciş (Van), 20.12.2000 tarih, 51/1712 sayılı Banka Yönetim Kurulu Kararı ile Değirmendere-
Gölcük-İhsaniye Arıtma Kollektörü Hatları inşaatları, 13.12.2001 tarih, 39/672 sayılı Banka 
Yönetim Kurulu karan ile Adapazarı (Sakarya) kanalizasyon inşaatlarında 2. Ek sözleşme yapılması 
kararlaştırılmıştır (Ek: 30-33). 

Buna göre; 
2.5.3.1 - Çerkezköy (Tekirdağ) Kanalizasyon İnşaatı 
Bu inşaat işinin 1990 yılı birim fiyatları ile 15 milyar TL. keşif bedeli üzerinden yüklenici 

Yüksel ATİLLA'ya ihale edilerek 06.02.1991 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, daha sonra 
08.04.1991 tarihli devir sözleşmesi ile işin Atilla İnş.Tur. ve Tic.A.Ş.'ye devredildiği, 29.11.1996 
tarihli onay ile ana sözleşmenin % 30'u olan 4.5 milyar TL. tutarındaki ve 10.11.1999 tarihli l.Ek 
sözleşme ile 8.1 milyar tutarındaki keşif artışlarının aynı yükleniciye yaptırılmasının uygun 
görüldüğü, 05.06.2000 tarih ve 5069 sayılı Makam Olur'u ile l.Ek sözleşmenin % 30'u tutarında 
2.4 milyar liralık, Banka Yönetim Kurulunun 13.10.2000 tarih ve 41/1446 sayılı karan ile akdedilen 
2.Ek sözleşme tutan olan 7.7 milyar liralık keşif artışı işlerin aynı yükleniciye yaptınlmasının 
uygun görüldüğü (Tablo: 1; Ek:30), 

Tablo - 1 

ilk Keşif 
İlk Keşfin % 30'u 
1. Ek Sözleşme 
l.Ek Söz.nin % 30'u 
2.Ek Sözleşme 
Toplam 

Miktar (Milyar 
TL) 

1990 B.F 
15,0 
4,5 
8,1 
2,4 
7,7 
37,7 

1990 Yılı 
Karne 

Katsayısı 
751,02 
751,02 
751,02 
751,02 
751,02 

Tutar (Milyar TL) 
2004 Yılı B.F 

11.265,30 
3.379,59 
6.083,26 
1.802,44 
5.782,85 

28.313,44 

2.5.3.2 - Erciş (Van) Atıksu Arıtma Tesisi 
Bu tesis inşaatı işinin 1993 yılı birim fiyatlan ile 20 milyar TL. keşif bedeli üzerinden Dicle 

İnş. ve Dış Tic.A.Ş.ne ihale edilerek 07.01.1994 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, 29.11.1996 tarih 
ve 5647 sayılı Makam Olur'u ile ana sözleşme tutarının % 30'u olan 6 milyar liralık, Yönetim 
Kurulu'nun 30.06.1998 tarihli karan ile 14 milyar liralık 1. Ek sözleşme, 30.12.1999 tarih ve 8509 
sayılı olur ile de 4.2 milyar liralık 1. Ek sözleşmenin % 30'u, 13.10.2000 tarih ve 41/1447 sayılı 
Banka Yönetim Kurulu karan ile 2. Ek sözleşme tutan 3 milyar liralık keşif artışı işlerin aynı 
yükleniciye yaptınlmasının uygun görüldüğü (Tablo: 2; Ek:31), 

Tablo - 2 

ilk Keşif 
İlk Keşfin % 30'u 
1. Ek Sözleşme 
l.Ek Söz.nin % 30'u 
2.Ek Sözleşme 
Toplam 

Miktar 
(Milyar TL) 

1993 B.F 
20,0 
6,0 
14,0 
4,2 
3,0 

47,2 

1993 Yılı Karne 
Katsayısı 

174,57 
174,57 
174,57 
174,57 
174,57 

Tutar (Milyar TL) 
2004 Yılı B.F 

3.491,40 
1.047,42 
2.443,98 

733,19 
523,71 

8.239,70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 100 — 

2.5.3.3 -Değirmendere - Gölcük - İhsaniye Arıtma Kollektörü Hatları İnşaatı 
Bu inşaat işinin 1993 yılı birim fiyatlan ile 65 milyar TL. keşif bedeli üzerinden Mintes 

Müş.Müh.Met.Aks.İml.Taah.Ltd. Şti.ne ihale edilerek 20.04.1994 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, 
söz konusu işin Banka Yönetim Kurulunun 03.07.1997 tarih ve 19/496 sayılı karan ile Arsan 
Antma ve İnş. A.Ş.ne devredilerek 09.07.1997 tarihli 3'lü devir sözleşmesinin imzalandığı, inşaat 
çalışmalanna ancak 1997 yılında başlanabildiği, ana sözleşmenin % 30'u olan 19.5 milyar liralık, 
03.05.1999 tarihli 1. Ek sözleşme ile 65 milyar liralık, bunun % 30'u olan 19.5 milyar liralık keşif 
artışlannın aynı müteahhide yaptınldığı, Banka Yönetim Kurulunun 20.12.2000 tarih ve 51/1752 
sayılı karan ile yapılan 2.Ek sözleşme tutan olan 48 milyar liralık işin de aynı müteahhide 
yaptınlmasının uygun görüldüğü (Tablo: 3; Ek:32), 

Tablo - 3 

İlk Keşif 
ilk Keşfin % 30'u 
1. Ek Sözleşme 
l.Ek Söz.nin % 30'u 
2.Ek Sözleşme 
Toplam 

Miktar (Milyar 
TL) 

1993 B.F 
65,0 
19,5 
65,0 
19,5 
48,0 
217,0 

1993 Yılı Karne 
Katsayısı 

174,57 
174,57 
174,57 
174,57 
174,57 

Tutar (Milyar TL) 
2004 Yılı B.F 

11.347,05 
3.404,11 

11.347,05 
3.404,11 
8.379,36 

37.881,69 

2.5.3.4 - Adapazarı (Sakarya) Kanalizasyon İnşaatı 
Bu işin 1988 yılı birim fiyatlan ile 15 milyar TL. keşif bedeli üzerinden ihale edildiği, ilk 

keşfin % 30'u olan 4,5 milyar ve 1. Ek sözleşme tutan olan 20.4 milyar liralık ve bunun % 30'u 
olan 6,1 milyar liralık keşif artışı ve Yönetim Kurulunun 13.12.2001 tarih ve 39/672 sayılı karan ile 
yapılan 2. Ek sözleşme tutan olan 24.9 milyar liralık işlerin aynı müteahhide yaptınlmasının uygun 
görüldüğü (Tablo: 4; Ek:33), 

Anlaşılmıştır. 

Bu durum, İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin mevcut durumu ile uygulanmasının ne 
kadar olumsuz sonuçlan olduğunu açıkça göstermektedir. Rekabet ortamı oluşturulmadan yeniden 
ihaleye çıkılmadan çok uzun yıllara yayılan ihalelerde yapılan işlerle birlikte müteahhit de 
yorulmakta ve yatınmlardan beklenen verim alınamamaktadır. 

Tablo - 4 

ilk Keşif 
İlk Keşfin % 30'u 
1. Ek Sözleşme 
l.Ek Söz.nin % 30'u 
2.Ek Sözleşme 
Toplam 

Miktar 
(Milyar TL) 

1988 B.F 
15,0 
4,5 
20,4 
6,1 
24,9 
70,8 

1988 Yılı Karne 
Katsayısı 
2040,93 
2040,93 
2040,93 
2040,93 
2040,93 

Tutar (Milyar TL) 
2004 Yılı B.F 

30.613,95 
9.184,18 

41.634,97 
12.449,67 
50.819,15 

144.497,84 
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Tablo-5: Sayın Koray AYDIN tarafından onaylanan 30.madde değişikliği sonu 
İller Bankası tarafından ihale edilen işlerden 4 tanesi için uygulanan Ek sözleşm 
TL) 

İŞİN ADI 

1-Erciş (Van) 
Kanalizasyon 
2-Çerkezköy 
Kanalizasyon 
3-Değirmendere 
Gölcük- İnsaniye 
Arıtma T. 
4-Adapazan 
(Sakarya) 

B.F. 
YILI 

1993 

1990 

1993 

1988 

1. KEŞİF 

SOZ 
L. 

FİY 
AT. 

20 

15 

65 

15 

TOPLAM 

2004 
YILI 

FİYAT. 

3.491 

11.265 

11.347 

30.613 

56.717.7 

İHALE 
TENZ. 

(%) 

15,60 

41,22 

31,11 

28,45 

Ort : 
29.09 

1.keşif 
% 30'U 

6 

4,5 

19,5 

4,5 

l.Ek 
SözL 

14 

8.100 

65 

20.415 

OLUR 
TARİHİ 

03.06.98 

02.06.00 

22.04.99 

30.05.97 

l.EkSözl. 
%30'U 

4,2 

2.430 

19,5 

6.1245 

2 
ÇAR 

2 

KEŞİF ARTIŞI: % 256 (1. Keşif % 30'u hariç) 

Not: Tablonun incelenmesinde 4 adet işin; 

1.Keşifler toplamının : 56.7 
Ek Sözleşme keşif artışlan toplamının : 145.4 
1.Keşif % 30'lan hariç, Ek sözleşmelerle gelen keşif artışlan oranının : % 256 
Olduğu görülmektedir. 
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2.5.4- Yıllara Göre Yapılan Ek Sözleşmeler (Adet) 

Tablo • 6/A 

Yıllar 
1999 
2000 
2001 
Toplam 

içmesuyu 
Genel 

Md.lük 
7 
19 
15 
41 

Bölge 
8 
18 
9 
35 

Toplam 
15 
37 
24 
76 

Kanalizasyon 
Genel 

Md.lük 
10 
16 
19 
45 

Bölge 
1 
-
1 
2 

Toplam 
11 
16 
20 
47 

Yapı İşleri 
Genel 

Md.lük 
1 
2 
4 
7 

Bölge 
1 
2 
6 
9 

Toplam 
2 
4 
10 
16 

Tablo - 6/B (Deprem Bölgesi) 

Ydlar 
1999 
2000 
2001 
Toplam 

içmesuyu 
Genel 

Md.lük 

0 

Bölge 

0 

Toplam 

0 

Kanalizasyon 
Genel 

Md.lük 
28 
4 
26 
58 

Bölge 
* 
* 
* 

Toplam 
28 
4 
26 
58 

Yapı işleri 
Genel 

Md.lük 

0 

Bölge 

0 

Toplam 

0 

2.6- UYGULANAN İHALE USULLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 1993-2003 yılları arasında gerçekleştirilen yapım 

ihaleleri incelendiğinde; 1999 yılı ortalarına kadar olan dönemde ihalelerin, Banka İhale 
Yönetmeliğine göre "kapalı teklif usulü" (ilan) ve "belli istekliler arasında kapalı teklif usulü"nün 
(davet) her ikisinin de kullanılarak gerçekleştirildiği, 1999 yılı ikinci yansından 2002 yılı ortalarına 
kadar olan dönemde ise yoğun olarak belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale yönteminin 
benimsendiği görülmektedir. 

Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale yöntemi İller Bankası İhale 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmü şöyledir: 

"Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile İfıale 

Madde 13.- belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca 
kabul edilmiş tecrübeli şahıs veya firmalardan birine yaptırılması gerekli görülen ve gerekçeleri 
ihale ön kararında belirtilen içmesuyu, kanalizasyon, sondaj, elektrik, yapı tesisleri ile diğer 
tesislerin yapımı ve montaj işlerinde, proje, harita, imar planı hazırlanmasında; müşavirlik, özel 
kontrollük hizmetleri malzeme alımı ve bunlara benzer işlerin yapılmasında yalnız bir firmanın 
elinde bulunan işlerde; ilanı ihtiyarı olan işlerde uygulanır. 

Teklif istenecek firmaların asgari olarak; ilan yolu ile yapılan kapalı teklif usulü ile ihalede 
o iş için gerekli görülecek şartları yerine getirmeleri zorunludur. 

Bunun için; belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılması uygun görülen 
ihalelerde birinci işlem olarak, Bankada mevcut olan bilgilerle, ehliyet karnesi, müteahhitlik 
karnesi, mali yeterlik, iş durum ve tutumları ve şartnamelerin öngördüğü diğer özellikler göz 
Önünde tutularak teklif istenecek firmaların veya uzmanların isimleri onay ile tespit edilir. 

Bu şahıs ve firmalardan mektupla teklif istenir. 
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En az üç firmadan teklif istemek zorunludur. 
Özel ihtisas ve benzeri nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde yetki 

limitlerine göre ayrıca onay veya karar alınması şarttır. 
Belli istekliler arasından kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde kapalı teklif usulünde 

belirtilen yönteme göre işlem yapılır." 
13 üncü maddenin birinci fıkrasına göre, özellikli olması nedeniyle teknik kapasitesi yüksek 

firmalarca yaptırılabilecek işler bu usul ile ihale edilebilecektir. İhale usullerinin neler olduğunu 
düzenleyen İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre: Banka ihalelerinde, tekliflerin gizli 
olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulünün esas 
olduğu görülmektedir. 

1999 - 2003 yıllan arasında İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılmış olan toplam 390 
adet yapım ihalesinin 385 adedi davet usulüyle ihale edilmiştir. Bu durumda ilan usulüyle ihale 
yönteminin tercih edilmediği görülmektedir. 

İki usul arasındaki en önemli fark ihaleye katılımın kısıtlanmasıyla ilgilidir. Davet usulünde 
en az üç olmak üzere ihaleye katılacak firma sayısı idarece tespit edilmektedir. İlan usulüyle ihalede 
ise ihale tüm isteklilere açık olup idarece ihaleye katılım konusunda herhangi bir kısıtlama 
yapılamamaktadır. 

İller Bankasınca 1999 yılı ortalarından 2002 yılı sonlanna kadar yapılan ihalelerde davet 
usulü ile yapılan ihalelere 10 civarında firmanın davet edildiği, katılan firmaların bir bölümünün 
teşekkür mektubu vererek ihaleye katılmadıkları, kalan firmaların birbirine çok yakın teklifler 
verdikleri ve en fazla indirim teklif eden firmalara işin verildiği, indirim oranının % 15 - 26 
arasında değiştiği, bu oranın ilgili bölümde açıklandığı üzere önceki dönemlerin çok altında kaldığı 
görülmektedir. 

önceki dönemlerde davet usulü ile yapılan ihalelere çok sayıda firma davet edilerek yüksek 
katılımın ve rekabetin sağlandığı, indirim oranlarının da % 40' 1ar gibi yüksek bir oranda 
gerçekleştiği görülmektedir. 

İhale dosyalarının incelenmesinde ayrıca bazı firmaların çok kez davet edilmiş oldukları 
halde hiç iş alamadıktan, bazı firmalann ise davet edildikleri tek ihaleyi kazandıklan görülmektedir. 

İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; "Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçlann en 
iyi şekilde, uygun koşullarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması 
esastır" denilmektedir. Bu hüküm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "ilkeler" başlıklı 2 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü ile aynıdır. Yapılan ihalelerde davet usulünün esas alınması ve 
ihaleye yeterli sayıda katılımın sağlanamaması sonucu ihale indirim oranlannın düşük gerçekleştiği 
bu nedenle de Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde düzenlenen "ihalede açıklık ve rekabetin 
sağlanması" ilkesine aykın hareket edildiği görülmektedir. 

2.7- İHALE İNDİRİM ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
İller Bankası, ihale işlemlerini, İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından çıkanlan ve 

29.05.1991 tarih ve 20885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İller Bankası ihale Yönetmeliği"ne 
göre yürütmektedir. 

İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; "İhalede açıklık ve rekabetin 
sağlanması esastır" ilkesi bulunmasına rağmen, 28.05.1999 - 05.09.2001 tarihleri arasında yapılan 
ihalelerde, yeterli rekabet ortamının sağlanamamış olması nedeniyle, ihale indirim oranlannın 
önceki dönemlere oranla önemli ölçüde düşük olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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İhale oranının düşük gerçekleşmesinin en önemli nedeni bu dönemde "kapalı teklif usulü ile 
ihale" (ilan) yerine "belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale" (davet) türünün yaygın 
olarak kullanılmış olmasıdır. İlan usulü ile davet usulü arasındaki en önemli fark; davet usulünde en 
az üç olmak üzere idarenin takdir edeceği sayıda firmadan teklif istenmesidir. İlan usulünde 
herhangi bir sınırlama olmayıp ilgili tüm firmalar ihaleye katılabilirler. Uygulamada 9-10 firmadan 
teklif isteme yoluyla ihalelerin gerçekleştirilmiş olması yeterli katılımı engellemiştir. İhaleye katılan 
az sayıda firmanın bir kısmı teklif vermemiş, teklif verenler de birbirine yakın oranda teklif 
vermişlerdir. Bu nedenle de ihale indirim oranları düşük olarak gerçekleşmiştir. Bu durum aşağıdaki 
tablolarda açık olarak görülmektedir (Ek 34). 

TABLO - 7A Yıllara Göre Yapılan İhaleler (Adet) 

Yıllar 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Toplam 
Genel 
Toplam 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
Toplam 
Genel 
Toplam 

Davet 
25 
8 

25 
33 
29 
l 

121 
384 

3 
88 
22 
2 
1 

116 
223 

İçmesuyu 
İlan 

9 
54 
63 

5 
-
-
-
-
5 

Toplam 
25 
8 

25 
33 
38 
55 
184 

8 
88 
22 
2 
1 

121 

Kanalizasyon 
Davet 

7 
22 
18 
1 
1 

49 

10 
64 
15 
--
--
89 

İlan 
10 
4 
6 
7 
21 
47 
95 

-
-
-
-
-

Toplam 
17 
26 
24 
8 
22 
47 
144 

10 
64 
15 
.. 
--
89 

Davet 
9 
8 
13 
6 
11 
9 
56 

2 
1 
4 
-
-
7 

Yapı işleri 
Han 

4 
2 
-
-
-
6 

Toplam 
9 
8 
13 
6 
11 
9 
56 

6 
3 
4 
-
-
13 

TABLO-7B Yıllara Göre Ortalama İndirim Oranları (%) 

Yıllar 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

içmesuyu 
Davet 
36.56 
32.30 
34.69 
56.62 
38.71 

-
15.82 
19.73 
24.80 

--
-

ilan 
-
--
— 
-

42.98 
41.73 
48.09 

--
-

52.72 
53.61 

Kanalizasyon 
Davet 
44.23 
34.33 
36.01 
49.00 
27.30 
36.15 
20.50 
22.71 
26.36 

~ 
-

ilan 
47.23 
35.09 
31.91 
41.67 
38.27 

-
--
— 
-
-
-

Yapı işleri 
Davet 
32.80 
34.99 
28.80 
25.68 
25.94 
27.84 
16.38 
21.20 
20.89 

-
-

İlan 
-
— 
-
-
-
-
-
-
— 
-
--
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TABLO -U 

Yıllar 
(D) 1999 
(D) 2000 
(D) 2001 
(D) 2002 

v Yıllara Göre Ortalama İndirim Oranları Deprem Bölgesi ( % ) 
İçmesuyu 

Davet 
--
— 
--
-

İlan 
--
-
-
--

Kanalizasyon 
Davet 
14.67 
21.53 
26.24 
22.60 

İlan 
--
--
-
--

Yapı işleri 
Davet 

~ 
--
--
-

İlan 
--
--
--
--

TABLO 

Yıllar 
(D)1999 
(D)2000 
(D)2001 
(D)2002 
Toplam 
Genel 
Toplam 

- 8B Yıllara Göre i sapılan İhaleler Deprem Bölgesi (Adet) 
içmesuyu 

Davet 
~ 
— 
-
-
0 

167 

ilan 
— 
--
--
— 
0 
— 

Toplam 
-
-
-
-
0 
— 

Kanalizasyon 
Davet 

90 
65 
10 
2 

167 
--

ilan 
--
--
-
-
~ 
— 

Toplam 
90 
65 
10 
2 

167 
— 

Yapı İşleri 
Davet 

--
-
-
-
--
— 

Han 
-
~ 

-
-
— 

Toplam 
--
-

-
-
— 

TABLO - 9A : Kanalizasyon Dairesince 1999-2003 Yılları arasında davet usulüyle yapılan 
ihalelerin keşif ve ihale bedelleri: (MİLYAR TL.) 

Yıllar 
1999 
2000 
2001 
Toplam 

Kanalizasyon Daire Başkanlığı 
Keşif 
Bedeli 

650,0 
188.472,0 
37.250,0 

226.372,0 

indirim 
Oranı 

20,50 
22,71 
26,36 
23,15 

İhale Bedeli 
516,80 

144.370,3 
27.321,6 

172.208,7 

2004 Yılı Karşılığı 
(Karne katsayısı ile) 

Keşif Bedeli 
3.289,00 
576,724 
9.375,00 

589.388,32 

İhale Bedeli 
2.615,00 

441.773,11 
68.304,00 

512.692,11 

TABLO - 9B içmesuyu Dairesince 1999-2003 yılları arasında davet usulüyle yapılan 
ihalelerin keşif ve ihale bedelleri: (MİLYAR TL.) 

Yıllar 
1999 
2000 
2001 
Toplam 

İçmesuyu 
Keşif 
Bedeli 

435,0 
58.216,0 
34.925,0 
93.576,0 

indirim 
Oranı 

15,82 
19,73 
24,80 
20,12 

İhale Bedeli 
368,3 

45.592,4 
25.809,7 
71.768,4 

2004 Yılı Karşılığı 
(Karne Katsayısı ile) 

Keşif Bedeli 
2.201,10 

178.140,96 
87.312,50 

267.654,56 

İhale Bedeli 
1.853,47 

139.512,74 
64.524,25 

205.890,46 

TABLO - 9C : Deprem Bölgesinde 1999 - 2003 yılları arasında davet usulüyle yapılan 
ihalelerin keşif ve ihale bedelleri: (MİLYAR TL.) 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 
Deprem Bölgesi 

2004 Yılı Karşılığı 
(Karne Katsayısı ile) 
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Yıllar 
1999 
2000 
2001 
2002 
Toplam 

Keşif 
Bedeli 
33.620,0 

150.749,2 
16.270,0 
3.800,0 

204.439,2 

İndirim 
Oranı 

14,67 
21,53 
26,24 
22,60 
21,26 

ihale 
Bedeli 

28.301,3 
115.930,2 
12.005,6 
2.914,0 

159.151,1 

Keşif 
Bedeli 

170.117,2 
461.292,55 
40.675,00 

5.738,00 
677.822.75 

ihale 
Bedeli 

143.204,57 
354.746,41 
30.014,00 
4.400,14 

532.365,12 

TABLO - 9D : Yapı İşleri Dairesince 1999 - 2003 yılları arasında davet usulüyle yapılan 
ihalelerin keşif ve ihale bedelleri; (MİLYAR TL.) 

Yıllar 
1999 
2000 
2001 
2002 
Toplam 

Yapı İşleri Daire Başkanlığı 
Keşif 
Bedeli 

720,0 
645,0 

3.955,0 
1.700,0 
7.020,0 

indirim 
Oranı 

16,38 
21,20 
20,89 
20,80 
19,82 

ihale 
Bedeli 

645,6 
524,7 

3.157,6 
1.244,4 
5.572,3 

2004 Yılı Karşılığı 
(Karne Katsayısı ile) 

Keşif 
Bedeli 

3643,2 
1973,7 

9.877,5 
2.567,0 

18.061,93 

ihale 
Bedeli 

3.266,73 
1.605,58 
7.894,00 
1.879,04 

14.645,34 

İller Bankasınca 1993 ve 1999 yılının ortalarına kadar gerek ilan yoluyla gerekse davet 
usulü ile yapılan ihalelerde indirim oranlannın % 32.30 ile % 63.49 arasında değiştiği 
görülmektedir. 1999 yılı ortası ile 2002 yılı arasında yapılan ihalelerde ise indirim oranlannın % 15 
ile % 26 arasında olduğu, deprem bölgesinde ise bu oranın % 10.93 ile % 17.01 arasında değiştiği 
görülmektedir. 

TABLO-10: 1999 - 2003 yıllarında davet usulüne göre yapılan ihalelerin keşif ve ihale bedel 
tutarları: (MİLYAR TL.) 

ilgili Birimler 

Içmesuyu 
Kanalizasyon 
Kan. (Dep.) 
Yapı İşleri 
Toplam 

Keşif 
Bedeli 
93.576,0 

266.372,0 
204.439.2 

7.020,0 
531.407,2 

İndirim 
Oranı 

20,12 
23,19 
21,26 
19,82 
21,10 

ihale 
Bedeli 

71.618,4 
172.208,7 
159.151,1 

5.572,3 
408.700,5 

2004 Yılı karşılığı 
(Karne Katsayısı ile) 

Keşif 
Bedeli 

267.654,56 
589.388,32 
677.822,75 

18.061,93 
1.555.927,56 

ihale 
Bedeli 

205.890,46 
512.692,11 
532.365,12 

14.645,53 
1.265.593,04 

Tablonun incelenmesinde adı geçen dönemde sözleşme fiyatları ile toplam 531.407.2 milyar 
liralık (2004 yılı karşılığı 1.555.927.56 milyar lira) ihale yapıldığı görülmektedir. 

ihale bedelinin ise toplam 408.700.5 milyar lira (2004 yılı karşılığı 1.265.593.04 milyar) 
olduğu görülmektedir. 
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3 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER 

3.1- BÖLÜMÜN KONUSU 
Bu bölümün konusu, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'in Bakanlık yaptığı 

29.05.1999 - 05.09.2001 tarihleri arasında Karayollan Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde 
yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialann incelenmesi ve soruşturulmasıdır. 

3.2- YAPILAN İHALE USULLERİ VE SAYILARI 
Anılan dönemde Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toplam ihale sayısı 67 

adettir. 
Bu ihalelerin dağılımı; 
-43 adet, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre ilan edilerek yapılan 

"kapalı teklif usulü", 
-4 adet, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre yapılan "Belli 

istekliler arasında kapalı teklif usulü", 
-1 adet, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 l/i maddesine göre, 
-12 adet, 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, 
-4 adet, uluslar arası statüye göre, 
-3 adet, ulusal (NCB)'ye göre, 

3.3- ŞİKAYET KONUSU OLAN İHALELER 

3.3.1- K.K.T.C Dörtyol-Geçitkale-Girne Ayrımı - Büyükkonuk - Çayırova Yolu. 
Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre "Belli 

istekliler arasında kapalı teklif usulü" ile önseçim ilanı yapılmaksızın "idarece teknik yeterlikleri ve 
güçleri bilinen firmalar davet edilip teklif alınarak yapılmıştır. 

Bu işin, 44 üncü maddeye göre idarece belirlenen ve davet edilen 10 firma arasında, kapalı 
teklif alınması suretiyle ihale edilmesi için, Sayın Koray AYDIN tarafından 05.12.2000 tarih ve 
4834 sayılı Olur verilmiştir. (Ek: 35.1) 

Bakan Olur'u uyannca ihalenin 22.12.2000 günü saat 10.30'da yapılması kararlaştınlmıştır 
İhaleye, davet edilen 10 firmanın tamamı katılmıştır. İhaleye katılan bir firma tarafından 

teşekkür, diğer 9'u tarafından teklif verilmiştir. 
Teklifler arasında, %20.10 olan en yüksek indirim oranı uygun teklif kabul edilerek iş. Kolin 

İnş.İml. ve Tic.A.Ş.'ne ihale edilmiş, ihale komisyonu karan Genel Müdür Dinçer YİĞİT tarafından 
da uygun görülerek 02.01.2001 tarihinde imzalanmıştır (Ek: 35.3). 

Sözleşme 20.06.2000 tarihinde imzalanmış, Maliye Bakanlığının 16.05.2001 tarih ve 10140 
sayılı yazısı ile vize edilmiş ve Sayıştay Başkanlığının 19.07.2001 tarih ve 5273 sayılı yazısı ile 
ihalenin tescil edildiği bildirilmiştir. 

Bahse konu ihaleye davet edilmeyen Üstyapı Ltd. Şti. sahibi Hüseyin GÜNDOĞDU, 
ihaleye fesat kanştmldığı iddiası ile Karayollan Genel Müdürü Dinçer YİĞİT'e 22 Aralık 2000, 
KKTC'den sorumlu Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr.Şükrü Sina GÜREL'e 18.12.2000, Sayın Koray 
AYDİN'a 18.12.2000 ve 21.12.2000 tarihlerinde ihbar yazılan göndererek; taahhütleri altında 
bugüne kadar KKTC'de toplam 140 Km. yol inşaatının tamamlandığı, söz konusu yollann son 
bölümü olan Ercan-Geçitkale-İskele yolunun da 19.06.2000 tarihinde Sayın Cumhuı başkanı Ahmet 
Necdet SEZER tarafından açıldığı, yaklaşık 6 aydır tüm makine ve ekipmanlan ile yapılacak olan 
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ihale için bekledikleri, buna rağmen söz konusu ihaleye davet edilmeyişlerine bir anlam 
verilemediği, teknik yeterlik ve güç açısından ihale edilecek işin 3 katını aynı yörede yaptıklarının 
görüleceği, teklif vermeleri muhtemel tüzel kişiler açısından ise 6 aydır bu işin ihalesinin tüm 
makine ve ekipmanları ile bekledikleri, firmaları hakkındaki tüm bilgilerin TCK Genel Müdürlüğü 
nezdinde araştırıldığında başvurularının ne derece haldi olduğunun görüleceği hususları belirtilerek 
22.12.2000 tarihinde Saat 10.30 da ihalesi yapılacak olan söz konusu işin ihalesine davet edilmesi 
talep edilmiştir (Ek:35.4-35.7). 

Diğer taraftan Üstyapı Firmasınca Karayollan Genel Müdürü Dinçer YİĞİT'e gönderilen 
22.12.2000 tarihli yazıda ihaleye davet başvurularının sonuçsuz kaldığı belirtilerek, "iştirakçi 
firmaların ihaleye karıştırmış olduğu FESAT'ı önlemek ve kuşkusuz kamu yararının sağlanacağına 
inanarak, bir nebze olsun yolsuzlukların Türkiye'nin kaderi olmaktan çıkmasına katkı sağlamak için 
her ne kadar ihaleye davet edilmemiş olsalar da teminat mektubu ekinde tekliflerini sundukları ifade 
edilerek, yazılarının ekinde teminat mektubu ve "Karayollan Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu 
Başkanlığı"na hitaben düzenlenmiş ve % 38.75 tenzilatı havi teklif mektubu gönderilmiştir (Ek: 
35.7, 35.8). 

Bu ihbar ve teklifler ihalenin seyrinde bir değişiklik yapmamış ve işin yapımına devam 
edilmiştir. 

Ancak, Üstyapı Firması, 20.02.2001 tarihli başvurulan ile 22.12.2000 tarihinde 2886 sayılı 
Kanunun 44 üncü maddesine göre özel davet usulü ile yapılan yakJaşık 8.5 trilyon TL. keşif bedelli 
KKTC - Dörtyol - Geçitkale _ Girne Aynmı - Büyükkonuk - Çayırova yolu ihalesine ilişkin tesis 
edilen işlemin ilgili kanun, mevzuat ve içtihatlarla hakkaniyet kaidelerine ve kamu yaranna aykın 
olduğundan iptaline, öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir (Ek: 
35.9). 

Ankara 8.İdare Mahkemesi 09.05.2001 tarih ve E.2001/221 sayılı karan ile ihalenin iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir (Ek 35.10). 

Aynı Mahkeme 11.12.2001 tarih ve E.2001/221, K.2001/1605 sayılı karan ile ihalenin 
iptaline karar vermiştir (Ek 35.11). 

Karar gerekçesinde özetle; firmalann tanıtım dosyalannın değerlendirilmesi ile ilgili 
Karayollan Genel Müdürlüğünün 28.11.2001 tarihli mahkeme kayıtlanna da giren listeye göre bu iş 
için 53 firmanın isminin tespit edildiği, ihaleyi kazanan Kolin İnş.İml.Tic.A.Ş.nin listenin 28. ve 
davacı Üstyapı firmasının ise 49. sırada yer almış olmasına rağmen yeterlikleri uygun olan bir kısım 
isteklinin ihaleye davet edilmemesi halinde ihalenin en elverişli koşullarla sonuçlandınlamayacağı 
ve 2886 sayılı Kanunun temel amacı olan en yüksek seviyede rekabetin gerçekleştirilemeyeceğinin 
kuşkusuz olduğu, davacı firmanın çağnlmamasında anılan madde ile güdülen amaca uygun 
davranılmadığı, diğer taraftan ihale saatinden önce Ali BALTACİ adıyla Karayollan Genel 
Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilen faks 
yazılannda, yapılacak olan ihaleye katılacak 10 firmanın adı yazılarak, bunlardan Kolin inşaatın % 
15-20 civan tenzilatla işi alacağı iddia edilerek ihalenin onaylanmaması gerektiğinin ihbar edildiği, 
dosya içeriğinden, Ali BALTACI isminin davacı firma tarafından kullanıldığının anlaşıldığı, ancak 
ihalenin önceden belirlenen 22.12.2000 tarihinde Saat 10.30'da yapıldığı, ihaleye katılan 9 firma 
arasında 7.sırada istekli olan Kolin İnş.Iml. ve Tic.A.Ş.'nin % 20.10'luk indirimle yaptığı teklifin 
kabul edildiği, öte yandan 22.12.2000 tarihinde yapılan ihale saatinden önce, ihalenin sonucuna 
ilişkin yazılı olarak yapılan ihbarlardaki iddialann aynen gerçekleşmesi, yapılan ihalede kuşkular 
oluşmasına yol açtığından, bu durumun ihale işleminde güdülmesi gereken "açıklık" ilkesini ihlal 
eder nitelikte olduğu, bu nedenle dava konusu ihalenin yeterli rekabet sağlanmadan tesis edildiği ve 
bu haliyle azami kamu yaran sağlanmasında yetersiz kalındığı ve kuşkular yarattığı kanaatine 
vanldığı belirtilmiş (Ek: 35.12), 
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Öte yandan, davacı firmanın daha önce yaptığı işlerde başarısız olduğu, Ankara-Polatlı 2. 
Ks. Yolun yapımındaki çalışmalarında idareyle sorunlar yaşandığı, bu nedenle davacı firmaya 1998 
yılından sonra iş verilmediği yolundaki idare tarafından ileri sürülen iddialara karşılık, dosyasındaki 
bilgi ve belgelerden davacı firmanın idare ile sorunlar yaşadığı tarihten sonra da iş aldığı gibi, 2000 
- 2001 yıllarında yapılan bir kısım ihalelere de davet edildiği ya da idareyle devir sözleşmesi 
imzaladığı (04.01.2001 tarihli devir sözleşmesi ile AYDIN - Denizli otoyolu Kuyucak - Denizli 
kesimi Km. 61+415-114+000 arası, bağlantı yollan dahil toprak ve tesviye işleri, Büyük ve Küçük 
Sanat Yapılan, Üstyapı, Güvenlik ve Trafik İşleri Peyzaj ve Diğer Müteferrik İşler İnşaatı Güriş 
İnş. ve Müh. A.Ş. - Üstyapı înş. Ltd. Şti. ortak girişimine devredilmiştir.) anlaşıldığından bu 
iddialara itibar edilmemiş (Ek: 35.13, 35.14), 

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir." denilmiştir 

İdarenin, 8. İdare Mahkemesinin karannı temyiz isteği, Danıştay 10. Dairesinin 26.03.2003 
tarihli ve E.2002/431, K.2003/1125 sayılı karan ile 'Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka 
uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri karann bozulmasını gerektirecek nitelikte 
görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile anılan karann onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir 
(Ek: 35.15). 

Yine davalı taraflann temyiz karanna karşı "karann düzeltilmesi" talepleri ile ilgili olarak 
Danıştay 10. Dairesinin 26.04.2004 tarihli ve E. 2003/5526, K.2004/4057 sayılı karan ile "karann 
düzeltilmesi dilekçelerinde öne sürülen hususlann 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 5. 
maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirine uymaması nedenleriyle karann düzeltilmesi istemlerinin 
reddine karar verilmiştir (Ek: 35.16). 

Bu tarihi gelişmede, vanlan sonuca bakıldığında yapılan ihale işlemlerinin hazırlık 
safhasında kanun ve mevzuat hükümlerine uymamazlık, ihbarlann kuşku uyandınr nitelikte olduğu 
üzerinde durmamak, kanun ve mevzuat hükümlerini herkes için eşit uygulamamak gibi yönetim 
kusurlannın mevcut olduğu görülmekte olup kuşkulu işlemlerin devamında ısrar edilmesi 
sonucunda, yapımı 22.12.2000 tarihinde programlanan işin uzun bir zaman ertelenmesine ve 
beklenen faydaların zarara dönüşmesine sebep olunmuştur. Bu olumsuz gelişmelerin her safhasında 
bilgisi bulunan Sayın Koray AYDIN'ın sorumluluğunun bulunduğu düşünülmektedir. 

3.3.2- KOCAELİ İLİ DAHİLİNDE, KOCAELİ-GÖLCÜK DEPREM 
BÖLGESİNDEKİ DAİMİ YERLEŞİM ALANLARI BAĞLANTI YOLLARININ 
(3.GRUP) YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YOLSUZLUK İDDİALARI: 

Söz konusu işin ihalesinin 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre "Belli yol yapım 
firmalan arasında" ön seçim yapılmadan, 

Teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş ve Bakanlık makamının Olur'u ile tespit 
edilmiş olan firmalar veya bu firmalann pilotluğunda yerli ve/veya yabancı firmalarla oluşturulacak 
ortak girişimler arasında yapılması, 

Kapalı teklif usulü ile birim fiyat esasının uygulanması, 
Avans ödenmemesi, 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşmenin tasfiye edilmesi, % 30'dan fazla 
artış sözleşme tasansının 20. maddesi gereği verilen süre uzatımı ile ileri gelmiş ise, idarenin isteği 
Müteahhidin kabulü ve Bayındırlık ve İskan Bakanının onayı ile aynı sözleşme ve şartname 
hükümleri içinde % 30'u geçen işlerin de aynı müteahhide yaptmlması, hususlannı belirleyen 
11.12.2000 tarih ve 10943 sayılı Bakan Olur'u Sayın Koray AYDIN tarafından onaylanmıştır (Ek: 
36.1). 
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Yine 11.12.2000 tarih ve 11017 sayılı firma davet listesi 1. 2. 3. grup işler için 9'ar firma 
olmak üzere Sayın Koray AYDIN tarafından onaylanmıştır (Ek: 36.2). 

İşin buraya kadar olan safhalarından 11.12.2000 tarih ve 10943 sayılı ihalelerle ilgili Bakan 
Olur'unun 6. sıra nosunda % 30 dışında keşif artışlarına yeşil ışık yakıldığı, 11.12.2000 tarih ve 
11017 sayılı Bakan Olur'unda da bir grup ihale için davetli firma sayısının 9 olarak belirlenmesinin 
yeterli görüldüğü, 12.02.2001 tarihinde ihale komisyonunca düzenlenen tutanakta davet edilen 9 
firmadan 8'inin ihaleye katıldığı anlaşılmıştır (EK:36.3) 

Bu işin devamında % 181.72'e varan keşif artışlarının bulunduğu, ancak keşif artışları Sayın 
Koray AYDIN'ın onayı ile yapılmadığından konunun keşif artışları ile ilgili bölümü 
incelenmemiştir (Ek: 36.4 - 36.7). 

3.4- KEŞİF ARTIŞ OLURU ALINAN İŞLER 
Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde Karayolları Genel Müdürlüğünce keşif artışı 

Olur'u alınan yol yapım ihalesi sayısı 22'dir. Bunların 4'ü Mayıs 2004 tarihi itibariyle bitirilmiştir. 
%30 dışında keşif artışı Olur'u verilen 10 adet iş hakkındaki inceleme sonuçlan ise aşağıda 
açıklanmıştır. 

3.4.1- (ARDAHAN - GÖLE) AYRIMI - YALNIZÇAM - ARDANUÇ 

İşin Km.si ve Cinsi 

1. Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Tenzilatı 
Müteahhidi 
Sözleşme Tarihi 
İşe Başlama Tarihi 
Bitiş Tarihi (Sözl.) 
Süre Uzatımı 
B.F. Uygulama Yılı 
İhale Usulü 
% 30 içinde keşif artışı 
% 30 dışı keşif artışı 
Keşif artışı tenzilatı 
Keşif artışı Bakan Olur'u 

0+000-10+109 
Tesv, Sy, Köp. Alttml, Tml, Sk, 
Mıcır Tem. v.s. işleri. 
32.740.625.840.- TL. 
15.11.1993 
% 11.11 
M.Mesut ÖZTÜRK 
21.12.1993 
01.04.1994 
20.09.1995 
30.11.1999 
1993 
İlan (2886/35) 
%30 
% 187.29 
%20 
04.10.1999 

Genel Müdür Dinçer YİĞİT tarafından onaylanan 15.11.1993 tarihli ihale kararında ihalenin 
04.11.1993 günü Saat 15.00'de kapalı teklif usulü ile ilan edilerek yapıldığı, söz konusu ihale için 
17 isteklinin yeterlik belgesi aldığı, bunlardan 2 firmanın teşekkür mektubu gönderdikleri, 15 
isteklinin teklif verdiği, tekliflerin en düşüğünün % 5.10, en yükseğinin % 11.11 olduğu, M.Mesut 
ÖZTÜRK tarafından verilen % 11.11 teklif uygun teklif kabul edilerek ihalenin bu istekliye 
verildiği anlaşılmıştır. 

Bu ihale konusu işle ilgili olarak % 187.29 oranındaki keşif artışı ile ilgili 04.10.1999 tarihli 
Bakan Olur'unun sayın Koray AYDIN tarafından onaylandığı, keşif artışının gerekçesinde özetle; 

a) Km : 2+892-3+639 arasında projede bulunan 2 adet köprünün yapımı ve köprü çıkışının 
karşı yamacındaki aktif heyelanın dere yatağını ve dolayısıyla yolu etkilemesi nedeniyle yolun 
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inşaasının çok zor ve tehlikeli olacağının görüldüğü ve bu kesimin tünelli varyant ile geçişine karar 
verildiği, yapılan etüt ve araştırma sonucunda bu kesimin tünelle geçilmesinin uygun bulunduğu, 

b) 17.06.1999 tarihinde yöreye yağan aşın yağışlar nedeniyle meydana gelen selden dolayı 
Km : 0+000-12+500 arasında tahribat oluştuğu, Km : 10+109-12+500 arasındaki hasariann ihale 
bünyesi içinde yapılması için Genel Müdürlüğün 13.07.1999 tarihli olur verdiği, 

c) 17.06.1999 tarihinde yöreye yağan yağmur nedeniyle dere yatağının yol gövdesini kestiği 
noktalarda oyulmalar olduğu, keza taşkın sel sulannın yol platformu üzerinde ve bazı sanat 
yapılannda tahribat olduğunun tespit edildiği belirtilmekte, bu nedenle % 30 dışında % 187.29 
oranında keşif artışı ile yolun bitirilebileceği»belirtilmekte ise de (Ek: 37); 

- İhale kapsamında bulunan 0+000-10+109 km. uzunluğun, basma veya sonuna, ihaleden sonra 
ilave yapılması Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykındır. 
- % 30 dışında keşif artışına gerekçe olarak Kontrol Şefi Maksut TEKİN tarafından düzenlenen 
tarihsiz RAPOR'da; 

28.07.1998 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile alınan % 30'luk keşif artışı ile aşağıda yazılı 
işlerin ihale bünyesi içerisinde yaptırılmasının mümkün olmadığı, ifade edilmiştir. 

Bu işlerin; 

a)-29.09.1995 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile; Km : 5+887-7+500 arasında yapılan 
ripaj, 

b)-19.07.1995 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile; Km : 6+770-10+109 arasında sandık 
yarmalann sıfırlanması, 
c)-30.11.1995 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile; Km : 0+000-1+300 arasının 26 m. 
Platform genişliğinde bölünmüş yol olarak yapılması, 
d)-26.07.1996 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile; Üstyapı işlerinde kullanılan alttemel 
malzemesinin dere malzemesi yerine, proje başına 5 km. mesafedeki taş ocağından 
kınlarak elde edilmesi, 

e)-25.07.1997 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile Ardanuç yöresinde meydana gelen sel, 
Artvin-Şavşat Aynmı-Ardanuç yolunun muhtelif kesimlerinde hasarlara neden 
olduğundan bunlann onanlması, 

f)-02.07.1998 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile; Km : 2+892-3+639 arasında derenin 
karşısında bulunan aktif heyelan nedeniyle, yolun bu kesimde tünelle geçişini sağlayacak 
güzergah değişikliği, 

g)-Ardanuç şehir geçişinde kaldınm ve refuj bordürlerinin prefabrik olarak yapılması, 

h)-Sel tahribatından zarar gören ve ihale kapsamı dışında kalan Km : 10+109-12+500 
arasındaki toprak ve sanat yapısı işlerinin yapılması (18.07.1999 tarihli Genel Müdür 
Olur'u ile) 

i)İhale kapsamı dışındaki Km : 10+109-12+500 arasındaki tüm işlerin (Toprak ve sanat 
yapısı işleri, üst yapı işleri) proje esasına göre yapılması, 

j)-17.06.1999 tarihinde meydana gelen sel tahribatlan nedeniyle Bölge Müdürlüğünce bir 
heyet halinde incelenmesi sonucu Km : 5+700-6+740 arasında kot ripajı yapılarak yakın 
dere kotundan yükseltilerek sel tahribatlannın önlenmesi ve dere yatağının oyuntu yaptığı 
kesimlerde betonarme istinat duvarı yapılması ile bazı kısımlarda sanat yapılannın 
ebatlannın büyütülmesi, 
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k)-Projede bulunmayıp fakat yolu tehdit eden muhtelif kesimlerde ilave taş tahkimat 
işlerinin yapılabilmesi için 28.07.1998 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile % 30 luk keşif 
artışına ilaveten % 187.29 oranında (61.297.906.239 TL ) keşif artışı oluştuğu 
belirtilmektedir (EK:37). 

Bu rapordan, % 30 keşif olurunun alındığı 28.07.1998 tarihine kadar ihale bünyesinde 
yapılması için a - e bentlerinde belirtilen 5 adet olur alındığı, bunların bir kısmının % 30 
kapsamında yapılmasının mümkün olduğu, bazı işlerin yeni iş olduğu 63 üncü madde kapsamına 
girmediği (Ardanuç şehir geçişi bölünmüş yol, alttemel malzemesinin cinsinin, dolayısıyla ocağın 
değiştirilmesi, kaldırım ve refüj bordürlerinin prefabrik olması, ihale kapsamı dışında kalan Km : 
10+109-12+500 arasındaki 2391 m. Yolun tüm işlerinin yapılması gibi) anlaşılmaktadır. 

Keza 2886 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin % 30 oranından fazla keşif artışına ilişkin 
üçüncü fıkrası "%30 oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi 
nedenlerden ileri gelmiş ise; idarenin isteği, müteahhidin kabulü ve ilgili bakanın onayı ile süre 
hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30'u geçen işlerde aynı müteahhide 
yaptırılabilir" hükmünü amirdir. 

Bu hükme göre bahse konu işte keşif artışı kabul edilebilecek iş kalemlerinin; Km : 2+892-
3+639 arasındaki yaklaşık 747 m. uzunlukta olması düşünülen tünel yapımı ile dere ve sanat yapısı 
ıslahı ve sel tahribatlarının onanm işleri olabileceği, ancak, bu, işlerin mukayeseli keşiflerinin ayrı 
yapılmasının gerekli olduğu, uygulamada ise yapılması düşünülen tüm işler, 63 üncü madde 
kapsamında düşünülmüştür. 

Raporun 8. sırasında belirtilen ihale kapsamı dışındaki 10+109-12+500 arasında kalan 2391 
m. Yolun temel, tünel ve benzeri işler kapsamında keşif artışı gösterilmesi suretiyle tüm işlerin 
yapılmasını sağlamaya yönelik, 04.10.1999 tarihli keşif artışı (% 187.29) Olur'unu onaylayan 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın 2886 sayılı Kanuna aykırı hareket ettiği 
düşünülmektedir. 

3.4.2- AFYON ŞEHİR GEÇİŞİ 

İşin Km. ve Cinsi : 46+000-64+765 Toprak İşi, Sy, Üstyapı, 
Köprü,Sk, Mıcır Tem. v.s. 

1. Keşif bedeli : 
İhale tarihi 
Tenzilatı 
Müteahhidi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş tarihi (Sözl.) 
Süre uzatımı 
B.F. uygulama yılı 
% 30 içinde keşif artışı 
% 30 üstü keşif artışı 
Keşif artışı olur tarihi 
Keşif artışı % tenz. (%30 üstü) 
Sözleşme tarihi 

199.694.775.724.- TL. 

% 37.58 
Kolin İnş.Imlt. ve Tic.A.Ş. 
10.02.1994 
01.07.1997 
• 
1994 
% 29.95 
231.39 
07.11.2000 
% 37.58 
07.02.1994 

Yukarda yazılı işle ilgili olarak alınan 07.11.2000 tarihli Bakan Olur'unda % 30 keşif 
artışından sonra aşağıda yazılı gerekçelerle yeni keşif artışının gerekli olduğu belirtilerek Bakan 
Olur'u verilmiştir. Gösterilen gerekçeler; 
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Afyon şehir geçişi inşaatının, yaklaşık 19 km. uzunluğunda 2 x 3 şeritli BSK kaplamalı 
olarak dizayn edilmiş olduğu, bu proje kapsamında 5 adet DSÎ kanalı köprüsü, 3 adet DDY 
köprüsü, 2 adet köprülü kavşak ve 8 adet hemzemin kavşak bulunduğu, belirtildikten sonra; 

24.12.1999 tarihli % 30 keşif artışında gösterilen gerekçelerin tekrarlandığı (Ek 38.1), 

Tamamen dolguda geçecek olan güzergahta, yer altı su seviyesinin 1-1.5 m. derinlikte 
olduğu ve tümüyle zayıf zemin üzerinden geçtiğini belirten Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığının 
zemin etüt raporlarına uygun olarak aşağıdaki önlemlerin alındığı; 

1)-Buna göre zemin taşıma gücünün zayıf olması nedeniyle dolgularda ve köprü 
yaklaşımlarında oturmalar, deformasyonlar olacağından güzergah boyunca zeminin 
iyileştirilmesi amacıyla bitkisel zemin kazısı yapılarak yerine kum şilte ve tüvenan alttemel 
yapılması, 
2)-Köprü yaklaşımlanndaki yüksek dolgularda düşey bant diren ve yer altı drenajları 
uygulanarak konsolidasyon oturmaların hızlandırılmasının düşünüldüğü, düşey bant diren 
çalışmasının 113200 m. olarak projelendirildiği, 

3)-İhale bünyesinde hazırlanan köprü projelerine, daha sonra yapılan sondajlarda köprü 
temelinin oturduğu zeminde 45 m.ye kadar inildiği, ancak sağlam zemine rastlanılmadığı, bu 
sebeple köprü projelerinin sürtünmeyle çalışan 29979 m. Fore kazık olarak yeniden 
projelendirildiği, 
4)-Yayaların can güvenliğini sağlamak için kritik kesimlere alt geçit yapılmasının 
zorunluluk arz ettiği, belirtilerek % 30'luk keşif artışı dışında % 201,39'luk ilave keşif 
artışına ihtiyaç gösterilmiştir. 

Burada belirtilen keşif artışı ve gerekçelerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Müfettişleri tarafından da incelendiği, bu inceleme raporunun sonuç bölümünde de 
belirtildiği gibi, 

Öncelikle; meydana gelen keşif artışına ilişkin imalatın yolun bulunduğu tabii zeminin 
altında olması gerektiği, yolun kendi içinde uzunluğunun artması, 1. keşifte imalatların az 
gösterilmiş olması, sanat yapılan, köprü yapılması, güvenlik gerekçesiyle alt geçit yapılması gibi 
ilave işlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen gerekçe kapsamında 
değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, 

Yol inşaatlarında yolun bölümlerini oluşturan alttemel ve temel imalatlarının 63 üncü 
maddede belirtilen temel ile karıştırılmaması gerektiği, 63 üncü maddenin üçüncü fıkrasında sözü 
edilen "temel" durumundan dolayı keşif artışı verilebilmesi için, yolun temel kazı ve tesviyesine 
başlandığı sırada önceden bilinmeyen, yeterli zemin araştırması yapılmadığı için projelerde 
gösterilmeyen, bazı durumlarda bilinmesi mümkün olmayan ve zemin yapısından kaynaklanan iş 
artışı olması gerektiği, tespit edilmiştir. 

Halbuki karayolu yapımında adı geçen temel, alttemel, plentmiks temel kavranılan, 
araştırma raporlan ile tespit edilen kalınlıkta ve agrega boyutlannda granüler malzemelerle ve 
yollar fenni şartnamesinde belirtilen usul ve teknik uygulanarak teşkil edilen tabakalann 
adlandınl maşıdır. 

Üstyapı olarak da isimlendirilen projesinde belirtilen bu imalatlann, 63 üncü madde 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Meydana geldiği belirtilen % 201.99 oranındaki keşif artışının % 21.41 'nin toprak işlerinde, 
% 36.81'inin sanat yapılannda, % 73.26'sınm üstyapı işlerinde, % 64.81'inin köprülerde, % 
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5.14'ününde çeşitli işlerde meydana geldiği dosyasında ve müfettiş raporunda belirtilmektedir (Ek: 
38.2). 

Keşif artışına gösterilen gerekçelerden zayıf zemin kazısı ile ilgili toprak işlerindeki keşif 
artışının % 21.41 olduğu mukayeseli keşiften anlaşılmaktadır. Bu işte temel sorunundan 
kaynaklanan bir keşif artışından söz edilebilmesi için toprak işlerindeki keşif artışının % 30 
oranından fazla olması gerekmektedir. Söz konusu işte keşif artışlarının proje değişikliği sonucunda 
meydana gelen, tüvenan alttemel yapılması, altgeçit yapılması, spiral çelik boru çakılması, enerji 
nakil hattının deplasmanı, kenar taşı dikilmesi, BSK yapılması gibi işlerden meydana geldiği 
görülmektedir. Bu durumda % 30 keşif artışı ile bitirilemeyeceği anlaşılan işin tasfiye edilmesi 
gerekirken sayılan iş kalemlerinin 63 üncü madde kapsamına alınmasını sağlayan 07.11.2000 tarihli 
keşif artışı Oluru'nu onaylayan Sayın Koray AYDIN'ın 2886 sayılı Kanuna aykırı hareket ettiği 
düşünülmektedir (Ek 38). 

3.4.3- ANTALYA - ALANYA (2. VE 3. KISIM) 

İşin Km. ve Cinsi 

1. Keşif bedeli 
İhale tarihi 
Sözleşme tarihi 
Tenzilatı 
Müteahhidi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş tarihi (Sözl.) 
Süre uzatımı 
B.F. Uygulama Yılı 
% 30 içinde keşif artışı 
% 30 üstü keşif artış % 
Keşif artışı olur tarihi 
% 30 üstü keşif artışı tenzilatı 

44+000-109+000 
Tesv, Sy, Köp, Alttml, 
Pmt, BSK, Sk vs. işleri 
3.352.837.926.731TL. 
20.09.1996 
07.11.1996 
% 41.51 
MÖN tnş. ve Tic.Ltd. Şti. 
16.12.1996 
15.12.1999 
15.12.2005 
1996 
30 
154.21 
25.12.2000 
% 41.51 

Bu yolda % 30 keşif artışı içinde yapılacak işler sayıldıktan sonra % 154.21 oranında ilave 
keşif için ileri sürülen gerekçelerle 25.12.2000 tarihli Bakan Olur'u Sayın Koray AYDIN tarafından 
onaylanmıştır (Ek: 39). 

Olur için ileri sürülen gerekçelerde: 

-Zemin ve altyapının güçlendirilmesi, bölgede zaman zaman meydana gelen aşın yağışlar 
nedeniyle yol gövdesinin su altında kalmaması için Km : 44+094-102+620 arasında proje 
kırmızı kotunun yükseltilmesinin ariyet malzemesi ihtiyacını artırdığı, 

-İşin 1. keşfinde yer alan ariyet ocaklarında yeterli malzeme olmaması nedeniyle ariyet 
malzemesi ihtiyacının Km : 43+800-72+100 kesimi için Eski Höyük ariyet ocağı ve 
79+200-92+500 kesimi için Sülek Topraktepe ariyet ocaklarının kullanılması nedeniyle 
ariyet malzemesi nakliye mesafesinin artması, 

-1997 yılındaki aşın yağışlar nedeniyle meydana gelen sel'den dolayı projedeki hidrolik 
sanat yapılannın artınldığı, 
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-Projenin muhtelif kesimlerinde zemin yapısından dolayı taban CBR değerlerinin düşük 
oluşu ve zeminde su problemi olması nedeniyle temel kazı derinlikleri artırılarak şilte 
malzemesi çekilip zemin iyileştirmesi yapılması 
ileri sürülmüş ve yapılan işlerde % 154.21 Iik keşif artışı meydana geldiği belirtilmiştir. Bu 

keşif artışı işlerin yapılarak yolun bitirilmesi için 25.12.2000 tarihli Bakan Olur'u Sayın Koray 
AYDIN tarafından onaylanmıştır. 

Yukarıda sayılı ve keşif artışına gerekçe gösterilen hususların hiçbirinin 63 üncü maddede 
belirtilen "temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelen işler olmadığı, bu 
nedenle işin % 30 keşif artışı içinde bitirilemeyeceği anlaşılarak tasfiye edilmesi 63 üncü maddenin 
açık hükmüdür. 

Çünkü bir karayolunun yapımına başlanmadan önce güzergah tespitinin yapıldığı, yolun 
geçeceği yerlerde zemin etüt ve araştırma projelerinin yapıldığı, tatbikat projesine göre metrajı 
çıkartılarak keşif özetinin hazırlandığı, konuyla ilgili herkesçe bilinmektedir. Bu durumda zemini 
güçlendirmek için şilte malzemesi çekilmesinin yapım sırasında karşılaşılan bir temel sorunu kabul 
edilmesinin olanaksız olduğu, keza ariyet ocaklarının değiştirilmesi, geleceğe yönelik sanat yapısı 
sayısının veya kapasitesinin artırılması, bir takım yeni işler ilave edilerek keşfin artırılması 63 üncü 
maddeye göre % 30 dışı keşif artışı sebebi sayılamayacağından ihale keşif bedelini artırmak için 
yeni işlerin ilave edilmesini sağlayan % 154.21 oranında keşif artışına olur verilmesi, Devlet İhale 
Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen rekabet ilkesine ve 63 üncü maddesine aykın davranışlar 
olduğundan Sayın Koray AYDIN'ın anılan Kanuna aykın hareket ettiği düşünülmektedir. 

3.4.4- AYR.- ALTUNHISAR- BOR 

İşin Km. ve Cinsi : 8+000-22+000, 0+000-29+000 Tesv, Sy, Alttemel, Tml, Sk, 
Mıcır temini v.s. 

799.933.416.138 TL. 
% 40.38 
16.07.1998 
OSF İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd. Şti. 
04.09.1998 
05.10.1998 
30.11.1999 
11.05.2001 
1998 
2886/35 ilan 
%30 
% 251.83 
21.05.2001 
% 40.38 

l.Keşif bedeli 
Tenzilatı 
İhaleTarihi 
Müteahhidi 
Sözleşme tarihi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş tarihi (Sözl.) 
Süre uzatımı 
B.F. uygulama yılı 
İhale usulü 
% 30 içinde keşif artışı 
% 30 dışında keşif artışı 
Bakan oluru (Keşif artışı) 
Keşif artışı tenzilatı 

İşin ihalesinin 16.07.1998 günü Saat 15.00 de Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 
ilan yoluyla yapıldığı, ihaleye 52 isteklinin katıldığı, 1998 yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde 
Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ'de belirtilen esaslara göre 
hesaplanarak bulunan OSF İnş. Taah.San. ve Tic.Ltd. Şti.nin % 40.38 oranındaki teklifi uygun 
görülerek işin ihalesinin bu firmaya verildiği anlaşılmıştır (Ek 40.3). 

Avan projeyle ihaleye çıkanlan işe ait keşfin, sadece temel takviyesi ve asfalt mıcın dikkate 
alınarak hazırlandığı, daha sonra tüm yol projesinin yeniden yapıldığı, yeni proje kriterleri 
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uygulanarak şehir geçişlerinin bölünmüş yol yapılmasının ek keşif artışları meydana getirdiği, bu 
durumda % 30 keşif artışı ile yolun tamamının bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, 
bitirilebilmesi için % 251.83 oranında keşif artışı Olur'u 21.05.2001 tarihinde Sayın Koray AYDIN 
tarafından onaylanmıştır (Ek: 40). 

Ancak, alttemel ve temel malzemesi artışları ile yeni proje uygulamalarından ileri gelen 
kübaj artışlar, güzergahta meydana gelen problemlerin çözülmesi ve şev stabilitesinin sağlanması 
amacı ile yapılan çalışmalarda meydana gelen tüm kübaj artışı Bakan Olur'u içinde gösterilmiştir. 

Çok açık biçimde anlatıldığı gibi, yeterli olmayan avan proje ile ihaleye çıkıldığı, yeni 
projenin yeni işleri beraberinde getirdiği, yeni işlerin 63 üncü maddede sayılan sebepler dışında 
keşif artışına sebep olduğu anlaşılmaktadır. İşin dosyasında bulunan jeoteknik raporda 
"Güzergah boyunca taşıma gücü zayıf ve yer altı suyu yüksek olan zeminlere 
rastlanılmamıştır" ifadesi de bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerle keşif artışı sağlamak amacı ile 
2886 Sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yazılı sebeplerin -uysun uymasın- varmış gösterilmesinin 
bir alışkanlık ve süreklilik gösterdiğine tam örnek olan bu işin keşif artışını 63 üncü madde 
kapsamında göstermek mümkün değildir, 

Bu nedenle olmayan şeyleri varmış gibi göstererek Kanun hükmünden yararlanılmasının iyi 
niyetle bağdaştırılması mümkün değildir, dolayısıyla bu işte % 30 dan fazla keşif artışına olanak 
sağlayan Sayın Koray AYDIN'ın 2886 sayılı Kanunun 2 nci ve 63 üncü maddelerine aykın 
uygulama yapılmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

3.4.5- ANTALYA-ALANYA (4. KISIM) 

işin Km. ve Cinsi : 109+000-130+590, G/130+600 İ/141+400 
Tesv, Sy, Alttml, Pmt, BSK, Köp. Tünel vs. işleri 

1. Keşif bedeli 49.742.270,819 $ 
Tenzilatı : % 20.10 
Müteahhidi : MÖN Inş.Tic.Ltd. Şti. 
İşe başlama tarihi : 04.11.1998 
Bitiş tarihi (Sözl.) : 04.11.2001 
Süre uzatımı : 01.10.2002 
B.F. uygulama yılı : 1997 
thale usulü ; : İlan (2886/35-a) 
% 30 içinde keşif artışı : %30 
% 30'dan fazla keşif artışı : % 93.33 
Keşif Artışı Bakan olur tarihi: 03.04.2001 
Keşif artışı ihale tenzilatı : % 20.10 

Antalya - Alanya (4. Kısım) yolu Yeşilköy Alanya kesimini kapsamakta olup yapımına 
04.11.1998 tarihinde MÖN Inş.Tic.Ltd. Şti. tarafından başlanılan bu işin ihalesi 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanununun kapsamı dışında yapılmış olmakla birlikte, 2886 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesine dayanılarak % 30 keşif artışı yanında, ayrıca 03.04.2001 tarihli 1. Bakan Olur'u ile % 
93.33 oranında keşif artışı verilmiştir (Ek 41). 

Avan proje ile ihale edilen işin tatbikat projelerinin yapılmasından sonra metrajlarda önemli 
değişikliklerin olduğu, avan projede yer almayan, tatbikat projesi ile ortaya çıkan tünel, zemin 
ıslahı, ocak değişimi, zayıf zemin kazısı, yolun yerleşim birimlerinden geçmesi nedeniyle çeşitli 
tesis deplasman işleri, tünel portellerinde peyzaj çalışmaları gibi yeni işlerin ilavesi ile % 30'un 
üstünde % 93.33'lük keşif artışı ile yolun bitirilebileceği belirtilmekte ise de söz konusu keşif 
artışının, 2886 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen gerekçelere dayanmadığı, proje 
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değişikliği nedeniyle yeni işlerin ortaya çıktığı, ortaya çıkan yeni ilave işlerin temel, tünel ve 
benzeri işlerden kaynaklanmadığı halde öyle gösterilerek % 93,33 oranındaki keşif artışı, Sayın 
Koray AYDIN tarafından onaylanmıştır (Ek: 41). 

Bu durumda 2886 sayılı Kanunun 2 nci ve 63 üncü maddelerine aykırı söz konusu eylem 
nedeniyle Bayındırlık ve îskan Eski Bakan Koray AYDIN'ın kusurlu olduğu düşünülmektedir. 

3.4.6- BORÇKA- CAMİLİ 

İşin Km. ve Cinsi 

1. Keşif bedeli 
Tenzilatı 
İhale tarihi 
Müteahhidi 
Sözleşme tarihi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş (Sözl.) tarihi 
Süre uzatımı 
B.F. Uygulama yılı 
İhale usulü 
% 30 içindeki K.Art 
% 30 dışındaki K.Ar. 
Keşif artışı olur tarihi 
Keşif artışı tenzilatı 

4+000-43+503 
Tevs, Sy, Alttml. ve Tml. v.s. işleri 
34.840.562.244 TL. 
%4.90 
04.09.1991 
Sağlamlar İnş.Nak.San.ve Tic.A.Ş. 
20.09.1991 
05.11.1991 
30.09.1994 
30.11.2001 
1991 
2886/44 Davet 
%30 
% 142 
29.08.2001 
%20 

2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile 
yapılan ihaleye 13 firma davet edilmiş, bunlardan 11*1 teklif vermiştir. Tekliflerden Sağlamlar 
Nakl.Haf.San. ve Tic. A.Ş.'nin % 4.90 teklifi uygun bedel olduğundan iş adı geçen firmaya ihale 
edilmiştir (Ek: 42.5). 

Yapılan incelemelerde, Borçka - Camili yolunun ihale kapsamında olan kesiminin 4+000-
43+500 olduğu, Km. başından önceki 0+000 - 4+000 kesiminin toprak işlerinin daha önce 
Karayollannca emanet olarak yapıldığı, kalan eksik işlerin ise 28.05.1997 tarihli Bölge Müdürlüğü 
Olur'u ile % 30 keşif artışı kapsamında, yine 09.11.1992 tarihli Genel Müdürlük Olur'u ile ihale 
kapsamında yaptırıldığı, 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN tarafından verilen 29.08.2001 tarihli keşif 
artış oluru kapsamında; 

-Muhtelif km.lerde yapılan ripajlar, sandık yarmaların sıfırlanması, kar küreme kanallarının 
yapılması, zayıf zemin ıslahı gibi kazı çalışmaları, yolun standardını artırmak için yapılması 
düşünülen ilave sanat yapıları, ihale dışında yapılan km : 0+000-4+000 arasının TİP I servis 
yolu olarak kamulaştırma mühendislik hizmetleri yaptırılmasının gösterildiği (Ek: 42.4), 

-İşin avan proje ile ihale edildiği, sonradan ilave edilen yeni işler ile ihaleye esas keşif 
bedelinin çok üstünde keşif artışı ile işin bitirilebileceği, bu durumda 63 üncü madde gereği 
tasfiye edilmesi yolu varken uydurma gerekçelerle 63 üncü madde dışındaki keşif 
artışlarının onaylandığı 

görülmektedir. 
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-İşin avan projeye (ön proje) göre ihale edilmesi, tatbikat projesine göre iş miktarlarının artış 
göstermesinden keşif artışı meydana gelmiştir. Bu durumda % 30 keşif artışı ile işin 
bitirilemeyeceği anlaşılarak tasfiye edilmesi gerekirken, gerçeğe uymayan sebeplerle 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 63 üncü maddesindeki temel, tünel ve benzeri işler 
kapsamında olduğu belirtilerek % 30 dışında % 142'lik bir keşif artışına olanak veren 
29.08.2001 tarihli Olur'u imzalayan Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'm bu 
Kanunun 2 nci ve 63 üncü madde hükümlerine aykırı işlem yaptığı kanaatine varılmıştır 
(Ek: 42). 

3.4.7- DORUKHAN (ZONGULDAK) TÜNELİ 

İşin Km. ve Cinsi 
1.keşif bedeli 
İhale tarihi 
Tenzilatı 
Müteahhidi 

Sözleşme tarihi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş tarihi (Sözl.) 
Süre uzatımı 
B.F. Uygulama yılı 
İhale usulü 
% 30 içindeki keşif artışı 
% 30 dışında keşif artışı 
Keşif artışı tenzilatı 
Keşif artışı Bakan Olur'u 

Tünelin iyileştirilmesi 
1.294.702.102.115 TL 
18.08.1998 
% 21.40 
Köseoğlu İnş. ve Tic. A.Ş. 
+ Kayaoğlu İnş.san. ve Tic.Ltd. Şti. 
05.10.1998 
21.10.1998 
30.11.1999 
11.09.2006 
1998 
2886/35-a 
% 16.96 
% 251.64 
% 21.40 
03.04.2001 

Yapılan incelemelerde; 

İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ilan 
edilmek suretiyle yapıldığı, 33 istekli tarafından teklif yapıldığı, geçerli 21 teklif içerisinde 
Köseoğlu İnş. ve Tic.A.Ş. + Kayaoğlu İnş.San. ve Tic.Ltd. Şti.nin % 21.40 oranındaki 
tenzilatın uygun bedel olduğu tespit edilerek ihalenin adı geçen ortak girişime verildiği (Ek: 
43.1), 

Dorukhan tünelinin mevcut olan 1. tüpünün iyileştirme işlerinin tamamlanması için % 30 
keşif artışı içinde % 16.96'lık keşif artışı Olur'unun Genel Müdürlükçe verildiği, 

Ancak, tünele bağlanacak yolun bölünmüş yol olarak projelendirilmesi gerekçe gösterilerek 
mevcut Dorukhan tünelinin yanma 2. yeni bir tünelin bu ihale bünyesinde yapılması 
düşünülerek meydana gelen keşif artışının 63 üncü madde kapsamında değerlendirilmesi 
yoluna gidildiği, 

Anlaşılmıştır. 

Halbuki bu ihalenin konusu, mevcut tünelin iyileştirilmesi işidir. İkinci tünel ihtiyacı 2886 
sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen sebeplerden ileri gelen bir zorunluluk 
değildir. Yanına ikinci bir tünelin yaptırılması düşüncesi ayn bir ihale ile gerçekleşebilir. 
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Bu nedenle söz konusu ikinci tünelin, % 30'dan fazla keşif artışı kabul edilerek aynı ihale 
kapsamında ve aynı müteahhide yaptırılması, Kanunun 2 nci ve 63 üncü maddelerine aykırı 
olup bu uygulamaya izin veren 03.04.2001 tarihli % 251.64'lük Olur'u onaylayan Sayın 
Koray AYDIN'ın kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır (Ek: 43). 

3.4.8- HOPA-KEMALPAŞA-SARP (HOPA GEÇİŞİ DAHİL) 

İşin Km. ve Cinsi 

1.Keşif bedeli 
İhale tarihi 
İhale tenzilatı 
Müteahhidi 
Sözleşme tarihi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş tarihi (Sözl.) 
Süre uzatımı 
B.F. Uygulama yılı 
İhale usulü 
% 30 içindeki keşif artışı 
% 30 dışındaki keşif artışı 
Keşif Artışı Bakan Olur'u 
Keşif artışı tenzilatı 

0+000-18+863,0+000- 1+5C 
0+000-1+000 Tesv, Sy, Kc 
58.569.909.800 TL. 

% 5.35 
Cengiz İnş.San. veTic.A.Ş 
12.09.1991 

30.10.1993 
30.11.2002 
1991 

%30 
% 134.47 (Top:% 593.86) 
03.04.2001 
%20 

18.07.1994 tarihli Bakan Olur'u ile % 296.49 ve 09.09.1999 tarihli Bakan Olur'u ile 
%162.89 olmak üzere toplam % 459.38'lik keşif artışına ilişkin Bakan Olur'unun daha önce 
verildiği, 

Bu keşif artış oranı dışında % 134,47 oranında daha keşif artışına gerekçe olarak; 

-Sarp Gümrük Kapısının açılması nedeniyle yolun 2x2 bölünmüş yola dönüştürülmesi, 
böylece (İA) standardında olan yolun standardının yükseltilmesi, 
-1991 ve sonraki yıllarda meydana gelen deniz kabarmaları özellikle Hopa - Sarp arasında 
önemli derecede can ve mal kaybına sebep olduğundan yol kotunun 4-5 m. yükseltilmesi 
nedeni ile projede hiç tünel yokken 7 adet tünel yapımının ortaya çıkmış olmasının 
gösterildiği, 
- Daha önce olur verilen % 459,39'luk keşif artışı içinde bulunan işlerin; 

-1 A Standardındaki avan proje ile yapımına başlanılan yolun, bölünmüş yol haline 
getirilmesi, 

-Bölünmüş yol yapımından dolayı proje değişikliği ile 7 adet tünel yapılması, 
-Sarp Gümrük kapısında bekleme ve park yerleri yapılması, 
-Hopa şehir geçişinde toplayıcı yol yapılması, 
-Kemalpaşa - sarp arasında orta refuj ve sahil düzenleme işleri, 
-Hopa-Arhavi-Borçka bağlantısında köprülü kavşak yapılması, 
-Trafik güvenliğini artırıcı otokorkuluk yapımı gibi işlerin olduğu 
Gösterilmiştir. 
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Bu defa teklif edilen % 134,47'lik keşif artışı içinde ise; 
-Uluslararası nitelik taşıyan yolda artan trafik yükü nedeniyle alttemel, temel ve bitümlü 
temel tabaka kalınlıklarının artırılması, 
-Yeni projede ortaya çıkan 7 adet tünelin eksikliklerinin tamamlanması, 

-Yarma şevlerinde iyileştirme ve takviye işlerinin gerçekleştirilmesi 

olarak ifade edilmiştir. 
Yol standardının yükseltilmesi, bölünmüş yola dönüştürülmesi, toplayıcı yol, otopark ve 
köprülü kavşak yapılması gibi keşif artışını oluşturan ilave işlerin niteliğine bakıldığında 
bunların, 2886 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen "% 30 
oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri 
gelmiş ise; " hükmü kapsamında olmadığı görülmektedir. Alttemel, temel ve bitümlü 
temel tabakalan kalınlıklarının artırılması, yolun üzerine oturduğu zeminde rastlanan bir 
olumsuzluktan ileri gelmemektedir (Ek: 44). 
Bu nedenle, ortaya çıkan % 134.47'lik keşif artışı Olur'unu 03.04.2001tarihinde onaylayan 

Sayın Koray AYDIN'ın bu davranışının 2886 sayılı Kanunun 2 nci ve 63 üncü madde hükümlerine 
aykırılık oluşturduğu kanaatine varılmıştır. 

3.4.9- İZMİR - MANİSA YOLU 
İşin Km. ve Cinsi 

1. Keşif bedeli 
İhale tarihi 
İhale tenzilatı 
Müteahhidi 

Sözleşme tarihi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş (Sözl.) 
Bitiş tarihi 
B.F. Uygulama yılı 
İhale usulü 
% 30 içindeki keşif artışı 
% 30 dışındaki keşif artışı 
Keşif artışı Bakan Olur'u 
Keşif artışı tenzilatı 

11+130-34+708 Tesv, Sy, Köp, Pmt, 
BSK, Sk, v.s. işleri 
270.471.517.681TL. 
19.12.1994 
% 14.93 
Ruto Taah. ve İnş.Tic. Ltd. Şti. + 
Genç İnş, San. ve Tic.Ltd. Şti. 
02.02.1995 

01.11.1997 
16.07.2001 
1994 
2886/35-a 
%30 
%100 
30.05.2001 
%20 

Alttml 

İhalenin 19.12.1994 tarihinde 2886/35-a'ya göre ilan usulü ile yapıldığı, ihale için 43 
isteklinin yeterlik aldığı, 

İhaleye giren 42 istekliden geçerli teklif veren 41 istekli arasında RUTO Taah. ve İnş. Ltd. 
Şti. + Genç İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin % 14.93'lük teklifi uygun teklif olarak 
değerlendirilerek ihale, adı geçen ortak girişime verilmiştir (Ek: 45.4). 

% 30 dışında keşif artışının gerekçelerinin, 
-1. keşifte bulunmayan yer altı suyu drenajının derin drenaj olarak uygulanması ve 
zemin iyileştirilmesine gidilmesi, 
-Orta refüj kenar hendeklerinin beton kaplama yapılması, 
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-Potansiyel heyelan topuklarında yarma kazısı yapılması halinde, önemli kitle hareketleri 
beklendiğinden çözüm amacı ile ripaj ve kırmızı kot değişikliği yapılması, 
-Bazı kesimlerde ilave istinat duvarları yapılması, 
-Şantiyenin bulunduğu yerden Kurudere Taş ocağına nakli, 
-Km : 30+700-31+200 arasında trafik emniyetinin sağlanması ve Başköprü temel 
kazısının yapılabilmesi için Tip 1 servis yolu yapılması, 
-Altgeçitli kavşak yapılması 
-Köprülerde 1. keşifte dökme kiriş olarak projelendirilen fakat tatbikat projesinde 
prefabrik kiriş kullanılması, 
-İlave drenaj işleri yapılması, 
-Ripaj ve kırmızı kot değişikliği yapılması, 
-Heyelanh kesimlerdeki sorunların çözülmesi ve hidrolik sanat yapılarının boylarının 
uzatılması, 
-Sabuncubeli mevkiinde yüksek dolgunun oturduğu zeminde meydana gelen heyelan 
nedeniyle temizlenerek kaya dolgu ve derin drenaj yapılması, 
-Banketlerin temel, binder ve aşınma tabakası ile kaplanması, 
-Üstyapı tabaka kalınlıklarının artırılması gibi ilave işlerin yapılabilmesi için % 30 
dışında % 100 oranında keşif artışı Oluru'nun 30.05.2001 tarihinde Sayın Koray AYDIN 
tarafından onaylandığı (Ek: 45.3), 

Keşif artışı kapsamında gösterilen işlerin nitelikleri incelendiğinde; 
Bu işlerin sayısal olarak çoğunluğunun 63 üncü madde kapsamında değerlendirilmesinin 

mümkün olmadığı görülmektedir. Kanun kapsamında değerlendirilebilecek işlerin ise; 
a) Tip 1 servis yolu yapılması (% 0.38), 
b) Heyelan önlemi için kaya dolgu ve derin drenaj yapılması (% 7.31), 
c) Potansiyel heyelan tehlikesine karşı projede ripaj ve kırmızı kot değişikliği yapılması 
(% 17,5), 
İşlerinin zeminden ve temelden kaynaklanan işlerden olduğu, bu işlerin artış oranlan 

toplamının da % 25,19 olduğu tespit edilerek, % 74,81 keşif artışına neden olan işlerin tamamının 
63 üncü madde ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi kapsamında 
değerlendirilmesine, 30.05.2001 tarihli Olur ile izin veren Sayın Koray AYDIN'ın 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 2 nci ve 63 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği kanaatine varılmıştır 
(Ek: 45-45.4). 

3.4.10- ÜRGÜP- BOĞAZKÖPRÜ YOLU 

İşin Km. ve Cinsi 0+000-40+663,0+000-6+250 
Tesv, Sy, Alttml, Tml, Sk, Mıcır Tem, v.s. işleri. 

1. Keşif bedeli 
İhale tarihi 
İhale tenzilatı 
Müteahhidi 

611.562.286.896 
02.12.1996 
% 58.71 
Duygu İnş.ve Tic.A.Ş. 
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Sözleşme tarihi 
İşe başlama tarihi 
Bitiş (Sözl.) tarihi 
B.F. Uygulama yılı 
İhale usulü 
% 30 içindeki keşif artışı 
% 30 dışındaki keşif artışı 
Keşif artışı bakan Olur'u 
Keşif artış tenzilatı 
İhalenin 02.12.1996 tarihind 

22.01.1997 
14.03.1997 
30.11.1998 
1996 
İlan usulü 
%30 
% 130.79 
06.10.2000 
% 58.71 

e ilan usulü ile yapıldığı , yeterlik belgesi alan 62 istekliden 
geçerli teklif veren 57 istekli arasında Duygu İnş. ve Tic. Ltd. Şti.nin % 58.71 lik teklifi uygun 
görülerek ihalenin bu istekliye verildiği anlaşılmıştır (Ek: 46.4) 

İhalenin, Ürgüp - Boğazköprü yolunun Km : 0+000-40+633 ve 0+000-6+250 kesimleri ile 
ilgili yapım işlerini kapsadığı, ancak, ihale dışında olup Avanos Çevre yoluna bağlantıyı sağlayan 
1100 mt.'nin ihale kapsamına alınarak bölünmüş yol yapılması ile diğer ilave keşifler için % 29.97 
lik keşif artışının % 30 keşif artışı içinde yapılmasına dair 30.07.1999 tarihli Olur'un Karayolları 
Eski Genel Müdürü Dinçer YİĞİT tarafından onaylandığı (Ek: 46.2), 

İhale edilen yolun başına veya sonuna ilaveler yapılarak boyunun uzatılması veya bölünmüş 
yola dönüştürülerek niteliğin değiştirilmesinin ilgili Kanun hükümlerine aykırı olduğu, 

06.10.2000 tarihli Bakan Olur'unun gerekçe bölümünde; 
-Kayseri ilinin Kapadokya ve yapılacak olan Ankara - Pozantı Otoyoluna bağlantısını 
yapmak, yol emniyet ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla artacak ağır taşıt trafiği de 
dikkate alınarak, alttemel, temel ve yol üst yapısının güçlendirilmesi, 
-Kışın kar tutabilecek uzun tuldeki sandık yarmalarda yol güvenliğinin sağlanması amacı ile 
kar tutan palyeler yapılması ve bir kısım sandık yarmaların miks kesit haline getirilmesi 
hususları belirtilerek % 30 dışında % 130.79' luk keşif artışının, 2886 Devlet İhale 
Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen temel, tünel ve benzeri işlerden meydana geldiği 
ileri sürülerek Sayın Koray AYDIN tarafından 06.10.2000 tarihli Olur'un verildiği (Ek: 46), 
Ancak, Olur'lann ve mukayeseli keşiflerinin incelenmesinde; 
% 30 dışındaki keşif artışlarının; 

-Keşif artışının, ihale kapsamında olan 0+000-6+250 km. (Ürgüp - Boğazköprü) Ayr. -
Avanos yolunun 1,100 km. artırılarak bölünmüş yola dönüştürülmesi, ayrıca bu yolun 
4+700-6+250 km.ler arasının da bölünmüş yola dönüştürülmesi ile ihale dışında 
ihalesiz yapılan yeni işler nedeniyle meydana geldiği, 
-Meydana gelen keşif artışının, 63 üncü madde hükmü olan temel, tünel ve tabii afetler 
gibi nedenlerden ileri gelmediği, 
-Ürgüp - (Boğazköprü - Niğde) Ayr. Yolunda 1. keşifte yer almayan köprü yapımının 
ihale içine alındığı, yine 1.keşifte yer almayan sanat yapılarının da 63 üncü madde 
kapsamında artış nedeni gösterildiği, bu yöntemle bir işin düşük bir keşif bedeli ile 
ihale edilmesini takiben akla gelen pek çok yeni işin, Bakan Olur'u ile aynı 
müteahhide yaptırılmasının sağlandığı, 

Olur gerekçesinden ve mukayeseli keşiflerden de anlaşılacağı üzere söz konusu işin 
yapımında % 30 dışında verilen % 130,79 oranındaki keşif artışının, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63 üncü maddesinde ve Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde 
belirtilen temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri geldiğinin ciddi teknik 
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raporlara dayandın İmadığı anlaşılmaktadır. Maddenin istisna hükmünden yararlanabilmek için keşif 
artışının, yolun geçtiği arazi şeridinin zemin yapısından ileri gelen ve önceden bilinmeyen yer altı 
su seviyesinin yüksek olması, bu nedenle drenaj çalışmalannın zorunlu olması, karşılaşılan zayıf ve 
olumsuz zeminlerin kazılıp temizlenerek, yerine uygun malzeme ile dolgu yapılması, olası heyelana 
karşı önlem alınması veya meydana gelen heyelanın temizlenerek bu kesimde projeli bir ıslah 
çalışması yapılarak stabilitenin sağlanması, belli bir kesimin tünelle geçilmesinin zorunlu hale 
gelmesi gibi durumlarla karşılaşılması gerekmektedir. Sayılan olumsuzluklar, yol yapım 
çalışmalarına başlanmadan önce etüd ve araştırma çalışmaları ile tespit edilerek, proje yapılmasına 
esas temel ve zemdin özelliklerinin idare tarafından belirlenmesi ve keşfin buna göre yapılması 
sağlanmalıdır. 

Bu teknik hususlara uyulmadan yapılan keşiflerle yolun bitirilemeyeceğinin anlaşılması 
durumunda sözleşmenin feshi gerekirken, ihale bünyesine yeni bir takım ilave işler de alınarak, 
tamamının 63 üncü maddenin istisna hükmü kapsamında gösterilmesi suretiyle, 2886 sayılı 
Kanunun 2 nci ve 63 üncü maddelerine aykın hareketle % 30 dışında % 130,79 oranında keşif 
artışını onaylayan Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'm sorumluluğu bulunduğu 
kanaatine vanlmıştır (Ek: 46). 
3.4.11- TASFİYE veya FESHEDİLEN YAPIM İŞLERİ 

Yukarıda belirtilen kanaate varmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilen 
15.07.2004 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/8-203 sayılı yazımızla, Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlık yaptığı 
29.05.1999-05.09.2001 tarihlerini kapsayan dönemde Genel Müdürlüklerinin faaliyetleri içindeki 
yapım işlerinden "tasfiye veya feshedilen" işler olup olmadığı sorularak, varsa bir listesinin 
gönderilmesi istenmiştir (Ek: 47). 

Gönderilen 28.07.2004 tarih ve 258-6694 sayılı cevabi yazı ekinde alınan belgelerden 2 adet 
işin tasfiye edildiği görülmektedir. Bunlar (Ek: 48); 

1- Geyve Ayr.-Taraklı yolu Tasfiye Olur'u, 
2- Rize-lspir (Il.kısım) yolu Tasfiye Olur'u 
Bunlardan 1.sıradaki 12.10.2001 tarihli Tasfiye Olur'unun gerekçesi; "Bakanlar Kurulunun 

2001/2862 sayılı Kararname Esaslannın geçici 17 inci maddesinin 2/c bendine göre işin tasfiye 
edilmesi" (Ek: 48.1), 

İkinci sıradaki 09.11.2001 tarihli Tasfiye Olur'unun gerekçesinde de; "Bakanlar Kurulunun 
2001/2862 sayılı Kararname Esaslannın geçici 17 nci maddesinin 2/c bendine göre işin tasfiye 
edilmesi" şeklinde ifade edilmiştir (Ek: 48.2). 

Buradan anlaşılacağı gibi incelenen hiçbir iş, 63 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre %30 
keşif artışı ile bitirilemediği halde tasfiye edilmemiş, aksine bütün işler istisna kapsamında 
değerlendirilerek sınırsız keşif artışlan verilmiştir. 
3.4.12- KEŞİF ARTIŞLARI TABLOSU 

İki yıldan fazla olan çalışma döneminde % 30 dışında keşif artış Olur'u verilen 27 adet yol 
yapım işinden incelemeye alınan 10 adet işe ait keşif artışlan toplu olarak aşağıdaki Tabloda 
gösterilmektedir (Tablo 11, Ek: 50). 

Anılan işlerin 2004 yılına uyarlanmış 1. keşifleri toplamının 325.245.50O.O00.0OO.-TL, ihale 
bedelleri toplamının 239.294.000.000.000.-TL, keşif artışlan toplamının 445.256.580.000.000.-TL, 
ortalama ihale tenzilatının % 26,13, ortalama keşif artışının % 136,89 olduğu tablonun 
incelenmesinden anlaşılacaktır. 
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(TABLO 11) KarayoUan Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve (29.05.1999 - 05.09.200 
Bakanı Koray AYDIN tarafından keşif artışları onaylanan ihalelerden incelemeye alınan 10 ade 

İŞİN ADI 

1 -(Ardahan-Göle) Ayr-
Yataızçam-Ardanuç 
2-Afyon Şehir Geçişi 
3-Antalya- Alanya 

(2. ve 3. Kısım) 
4-Ayr. - Altunhisar-
Bor 
5-Antalya- Alanya 
(4. Kısım) 

6-Borçka- Camili 
7-Dorukhan Tüneli 
Zonguldak 
8- Hopa- Kemalpaşa-
Sarp 
9-İzmir-Manisa 
10-Ürgüp-Boğazköprfl 

B.F. 
Yıh 

1993 

1994 
1996 

1998 

1997 

1991 
1998 

1991 

1994 
1996 

2004 Yıh 
Çarpan 

174.57 

104.59 
26.34 

7.84 

13.53 
(1M55J00-TL) 

481.91 
7.84 

481.91 

104.59 
26.34 

TOPLAM TL 

Keşif Bedeli 
(Milyon TL.) 

Sözleşme Yılı 
Birim Fiyatı 

32.740 

199.694 
3.352.837 

799.933 

49.742.270$ 
7.724.974 

34.840 
1.294.702 

58.569 

270471 
611.562 

14.380.320 

2004 Yıh 
Karşılığı 

5.715.421 

20.885.995 
88.313.726 

6.271.474 

673.009.260$ 
104.518.890 

16.770.468 
10.150 463 

28.224.986 

28.288.561 
16.108.543 

325.248.500 

İhale 
Tenz. 
(*) 

11.11 

37.58 
41.51 

40.38 

20.10 
20.10 

4.90 
21.40 

5.35 

14.93 
58.71 
26.13 

Ort%: 26.13 

İhale Bedeli (Milyon TL.) 

Sözleşme Yıh 
Birini Fiyatı 

29.103 

124.649 
1.961.074 

476.920 

40.141.652$ 
6.233.998 

33.133 
1.017.635 

55.436 

230.090 
252.514 

10.414.552 

2004 Yıh 
Karşılığı 

5.080.510 

13.037.038 
51.654.689 

3.799.052 

543.116.550$ 
84.345.992 

15.967.124 
7.978.258 

26.715.162 

24.065.113 
6.651.218 

239.294.100 
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4- BAKANLIKTAN İHALE ALAN MÜTEAHHİTLERLE KORAY AYDIN'IN 
ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Bayındırlık ve İskan Eski 
Bakam Koray AYDIN'm, Bakanlık görevini üstlendiği döneme rastlayan 1999 ve 2000 
yıllarında Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketinde %51, Yolalan İnşaat 
Ticaret ve San. Ltd. Şirketinde %50 ve 2000 yılında aynca Halil İbrahim AYDIN İnşaat 
Malzemeleri Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketinde %25 nispetinde ortaklığı bulunmaktadır (EK: 
51). 

Söz konusu kayıtlar üzerinde yapılan incelemede, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı 
Koray AYDIN'ın, Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketi ile Yolalan İnşaat 
Ticaret ve San. Ltd. Şirketindeki ortaklığının Bakanlık görevini üstlendiği tarihten daha eskiye 
dayandığı, Halil İbrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketinin ise 
2000 yılında kurulduğu, 2001 yılında Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şirketi dışındaki 
şirketlerin ortaklığından ayrıldığı belirlenmiştir. 

Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketi ile Halil İbrahim AYDIN İnşaat 
Malzemeleri Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketinin faaliyet alanının inşaat malzemeleri ticareti 
olduğu, Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şirketinin faaliyet alanının ise, inşaat yap-sat işi 
olduğu anlaşılmıştır. 

Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketinin 1999, 2000 ve 2001 
yıllarındaki toplam satışları sırasıyla 1.803.183.85O.OO0.-TL, 2.904.676.125.000.-TL ve 
3.146.842.172.000.- TL olarak; Halil İbrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri Elektrik San. ve Tic. 
Ltd. Şirketinin 2000 ve 2001 yıllan toplam satışlan ise 3.958.205.299.000.-TL ve 
5.198.952.454.0O0-TL olarak beyan edilmiştir (EK : 52). 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ihale kazanan bazı fırmalann, 
Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Halil İbrahim AYDIN İnşaat 
Malzemeleri Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketiyle olan ticari bağlantılanna ilişkin 
tespitler aşağıda belirtilmiştir. 

1) Yapılan incelemede, Ali Bircan ve Kardeşleri Can İnşaat Ticaret Kollektif Şirketinin 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı kuruluşlardan birden fazla ihale kazandığı ve Yolalan 
İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden yüksek tutarlarda alımlar yaptığı 
anlaşılmıştır (EK: 53) 

Söz konusu firma ve iş ortaklannın 1999 yılında Sakarya, Sapanca, Beşköprü ve 
Abalıdaki 1544 adet prefabrik geçici iskan konutu inşaat ihalesini kazandığı, bu inşaatlarda 
kullanılmak üzere Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden 
82.000.960.000.- liralık mal satın aldığı tespit edilmiştir (EK: 53/2). 
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Adı geçen firmanın ayrıca, 02.08.2000 tarihinde sözleşmesi yapılan, Düzce Merkez 9. 
Bölge 534 Konut inşaatı ihalesini 5 trilyon 340 milyar lira bedelle TÜRVAR İnşaat Limited 
Şirketiyle birlikte kazandığı ve söz konusu iş ortaklığının 2000 ve 2001 yıllarında Yolalan 
İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden toplam 637.901.620.579.- liralık mal 
satın aldığı anlaşılmıştır (EK :53/3-10). 

Ali Bircan ve Kardeşleri Can İnşaat Ticaret Kollektif Şirketi ile Biltek İnşaat Basın Ltd. 
Şti. İş ortaklığının Bolu 1. Bölge 134 Adet Konut İnşaat işini yüklendiği ve bu inşaat işiyle ilgili 
olarak söz konusu iş ortaklığının 2001 ve 2002 yıllarında Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketinden, 88.988.436.398.- liralık mal satın aldığı belirlenmiştir ( EK : 53/11-
14). 

Aynı firma, 13.10.2001 tarihinde sözleşmesi yapılan Düzce Merkez 2. Bölge 488 Afet 
Konutu İnşaatı ihalesini 4 trilyon 312 milyar lira bedelle üstlenmiş ve bu inşaatta kullanılan 
toplam 540.457.876.794.- liralık inşaat malzemesini Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketinden satın almıştır (EK:53/15-22 ). 

Ayrıca firma yapımını üstlendiği Marmara Bölgesi Kalıcı Deprem Konutları 1. Grup 
Düzce 12. Bölge İkmal İnşaatları için Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketinden 2002 yılında 340.568.222.671.- liralık malzeme satın almıştır (EK:538/26 ). 

2) Zirve İnşaat Limited Şirketinin 2000 yılında Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketinden 24.062.571.000.- liralık mal satın aldığı (EK:54) ve söz konusu 
firmanın Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı kuruluşlardan birden fazla ihale kazandığı 
anlaşılmıştır. 

Adı geçen firmanın 07.09.1999 tarihinde [halesi yapılan 841 milyar lira keşif bedelli 
Hendek I, II, III Ferizli Geçici İskan ihalesini % 13,40 indirim yaparak kazandığı anlaşılmıştır. 
Aynı firma 22.06.2000 tarihinde sözleşmesi yapılan, Sakarya Karaman 9. Bölge 156 Konut 
İnşaatı ihalesini 1 trilyon 470 milyar lira bedelle üslenmiştir. 

3) Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden 2000 yılında 
403.469.220.272.- liralık mal satın alan (EK : 55) Atlas Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ. nin 
28.11.2000 tarihinde ihalesi yapılan 150 Yataklı ve 4 trilyon lira keşif bedelli Kilis Devlet 
Hastanesi İnşaatını % 11,95 indirimle 3 trilyon 522 milyar lira bedelle kazandığı belirlenmiştir. 
Söz konusu ihaleye 13 firma davet edilmiştir. 

4) Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden 2000 yılında 
108.968.193.939.- liralık, 2001 yılında 31.414.904.000.- liralık mal satın alan İlci İnşaat Sanayi 
ve Ticaret AŞ. nin ( EK: 56 ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı kuruluşlardan birden fazla 
ihale kazandığı anlaşılmıştır. 

Anılan firmanın 26.06.2000 tarihinde sözleşmesi yapılan Sakarya Ferizli Bölgesi 200 
Konut inşaat ihalesini 1 trilyon 848 milyar lira bedelle kazandığı anlaşılmıştır. 
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Aynı firmanın ayrıca 02.12.1999 tarihinde ihalesi yapılan 875 milyar lira keşif bedelli 
Adapazan 28 no lu kanalizasyon inşaatını % 17,20 indirimle kazandığı, 02.05.2000 tarihinde 
ihalesi yapılan 650 milyar lira keşif bedelli AYDIN Güzelçamlı içme suyu inşaatı işini % 20,05 
indirimle kazandığı ve 20.10.2000 tarihinde ihalesi yapılan 150 milyar lira keşif bedelli Erzurum 
Çamlıkaya içme suyu inşaatı işini %18,20 indirimle üstlendiği belirlenmiştir. 

5) 02.12.1999 tarihinde ihalesi yapılan 950 milyar lira keşif bedelli Adapazan 25 no'lu 
kanalizasyon inşaatını %17,01 indirimle kazanan Tavşanoğlu İnşaat Turizm ve Oto. Sanayi ve 
Ticaret AŞ. nin, Yolalan inşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited. Şirketinden 2000 
yılında 12.812.370.480.- liralık, 2001 yılında ise 43.629.504.000.- liralık mal satın aldığı 
belirlenmiştir (EK :57). 

6) Halil İbrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketinden 2000 yılında 104.735.559.073.- liralık ve 2001 yılında 1.723.078.066.- liralık mal 
satın alan Ema İnşaat ve Turizm Limited Şirketinin ( EK : 58), 28.04.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan 1 trilyon 250 milyar lira keşif bedelli Değirmendere kalıcı konut inşaatını %23,51 
indirimle kazandığı belirlenmiştir. 

7) Yenice Turizm, İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin 30.10.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan 4 trilyon 200 milyar lira keşif bedelli kumluca kanalizasyon inşaatı işini % 26,15 
indirimle ve 30.10.2000 tarihinde ihalesi yapılan 7 trilyon lira keşif bedelli İstanbul G.O.P. 300 
yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işini % 11,30 indirimle kazandığı belirlenmiştir. 

Anılan firmanın Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited. Şirketinden 
1999 yılında 11.745.258.660.- TL ve Halil İbrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri Elektrik Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketinden 2000 yılında 12.517.276.237.-TL, 2001 yılında 
36.411.281.320.-TL ve 2002 yılında 46.119.124.245 .- liralık mal satın aldığı tespit edilmiştir. 
(EK :59). 

8) Halil İbrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketinden 2000 yılında 21.907.954.598.- liralık mal satın alan Hasel İnşaat Limited Şirketinin 
(EK :60), 12.01.2000 tarihinde ihalesi yapılan 975 milyar lira keşif bedelli Adapazan 27 no'lu 
Kanalizasyon İnşaatı işini % 17,25 indirimle üstlendiği belirlenmiştir. 

9) 16.06.2000 tarihinde sözleşmesi yapılan Yalova Subaşı 3. Bölge 450 Konut İnşaat 
ihalesini 4 trilyon 496 milyar lira bedelle kazanmış olan Kuzu Toplu Konut İnşaat Limited 
Şirketinin, Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden 1999 yılında 
89.934.978.324. liralık, 2000 yılında 49.723.245.000 liralık ve 2001 yılında 387.169.890.481. 
liralık mal satın aldığı anlaşılmıştır (EK :61). 
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C- SAYIN KORAY AYDIN'IN MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEMELER 

1- İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ 
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca; her türlü seçimle iş başına gelen kamu 
görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu Üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri 
hariç) mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 

Aynı Kanunun 5 inci maddesine göre mal bildiriminin konusunu, bu Kanun kapsamına 
giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz 
mallan ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci 
derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri 
için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır mallan, 
haklan, alacaklan ve gelirleriyle bunlann kaynaklan, borçlan ve sebepleri mal bildiriminin 
konusunu teşkil eder. 

Mal bildiriminin verilme veya yenilenmesine ilişkin süreler Kanunun 6 ve 7 nci 
maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddelere göre, seçimle gelinen görevlerde seçimin 
kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde ve görevin sona ermesi halinde aynlma tarihini izleyen 
bir ay içinde mal bildiriminin verilmesi gerekmektedir. Bu kanun kapsamındaki göreve devam 
edenler sonu (0) ve (5) ile biten yıllann en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini 
yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştınlırlar. 

Kanunun 10 uncu maddesi uyannca, 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde 
bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtann kendisine tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana, üç aya kadar hapis cezası 
verilir. 

Mal bildiriminin gerçeğe uygun verilmesini sağlamak amacıyla, 12 nci maddede, 
kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykın bildirimde bulunana altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Haksız mal edinmenin tanımı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılmıştır. Buna göre, 
kanuna veya genel ahlaka uygun olarak ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı 
bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan 
artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

Kanunun 13 üncü maddesinde, kanunen, daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar 
ağır para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. İzleyen 14 üncü maddede ise "Haksız edinilmiş 
olan mallann zoralımına hükmolunur. Bu mallann elde edilememesi veya bir malın tümünün 
haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde 
haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel,Amme 
Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur" denilmektedir. 

Aynı Kanunun 15 inci maddesinde, kanunun 11 ve 12 nci maddeleri hükümleri ile 
cezalandın lanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandın lan! ara müebbeten 
kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunacağı belirtilmiş, 16 ncı maddede ise yukanda 
belirtilen cezalann ( 10 ncu maddenin birinci fıkrası hariç ) tecil edilemeyeceği, şahsi hürriyeti 
bağlayıcı olanlann para veya tedbire çevrilemeyeceği ve failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 
119 uncu maddesi hükümleri uygulanamayacağı hükmü yer almıştır. 
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2- MAL BİLDİRİMLERİ İLE İLGİLİ TESPİTLER 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN, 17.06.1994, 30.06.1995 ve 22.01.2003 

tarihlerinde TBMM Başkanlığı'na, 10.05.2004 tarihinde ise TBMM Soruşturma Komisyonu'na 
mal bildiriminde bulunmuştur. 

Yapılan incelemede, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın 1991 ve 1999 
mal bildirimlerini gecikmeli olarak verdiği tespit edilmiştir. 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu'nun 6 inci maddesine göre seçimlerin kesinleşmesinden itibaren 2 ay içinde verilmesi 
gereken 1991 mal bildirimi, 20.10.1991 tarihinde yapılan seçimden 2 yıl 7 ay 27 gün sonra, 1999 
mal bildirimi ise 18.04.1999 tarihinde yapılan seçimden 7 ay 20 gün sonra 08.12.1999 tarihinde 
verilmiştir. Oysa 18.04.1999 tarihinde yapılan seçimin sonucu 27.04.1999 tarihli ve sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak aynı tarihte kesinleşmiştir. Dolayısıyla 08.12.1999 tarihinde verilen mal 
bildiriminin en geç 27.06.1999 tarihine kadar verilmesi gerekirdi. Bu durumda mal bildiriminin 5 
ay 11 gün gecikmeyle verildiği anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan 08.12.1999 tarihinde TBMM evrak giriş kaydı yapılan mal bildiriminin 
düzenlenme tarihi 10.09.1999 olarak belirtilmiştir. Oysa yapılan incelemede, söz konusu mal 
bildiriminde beyan edilen 1.617.000 DM ile 395.000 ABD Dolan tutarındaki döviz hesaplarının 
03.11.1999 tarihinde (Koçbank Ulus Şubesinde) açıldığı, dolayısıyla mal bildiriminin geçmiş 
tarihli olarak düzenlendiği tespit edilmiştir (EK: 62/2,64/3-5) 

Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın 17.06.1994, 30.06.1995, 08.12.1999, 
05.05.2000, 22.01.2003 ve 10.05.2004 tarihli mal bildirimleri aşağıdaki gibidir (EK :62,63,64). 

2.1. Sayın Koray AYDIN'ın 17.06.1994 Tarihli Mal Beyanı (EK : 63/2-3) 

a) Taşınmaz Mal Beyanı 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 

! Koray 
AYDIN 

1 Gönül 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 

Cinsi ve 
Çeşidi 

Daire 

Triplex 
Villa 
Daire 

Daire 

Daire 

Mağaza 

Mağaza 

Kooperatif 
Hissesi 
Şirket 

Bulunduğu Yer 
ve Adresi 

Onur Sok.6/6 Maltepe/Ankara 

Palamut Sok. No: 6 
Sincan/Ankara 
2. Cad. 218/3 Dikmen/Ankara 

13288 Ada 1 Parsel inşaat 
Dikmen/Ank 
13290 Ada 4 Parsel 
İnşaat Dikmen/Ank 
Rüzgarlı Sok. 16/45 Ulus/Ankara 

Rüzgarlı Sok. 16/9 Ulus/Ankara 

S.S. Çağkent Yapı Kop. Hissesi 

Yolalan İn.Mal.Tic.San.Ltd. Şti. 

Hisse 
Miktarı 

1 Hisse 

3/4 Hisse 

Değeri 

2.000.000.000.-TL 

3.000.000.000.-TL 

1.500.000.000.-TL 

1.500.000.000.-TL 

1.500.000.000.-TL 

4.000.000.000.-TL 

2.500.000.000.-TL 

50.000.000.-TL 

375.000.000.-TL 
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Koray 
AYDIN 

Şirket Yolalan İnş.Tic.San.Ltd. Şti. 1W Hisse 1 250.000.000.-TI 

b)l aşınır Mal Beyanı 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 

Koray 
AYDIN 

Cinsi ve Çeşidi 

1984 Model Mersedes Otomobil 06 Y 5800 

Altın Bilezik 

Silah 

Miktarı 

1 Adet 

30 Adet 

2 Adet 

Değeri 

550.000.000.-TL 

240.000.000.-TL 

75.000.000.-TL 

17.06.1994 tarihinde TBMM Başkanlığı'na verilen ilk mal bildiriminde kendi adına 1 
triplex villa 1 daire, 2 işyeri, iki şirket ortaklığı, 1984 model bir mersedes marka otomobil, iki 
silah, eşi Gönül AYDIN adına 1 daire, iki ayn yerde daire inşaatı, 1 kooperatif hissesi 240 
milyon TL. değerinde 30 altın bilezik beyan edilmiştir. 

2.2- Sayın Koray AYDIN'ın 30.06.1995 Tarihli Mal Beyanı (EK :63/4-5) 

a) Taşınmaz Mal Beyanı: 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 

Cinsi ve 
Çeşidi 

Daire 

Triplex 
Villa 
Daire 

Daire 

Daire 

Mağaza 

Mağaza 

Kooperatif 
Hissesi 
Koop. 
Hissesi 
Şirket 

Şirket 

Bulunduğu Yer 
ve Adresi 

Onur Sok.6/6 Maltepe/Ankara 

Palamut Sok. No: 6 
Sincan/Ankara 
2. Cad. 218/3 Dikmen/Ankara 

13288 Ada 1 Parsel inşaat 
Dikmen/Ank 
13290 Ada 4 Parsel 
înşaat Dikmen/Ank 
Rüzgarlı Sok. 16/45 Ulus/Ankara 

Rüzgarlı Sok. 16/9 Ulus/Ankara 

S.S. Çağkent Yapı Koop. Hissesi 

Timko Tüm inşaat Malzemeleri işyeri 
Koop. Hissesi 
Yolalan Inş. Mal. Tic. San. Ltd. Şti. 

Yolalan İnş.Tic.San.Ltd. Şti. 

Hisse 
Miktarı 

I Hisse 

1 Hisse 

% Hisse 

Vı Hisse 

Değeri 

2.500.000.000.-TL 

4.000.000.000.-TL 

2.000.000.000.-TL 

2.000.000.000.-TL 

2.000.000.000.-TL 

5.000.000.000.-TL 

3.000.000.000.-TL 

175.000.000.-TL 

160.000.000.-TL 

375.0O0.00O.-TL 

25O.O00.00O.-TL 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 1 3 1 -

Koray 
AYDIN 

Daire Emlak Bankası İzmit Yenişehir Yahya 
Kaptan Konutları C/40 Da. 17 

200.000.000.-TL 

b)Taşınır Mal Beyanı 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray 
AYDIN 

Koray 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 

Koray 
AYDIN 

Cinsi ve Çeşidi 

1984 Model Mersedes Otomobil 06 Y 5800 

1991 Model Mazda Oto (06 Z 6161) 

Altın Bilezik 

Silah 

Miktarı 

lAdet 

1 Adet 

35 Adet 

2 Adet 

Değeri 

700.000.000.-TL 

350.000.000.-TL 

300.000.000.-TL 

125.000.000.-TL 

30.06.1995 tarihli yukandaki bildirimde, bir önceki bildirime ilave olarak kendi adına bir 
daire, 1 kooperatif hissesi 1991 model Mazda marka bir otomobil ve eşi adına beş altın bilezik 
beyan edilmiştir. 

2.3- Sayın Koray AYDIN'm 08.12.1999 Tarihli Mal Beyanı (EK :62/2-5) 

a) Taşınmaz Mal Beyanı: 

Kime Ait 
Olduğu 

1 Koray 
AYDIN 

1 Koray 
AYDIN 

1 Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 

Koray 
İAYPİN 

Cinsi ve 
Çeşidi 

Triplex 
Villa 

2 Dükkan 

Daire 

Kooperatif 
Hissesi 
Şirket 

Şirket 

Şirket 

Şirket 

Bulunduğu Yer 
ve Adresi 

Pınarbaşı Mahallesi Kader 
Sitesi 
Sincan Ankara 
Fevzipaşa Mahallesi 
Rüzgarlı Sok. 16/9-45 
Ulus/Ankara 
Yahya Kaptan 1. Bölge C/40 
Daire 7 Kat 4 İzmit 
Timko Tüm İnş.Malz.İşyeri 
Kooperatifi 
Yolalan İnş.Malzemeleri İnş. 
ve San. Tic.Ltd. Şti. 
Yolalan İnş. Tic. ve San. Ltd. 
Şti. 
Esenboğa 
İnş.Turz.Teks.Gıda San. Tic. 
A.Ş. 
İmaj Yorgan Sanayi ve 
Tiç,A.s, 

Yüz 
Ölçümü 

729 m2 

88 m2 

100 m2 

Hisse 
Miktarı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

1 Hisse 

% Hisse 

Vı Hisse 

240/1 
Hisse 

^__^^_ 

Değeri 

40.000.000.000.-TL. 

375.0O0.OO0.O0O.-TL. 

25.OOO.OO0.O0O.-TL. 

7.000.000.000.-TL. 

Sermaye 
50.000.000.000.-TL. 

Sermaye 1 
20.000.000.000.-TL. 

Sermaye 1 
240.000.000.000.-TL. 

Sermaye ] 
5.000.000.000.-TL. | 
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AYDIN 
Koray 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 

Şirket 

Daire 

Daire 

Dükkan 

Kooperatif 
Hissesi 

Tic.A.Ş. 
Koray AYDIN İnş.Müt. 
26/129 - 26130 Ada 
Çukurca/Çankaya 
Atahuzur Mah. 2. Cad. 202/3 
Dikmen/Ankara 
Huzur Mah. 2. Sok. 3/6 
Dikmen/Ankara 
Köyiçi Sokak 48/13 
Sincan/ Ankara 
S.S. Çağkent Arsa ve Konut 
Yapı Kooperatifi 

45 
konut 

100 m2 

100 m2 

50 m2 

22 İşyeri 
İnşaatı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

1 Hisse 

15.000.000.000.-TL. 

15.000.000.000.-TL. 

55.000.000.000..-TL. 

5.000.000.000.-TL. 

b)Taşınır Mal Beyanı 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray 
AYDIN 

Batuhan 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 

Halil 
İbrahim 
AYDIN 

Batuhan 
AYDIN 

Konuralp 
AYDIN 
H.Ibrahim 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 

Cinsi ve Çeşidi 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Döviz 
Döviz 

Altın ve Takı 

1994 Model E 200 
Mersedes 06 Ka 280 

Banka Adı 

Koç Bank Ulus 
Şubesi 

iş Bankası Maltepe 
Şubesi 

Koç Bank 

Koç Bank 

Koç Bank Ulus 
Şubesi 

Ziraat Bankası 
Yıldızevler Şubesi 

Ziraat Bankası 
Yıldızevler Şubesi 

Ziraat Bankası 
Yıldızevler Şubesi 

Şekerbank 
Anafartalar Şubesi 

Banka Hesap 
No 

12584843 

00128084 

00128084 

2525313 

83950000009 

83830000009 

54360000009 

Miktarı 

36.430.246.558-TL. 

700.000.000.-TL. 

1.617.500 DM 

395.000 USD 

39.002.410.940.-TL. 

787.898.781.-TL. 

797.898.781.-TL. 

86.955.904.-TL. 

1.000.000.000.-TL. 

1.925.OO0.USD 

700.000.DM 

140.000.000.000.-TL. 

' 58.OO0.DM 
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08.12.1999 tarihinde Meclis Başkanhğı'na verilen bildirimde, kendi adına 1 triplex villa, 
1 daire, 2 işyeri, 4 şirket ortaklığı, 1 kooperatif hissesi, 1994 model bir mersedes marka 
otomobil, 36.430.246.558.-TL banka mevduatı ve nakit olarak 1.925.000 USD ile 700.000 DM 
beyan etmiştir. Aynı bildirimde eşi Gönül AYDIN adına 2 daire, 1 işyeri, 1 kooperatif hissesi, 
bankalarda mevduat olarak 1.617.500 DM, 395.000 USD, 39.002.410.940.-TL ile 
140.000.000.000.-TL değerinde mücevherat ve çocukları adına 3.982.753.469.-TL. beyan 
edilmiştir. 

T.B.M.M Başkanhğı'na 08.12.1999 tarihinde verilen söz konusu bildirimin düzenlenme 
tarihi 09.10.1999 olarak belirtilmiştir. Oysa bildirimde yer alan 1.617.500 DM ve 395.000 USD 
tutarlanndaki banka hesaplarının açılış tarihi 03.11.1999 dur. 

2.4- Sayın Koray AYDIN'ın 05.05.2000 Tarihli Mal Beyanı (EK :62/6-8) 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN 05.05.2000 tarihinde T.B.M.M. 
Başkanhğı'na verdiği mal bildirimine "18 Nisan 1999 Tarihinde Milletvekili Seçilmem 
nedeniyle verdiğim mal bildiriminin aynısıdır" şerhini koymuş, bildirimin mal varlığı 
kalemlerini doldurmamıştır. 

2.5- Sayın Koray AYDIN'ın 22.01.2003 Tarihli Mal Beyanı (EK :62/9-ll) 

a) Taşınmaz Mal Beyanı: 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Gönül AYDIN 

Gönül AYDIN 

Gönül AYDIN 
Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Cinsi Çeşidi 

Triplex Villa 

2 Dükkan 

Daire 

Daire 

Daire 

Dükkan 
Daire işyeri 

Daire işyeri 

Daire İşyeri 

Bulunduğu Yer 
ve Adresi 

Pınarbaşı Mah.Kader Sitesi 
Sincan/Ank 
Fevzipaşa Mahallesi Rüzgarlı Sok. 
16/9-45 Ulus / Ankara 
Yahya Kaptan 1. Bölge C/40 Daire 
7 Kat 4 İzmit 
Atahuzur Mah.2. Cad. 202/3 
Dikmen/Ankara 
Huzur Mah.2. Sok. 3/6 
Dikmen/Ankara 
Köyiçi Sok. 48/13 Sincan/Ankara 
26129 Ada 2 Nolu Parselde 
Bulunan 

26129 Ada 3 Nolu Parselde 
Bulunan 

26129 Ada 4 Nolu Parselde 

Yüz 
Ölçümü 

729 M2 

88 M2 

100 M2 

100 M2 

100 M2 

50 M2 

Hisse 
Miktarı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 
4 ve 7 Nolu 
Daireler İle 
10 ve 12 
Nolu İşyerleri 
1, 3,4, 5 ve 9 
Nolu Daireler 
İle 11 Nolu 
İşyeri 
5 Daire, 2 
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Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Gönül AYDIN 

Daire 

Kooperatif 
Hissesi 
Kooperatif 
Hissesi 

Bulunan 

26129 Ada 5 Nolu Parselde 
Bulunan 
S.S. Timko Toplu İşyeri 
Kooperatifi 
Çağkent Arsa ve Konut Yapı 
Koop. 

Mağaza, 1 
Bodrum 
1 Nolu Daire 

1 Hisse 

1 Hisse 

b)Taşınır Mal Beyanı 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Koray AYDIN 

Gönül AYDIN 

Gönül AYDIN 

Cinsi ve Çeşidi 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 

2000 Model 
Mersedes 
Otomobil 06 GA 
256 

Altın ve Takı 

Banka Adı 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 

Şekerbank Anafartalar Şubesi 

İmar Bankası Çankaya Şubesi 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 

Miktarı 

3.500.000.000.-TL 

3.500.000.000.-TL 

3.500.000.000.-TL 

1.000.000.000.-TL 

500.000- USD 

18.000.000.000.-TL 

3.800.000.000.-TL 

115.000 DM 

400.000.000.000.-TL 

2.6- Sayın Koray AYDIN'ın 10.05.2004 Tarihli Mal Beyanı (EK : 64) 

a) Taşınmaz Mal Beyanı: 

Kime Ait 
Olduğu 

Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 
Koray 
AYDIN 

Cinsi Çeşidi 

Triplex Villa 

2 Dükkan 

Daire 

Kooperatif 
Hissesi 
Daire işyeri 

Bulunduğu Yer 
ve Adresi 

Pınarbaşı Mah.Kader Sitesi Sincan/Ank 

Fevzipaşa Mahallesi Rüzgarlı Sok. 16/9-
45 Ulus / Ankara 
Yahya Kaptan 1. Bölge C/40 Daire 7 Kat 
4 İzmit 
S.S. Timko Toplu İşyeri Kooperatifi 
Rüzgarlı Sok. 
26129 Ada 2 Nolu Parselde Bulunan 

Yüz 
Ölçümü 

729 m2 

88 m2 

100 m2 

Hisse 
Miktarı 

Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

1 Hisse 

4 ve 7 
Nolu 
Daireler 
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Koray 
AYDIN 

Koray 
AYDIN 

Koray 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 
Gönül 
AYDIN 

Gönül 
AYDIN 

Daire işyeri 

Daire işyeri 

Daire 

Daire 

Daire 

Dükkan 

26129 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan 

26129 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan 

26129 Ada 5 Nolu Parselde Bulunan 

Atahuzur Mah.2. Cad. 202/3 
Dikmen/Ankara 
Huzur Mah.2. Sok. 3/6 Dikmen/Ankara 

Atatürk Mah. Ankara Cad. 42/A 
Sincan/ Ankara 

ile 10 ve 
12 Nolu 
İşyerleri 
1, 3,4, 5 
ve 9 Nolu 
Daireler 
İle 11 
Nolu 
İşyeri 
1,2,3,4,5 
Nolu 
Daireler 
İle 3 
İşyeri 
1 Nolu 
Daire 
Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 

b)Taşınır Mal Beyanı 

Kime Ait Olduğu 

Il.Ibrahim 
AYDIN 
Batuhan AYDIN 
Konuralp AYDIN 
Gönül AYDIN 
Koray AYDIN 

Koray AYDIN 
Koray AYDIN 
Gönül AYDIN 
Gönül AYDIN 
Il.Ibrahim 
AYDIN 
Konuralp AYDIN 
Batuhan AYDIN 
Koray AYDIN 
Gönül AYDIN 
Koray AYDIN 
Gönül AYDIN 
Koray AYDIN 

Cinsi ve Çeşidi 

Banka Hesabı 

Banka Hesabı 
Banka Hesabı 
Banka Hesabı 
Banka Hesabı 

Banka Hesabı 
Banka Hesabı 
Banka Hesabı 
Banka Hesabı 
Banka Hesabı 

Banka Hesabı 
Banka Hesabı 
Hisse Senedi 
Hisse Senedi 
Döviz 
Altın ve Takı 
Silah 

Banka Adı 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 

Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 
Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 
Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi 
Ziraat Bankası TBMM 

Ziraat Bankası TBMM Şubesi 
Ziraat Bankası TBMM Şubesi 
Dış Bank Ankara Şubesi 
Dış Bank Ankara Şube 
iş Bankası Anafartalar Şubesi 

IşJJankası Anafartalar Şubesi 
iş Bankası Anafartalar Şubesi 

Miktarı 

5.659.242.440.-TL. 

5.659.242.440.-TL. 
5.939.587.524.-TL. 

34.203.884.782.-TL. 
4.116.000.000.-TL. 

904.000.000.-TL. 
16.285.000.000.-TL. 

4.271 USD 
4.275 USD 

11.065.341.792.-TL. 

5.549.230.147.-TL. 
9.250.821.954.-TL. 

49.457.760.000.-TL. 
92.578.163.000.-TL. 

700.000 USD 
150.000.000.000.-TL 

2 ADET 
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3 - MAL BİLDİRİMLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 

Yukarıdaki bölümdeki tablolardan görüldüğü üzere, 30.06.1995 tarihinde verilen bildirim 
ile 08.12.1999 tarihli bildirim arasında, özellikle döviz varlıkları yönünden büyük farklılık 
bulunmaktadır. 30.06.1995 tarihinde verilen bildirimden farklı olarak iki şirket ortaklığı, 45 
konut ve 22 işyeri inşaatı, eşi adına bir işyeri, iki daire beyan edilmiş, ayrıca bankalarda 
79.415.410967.-TL, 1. 617.500.- DM, 395.000.- USD mevduat ile nakit olarak 1.925.000.- USD 
ile 700.000.- DM beyan edilmiş, önceki bildirimde 300.000.000.- TL olarak bildirilen 
mücevherat 140.000.000.000.- TL ye yükseltilmiştir. 

Önceki bildirimde yer alan 1 daire, 1984 model bir Mersedes marka otomobil ile 1991 
model Mazda marka otomobil, 2 silah ve iki ayrı yerdeki daire inşaatı ise bu bildirimde yer 
almamıştır. 1999 yılı bildirimindeki Gönül AYDIN adına beyan edilen iki dairenin önceki 
bildirimdeki daire inşaatı yerine beyan edildiği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak 1999 bildiriminde yer almayan 1 daire, 2 silah ve 1984 model bir Mersedes 
marka otomobil ile 1991 model Mazda marka otomobile karşılık söz konusu bildirimde iki şirket 
ortaklığı, 45 konut ve 22 işyeri inşaatı, bir işyeri, ayrıca bankalarda 79.415.410.967.-TL, 
1.617.500.- DM, 395.000.- USD mevduat ile nakit olarak 1.925.000.- USD ile 700.000.- DM 
beyan edilmiş ve mücevheratta önemli artış olmuştur. 

Diğer yandan T.C. Merkez Bankasının 2.11.1999 tarihli efektif döviz alış kurlarına göre, 
bildirimdeki dövizlerin Türk Lirası karşılıkları (1.925.000 + 395.000) x 481.784 = 
1.117.738.880.000.-TL , ( 1.617.500 + 700.000 ) x 259.027 = 600.295.072.500.- TL ve toplam 
olarak 1.718.033.952,500.-TL olmaktadır. Bu verilere göre iki bildirim arasında izahı gereken 
büyük farklılık bulunmaktadır. 

4- SAYIN KORAY AYDIN'IN İLGİLİ DÖNEM GELİRLERİ 
İki bildirim arasındaki farklılığın kaynağının araştırılması amacıyla ilgilinin iki dönem 

arasındaki gelirleri araştırılmıştır. Defterdarlıklardan ilgilinin vergi beyanları ile ilgili bilgiler 
istenilmiştir. 

Yapılan incelemede Sayın Koray AYDIN'ın, 06.10.1987 tarihinde kurulan Yolalan İnşaat 
Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketinde 23.01.2002 tarihine kadar %51, Yolalan İnşaat 
Ticaret ve San. Ltd. Şirketinde %50, İmaj Tekstil Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş de 1997 ve 
1998 yıllarında % 30 ve 19.01.2000 tarihinde kurulan Halil ibrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri 
Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketinde 23.01.2002 tarihine kadar %25 nispetinde ortaklığı 
bulunduğu tespit edilmiştir. (EK : 51,65,66,67) 

Maliye Banlığı kayıtlarına göre, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın, 
Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketi ile Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. 
Şirketindeki ortaklığı Bakanlık görevini üstlendiği tarihten daha eskiye dayanmaktadır. Halil 
İbrahim AYDIN İnşaat Malzemeleri Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketi ise 2000 yılında kurulmuş, 
2001 yılında Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şirketi dışındaki şirketlerin ortaklığından 
ayrılmıştır. 

Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketi ile Halil İbrahim AYDİN İnşaat 
Malzemeleri Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şirketinin faaliyet alanının inşaat malzemeleri ticareti 
olduğu, Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şirketinin faaliyet alanının ise, inşaat yap-sat işi 
olduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 1 3 7 -

Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketi 1995 yılında 436.168.OO0.-TL, 
1996 yılında 1.008.655.000.-TL, 1997 yılında 3.561.436.000.-TL, 1998 yılında 8.681.923.000.-
TL ve 1999 yılında 11.325.740.000.-TL Kurumlar vergisi matrahı beyan etmiştir. Ankara 
Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dairesi kayıtlarına göre anılan yıllarda kar dağıtımı yapılmamıştır. 
Söz konusu matrahlardan tahakkuk eden kurumlar vergisi indirildiğinde vergi sonrası karlar 
1995 yılında 327.126.000.-TL, 1996 yılında 756.492.000.-TL, 1997 yılında 2.671.077.000.- TL, 
1998 yılında 6.511.443.000.- TL ve 1999 yılında 7.928.020.000.-TL olmaktadır (EK : 65/5). 

Bu verilere göre Sayın Koray AYDIN'ın, 1995 yılından 1999 yılına kadar olan 
dönemdeki Yolalan İnşaat Malzemeleri Ticaret ve San. Ltd. Şirketindeki kar paylan sırasıyla, 
166.834.260.-TL, 385.810.92O.-TL, 1.362.249.270.-TL, 3.320.835.930.-TL ve 4.043.290.200.-
TL dır. 

Aynı vergi dairesi mükellefi olan Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şirketi ise 1996 
yılında 120.995.000.-TL ve 1997 yılında 2.499.263.000.-TL Kurumlar vergisi matrahı beyan 
etmiştir. 1995, 1998 ve 1999 yıllan Kurumlar vergisi beyannamelerini ise matrahsız olarak 
vermiştir. 1996 yılında kar dağıtımı yapmamıştır. Vergi sonrası karian ise 1996 yılında 
90.747.000.- TL ve 1997 yılında 1.874.448.000.-TL dır ( EK :65/7-10 ). Bu durumda Koray 
AYDIN'ın, Yolalan İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şirketindeki kar paylan 1996 yılında 
45.373.500.- TL ve 1997 yılında 937.224.000.-TL olmaktadır. 

İmaj Tekstil Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1997 yılında 4.667.071.282.- TL, 1998 
yılında 4.886.002.170.-TL, Kurumlar vergisi matrahı beyan etmiştir. Vergi sonrası karian ise, 
1997 yılında 3.500.303.282.-TL ve 1998 yılında 3.664.501.170.-TL dır ( EK : 66/2-6). Bu 
şirketin kar dağıtımı yapıp yapmadığı hususunda bilgi alınamamıştır. Bu verilere göre Koray 
AYDIN'ın, İmaj Tekstil Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş deki kar paylan 1997 yılında 
1.050.909.846.-TL. ve 1998 yılında 1.099.350.351.-TL. olmaktadır. 

Diğer yandan Sayın Koray AYDIN, gelir vergisi mükellefi olduğu Ankara Defterdarlığı 
Maltepe vergi Dairesine 1995 yılında 278.800.000.-TL, 1996 yılında 609.500.000.-TL , 1997 
yılında 1.379.100.000.-TL ve 1998 yılında 2.451.900.000.-TL matrah beyan etmiştir. Gelir 
vergisi sonrası gelirleri anılan yıllar itibariyle sırasıyla 202.660.000.-TL, 591.175.000.- TL, 
971.415.000.-TL ve 1.706.235.000.-TL. dır (EK :67/2-5 ). 

Yapılan incelemede aynca, Koray AYDIN'ın milletvekili maaşı olarak 15.04.1995 ila 
14.01.1996 tarihleri arasında 812.863.000.- TL aldığı anlaşılmıştır (EK :63/6-8 ). 

Bu verilere göre Koray AYDIN'ın 1995 yılından 1999 yılı sonuna kadar olan gelirleri 
aşağıdaki gibidir. 

1995 yılı gelirleri: 166.834.260 +202.660.000 + 812.863.000 = 1.182.357.260.- TL, 

1996 yılı gelirleri: 385.810.920.+ 45.373.500 + 591.175.000 = 1.022.359.420.- TL, 

1997 yılı gelirleri: 1.362.249.270 + 937.224.000 + 1.050.909.846 + 971.415.000 = 
4.321.798.116.-TL, 

1998 yılı gelirleri: 3.320.835930 +1.099.350.351 + 1.706.235.000 = 6.126.421.281.- TL, 

1999 yılı gelirleri: 4.043.290.200.-TL olmaktadır. 

Sayın Koray AYDIN'ın ortağı olduğu şirketler yukarıda belirtildiği üzere genellikle kar 
dağıtımı yapmamış olmasına rağmen, yukandaki gelirler ilgili lehine olarak kar dağıtımı 
yapılmış gibi hesaplanmıştır. 
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Diğer yandan Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 
(1994=100 ) 1995 yılında 186,0, 1996 yılında 327,3, 1997 yılında 595,0, 1998 yılında 1022,4, 
1999 yılında 1564,9, 2000 yılında 2369,9,2001 yılında 3830,3 ve 5749,6 dır. 

Bu verilere göre 1995 yılından 1999 yılı sonuna kadar olan dönemde Toptan Eşya 
Fiyatları Endeksinde (1564,9 : 186,0) = 8,4134, 1996 yılından 1999 yılına kadar (1564,9: 327,3) 
= 4,7812, 1997 yılından 1999 yılına kadar ( 1564,9 : 595,0 ) = 2,63 ve 1998 yılından 1999 yılına 
kadar (1564,9 : 1022,4 ) = 1,5306 artış olmuştur 

Yukarıdaki veriler ışığında, Saym Koray AYDIN'ın ticari gelirleri 1999 yılı sonuna irca 
edildiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir. 

1995 yılı gelirleri: 1.182.357.260.-TL x 8,4134 = 9.947.644.571.-TL, 

1996 yılı gelirleri : 1.022.359.420.- TL x 4,7812.-TL = 4.888.104.858.- TL, 

1997 yılı gelirleri: 4.321.798.116 x 2,63 = 11.366.329.045.- TL, 

1998 yılı gelirleri: 6.126.421.281 x 1,5306 = 9.377.100.412.- TL, 

1999 yılı gelirleri : 4.043.290.200.-TL olmaktadır. 

Bu verilere göre Sayın Koray AYDIN'ın 1995 ila 1999 dönemine ilişkin gelirleri 1999 
yılı sonuna irca edildiğinde anılan döneme ilişkin gelirleri toplamı: 39.622.469.086.- TL 
hesaplanmıştır. 

D- İFADELER 

1- TANIK İFADELERİ 

Komisyonumuzca muhtelif tarihlerde yapılan toplantılarda, soruşturma konulan hakkında 
tanık sıfatıyla; 

Yolsuzlukların Sebeplerinin ve Sosyal, Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak, Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyeleri 
AYDIN Milletvekili Atilla Koç ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız, Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Eski Müşaviri Sadrettin Dinçer, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Eski Müsteşarı Ali Helvacı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Eski 
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Sedat Aban, İller Bankası Eski Genel Müdürü İrfan Önal, İller 
Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Özcan Alptekin, Yapı İşleri Eski Genel Müdür vekili 
İlkutlu Gönülal, Yapı İşleri Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İnce, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü Eski İhale Bürosu Şefi Fethi Soydan, İller Bankası İçmesuyu Daire Başkanı Ekrem 
AYDIN, İçmesuyu Daire Başkan Yardımcısı Orhan Yavuz, İller Bankası Avukatı ve İhale 
Komisyonu üyesi Fahri Demirez, Koray AYDIN'ın kayınbiraderi Tevfik Erkan Hancıoğlu, 
eniştesi Ali Çağlayan ve kız kardeşi Arzu Çağlayan ile Krom İnşaat Yetkilisi Ozan Dokumacı, 
Yıldızlar İnşaat Firmasının Müdürü Edip Eren, Üst Yapı Firması yetkilisi Hüseyin Gündoğdu, 
Hascan Emlak İnşaat yetkilisi Hasan Cansız ve Moment Yapı İnşaat Yetkilisi Eyüp Sabri 
Önen'in, ifadelerine başvurulmuş olup (Ek: 73), bu ifadelerden önemli görülenler aşağıda 
özetlenmiştir: 
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Atilla KOC 

Komisyonumuzun kurulmasına esas teşkil eden Yolsuzlukların Sebeplerinin ve Sosyal, 
Ekonomik Boyutlarının Araştmlarak, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Atilla Koç, 29.04.2004 tarihli ifadesinde özetle; 
Komisyon olarak bütün bakanlıkların yolsuzluk meseleleri üzerine inceleme ve araştırma 
yapıldığını, araştırma komisyonunun yapısı itibariyle yetkilerinin kısıtlı olduğunu ve bu nedenle 
delillere ulaşma noktasında zorlandıklannı, hazırlanan raporun Türkiye'nin fevkalade büyük bir 
miktarda soyulduğunu gösterdiğini, raporun ilk yüz sayfasının çok önemli olduğunu, Türkiye'nin 
aydınlık, açık, şeffaf bir ülke olması için buradaki hususların uygulanması gerektiğini ve bir 
şeyler yapılmazsa, bu boyutta olmasa da bu çirkinliklerin tekrar olma ihtimalinin bulunduğunu, 
ihaleye fesat karıştırma meselesinde de, delil bulmakta zorlandıklannı, özellikle bu Bakanlığın 
yaptığı ihalelerdeki fiyat meselelerinde Bakanın ağzından "Evet, anlaşma vardı. Bütün şeyler 
anlaşma ile oldu, ama benim dışında oldu" şeklinde söz duyduklannt, Bayındırlık ve îskan 
Bakanlığında 3000 adet proje olduğunu ve hepsinin ihalesinin yapıldığını, ancak bu ihalelerin 
hiçbirinin ödeneğinin bulunmadığını, iz payı olarak bütçeye 1 milyar, 5 milyar lira gibi cüz'i 
ödenek konulduğunu, bugünkü imkanlarla bu 3000 projenin bitmesi için tam 80 yıl gerektiğini, 
bu ihale sıkıştırmasının 1999 - 2000 yılı arasında akıl almaz derecede arttığını, 

Belirtmiştir. 

Mahmut YILDIZ 
Anılan Meclis Araştırma Komisyonunun üyesi Mahmut Yıldız ise, 27.05.2004 tarihli 

ifadesinde özetle; 
Kendisinin, Araştırma Komisyonunda Sayın Bakan'a "siz Bayındırlık Bakanısınız, İller 

Bankası size bağlı bir genel müdürlüktür, bir KİT'tir, İller Bankasında yolsuzluk yapıldığını 
dışandaki çoban bile duyduğu halde siz bir Bakan olarak, bu İller Bankasına niçin müdahale 
etmediniz, hiç mi bilginiz yoktu" diye sorduğunu, bazı şeyleri bu soruya cevap vermemede 
aramakta yarar olduğunu, üç yıl zarfında İller Bankasında yapılan ihale sayısının 824 olduğunu, 
bu ihalelerin hepsinin davetiye usulüyle yapıldığını İller Bankası Yönetim kurulunun 1993 
yılında aldığı karar gereğince ihalelerin davetiydi ve ilanlı olabileceğini, davetiyeli olduğu 
zaman davet edileceklerin sayısının 25-30'dan aşağı olamayacağını, % 30'dan aşağıda kınmla iş 
verilmeyeceğini, her ne hikmetse Sayın Koray AYDIN Bakan olduktan sonra davet edilenlerin 
sayısının bilhassa deprem bölgesinde aniden 5 - 6'lara düştüğünü, ortalama tenzilatlannda % 
40'lardan % 10'lara düştüğünü, kendisinin de bu işin içinden geldiğini, davetiye usulünde, 
herkes tarafından yapılmayan, özelliği olan, çok ciddi teknik özellik arz eden işlerin, teknik 
birikimi, makine birikimi, kadrosu olan, bu işi yapabilen kişiler tarafından yapılmasının 
amaçlandığı, fakat İller Bankasındaki işlere bakıldığında bir beldenin, bir kasabanın, bir köyün 
içme suyu işinin de davet usulüyle verildiğini, yani teknik özelliği olmayan, yeni müteahhitliğe 
başlamış, hiç makine parkı olmayan, birimi olmayan, çok düşük ihale keşif bedelli işlerin bile 
belli kişilerin çağnlarak bu işlerin verildiğini, işler ihale edildikten sonra da arkasından hemen 
keşif artışlannın verildiğini, yolsuzluklann beslendiği kaynaklardan birinin de bu ihalelerdeki 
keşif artışlannın olduğunu, keşif artışının, birine ihalesiz, yanşsız bir işi verme anlamına 
geldiğini, İller Bankasındaki ihalelerde keşif aıtışlan verilmemesi gerektiğine dair müfettiş 
raporlan olmasına rağmen, yetkili kurullar tarafından keşif artışlannın verildiğini, Sayın Bakana 
bu konuda araştırma komisyonunda sorular sorduğunda, "İller Bankası Yönetim Kurulu özerktir, 
Bakanlığın müdahale etme hakkı yoktur" yanıtını aldığını, oysa davetiye listelerinin Bakan onayı 
alınmadan, gayri resmi olsa da görüşü alınmadan, işlere davetiye çıkanlamayacağının 
uygulamada bilindiğini, İller Bankası Yönetim Kurulunun gerçekte Bakana bağlı ancak şeklen 
bağımsız gibi gözüktüğünü; 

Sayın Bakanın yakınlannın Rüzgarlı Sokakta açtığı, inşaat malzemelerinin satıldığı bir 
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hikmetse bu işyerinin bilançoları incelendiğinde 2000 yılında 40 trilyonlara varan rakamların 
karşımıza çıktığını, İller Bankasında ihaleyi yapan yönetim kurulu olduğunu, ancak yönetim 
kurulunu da yönlendirenin Sayın Bakan olduğunu, İller Bankasının bilhassa araştırmaya değer 
olduğunu, eğer orada devletin zararı söz konusu ise bunun sadece bürokratların suçu değil, 
bürokratları atayan ve yönlendiren siyasilerin de suçunun bulunduğunu, 

Belirtmiştir. 

Zeki ERGEZEN 
Komisyonumuzun 08.06.2004 tarihli toplantısında Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın 

Zeki Ergezen Komisyonumuzu bilgilendirme mahiyetindeki ifadesinde özetle; 
İller Bankasında, 2003 yılı birim fiyatlarıyla 55.6 trilyonluk fazla ödeme tespit ettiklerini, 

bunun yaklaşık 36 trilyonunun deprem bölgesindeki alt yapılarla ilgili olduğunu, 28 trilyonunun 
geri alınması ile ilgili hukuki çalışmalar başlattıklarını, fazla ödemelerde Bakanların imzalarının 
bulunmadığını; 

İller Bankasında 868 ihalenin Sayın Koray AYDIN döneminde davetiydi olduğunu, İller 
Bankasında buna gerek olmadığına inandığını, acele hallerde, depremlerde, özelliği olan işlerde 
ihalelerin davetiydi olabileceğini, yasaların buna izin verdiğini ancak bu yetkinin biraz 
yetkisizliğe dönüştüğünü, kanaatince bunun adam kayırmak için yapıldığını; 

Bürokratlarının hazırladığı rapora göre; "İller Bankası tarafından Bayındırlık ve İskan 
Eski Bakanı Koray AYDIN döneminde gerçekleştirilen tüm ihalelerde (868) Banka ihale 
Yönetmeliğinde yer alan, belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle ihale yapılmasının 
nedeninin, işlerin istenilen firmalara verilebilme amacına yönelik olduğunu, iller Bankasında 
31.03.1989 - 27.05.1999 yılları arasında davetiye usulüyle yapılan ihalelerde ortalama indirim 
oranı % 23.60 ile % 62.97 arasında değişirken Sn. Koray AYDIN döneminde yapılan ihalelerde 
tenzilat oranlarının % 12 gibi düşük olmasının, bunun en önemli göstergesi olduğunu, davetiye 
usulüyle ihale yönteminde öngörülen, teknik, liyakat ve yetenekleri Bankaca kabul edilmiş 
tecrübeli şahıs ya da firmaların ilan yöntemiyle yapılan ihalelerde aranan yeterlik şartlarına 
sahip olması halinde ihaleye davet edilmesi gerekmektedir. Oysa, bu dönemde yapılan ihaleleri, 
İhale Yönetmeliğinin çok geniş yorumlanmasıyla, herhangi bir iş için 30 - 40 firmadan teklif 
istemek suretiyle ihaleye çıkılırken, bu sistem değiştirilerek, trilyonluk işlerde dahi 10 - 15 firma 
davet edilmiş" olduğunu; 

Karadeniz yolunda 90.499.000 Dolar tenzilat yaptırdığını, yüksek keşif artışlarında 
devletin zararı olduğunu, tenzilat yapılmadan bu işlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğini 
belirttiğini, eskiden devam eden işlerde bu tenzilatı yaptırdıklarını, tenzilat yaptırdıkları işlerin 
tamamının Koray AYDIN döneminde olmadığını, Karayollan Genel Müdürlüğünde yüksek keşif 
artışlarının gelenek haline geldiğini; 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak da 271 trilyonluk fazla ödeme tespit 
ettiklerini, bunlardan 12.4 trilyonunu geri aldıklarını, burada 726 iş incelendiğini, 198 işte fazla 
ödeme yapıldığını, Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen iş sayısının 104 olduğunu, Teftiş 
Kurulunca 55 işin sonuçlandırıldığını, 49 işin ise soruşturmasının devam ettiğini; 

Belirtmiştir. 

İrfan ÖNAL 

İller Bankası Eski Genel Müdürü İrfan Önal, 09.06.2004 tarihli ifadesinde özetle; 1999 
yılı Temmuz ayından 2002 yılı Eylül ayına kadar bu kurumda Genel Müdür olarak görev 
yaptığını, görevini, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirdiğini, devleti zarara 
uğratmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını, zamanla yarıştıklarını, görev yaptığı dönemde 2000 
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yılında kurumun, kurumlar vergisi beşincisi olduğunu, bütün ihalelerin davetiye usulüyle 
yapılmadığını, davet usulünün benimsenmesinin temelinde, dünyanın iki büyük depremiyle karşı 
karşıya bulunmaları nedeniyle işlerin süratli bir şekilde yapılması gerektiği gerçeğinin 
bulunduğunu, mevzuatın buna izin verdiğini, yapılan ihalelerde en ufak bir usulsüzlük ve kanuna 
aykırılığın bulunmadığını, yüksek tenzilatlı işlerin her zaman karlı iş olmadığını, Sayın Bakanın 
ihalelerle ilgili kendisine "şu ihaleyi şuna verin" şeklinde bir talimatı veya talebinin olmadığını, 
her dönemde olduğu gibi ihtiyaca binaen ek sözleşme yapıldığını, 

Belirtmiştir. 

Özcan ALPTEKİN 
İller Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı özcan Alptekin 09.06.2004 tarihli ifadesinde 

özetle; 1997 - 2001 yıllan arasında bu kurumda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığım, 
İller Bankasının Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğunu, 17 Ağustos 
depreminden sonra deprem bölgesinde görevlendirildiğini, 2001 yılında bu görevinden 
alındığını, Mahkeme kararıyla görevine geri döndüğünü ve bir gün görev yaptıktan sonra 
emekliye ayrıldığım, İller Bankası yönetiminin aldığı kararlara Bakanın imza atmadığını, 
personel atamasında Bakanın sorumluluğu ve imzasının bulunduğunu, ihale ve keşif artışlarında 
Bakanın imzasının olmadığını, Yönetim Kurulunun tek yetkili olduğunu, 

Belirtmiştir. 

Fethi SOYDAN 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Takip Bürosu Eski Şefi Fethi Soydan 22.06.2004 

tarihli ifadesinde özetle; Bayındırlık ve İskan Bakanlığında yapılan vurgun operasyonu sırasında 
gözaltına alınıp 11 ay tutuklu kaldığını, gözaltında bulunduğu sürede kötü muamele gördüğünü, 
dolayısıyla önceki ifadelerinin kendi ifadesi olmadığını, bu ifadeleri okumadan imzaladığını, 
ihale işlerinde kendisinin bir sorumluluğunun bulunmadığını, M.Sedat Aban'ı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak dairedeki iş ilişkileri nedeniyle tanıdığını, 
evrak imzalatmak için odasına girip çıktığını, davetiye usulüyle yapılacak ihalelere davet 
edilecek firmaların Yapım Dairesince tespit edildiğini, kendi bürosunun tespit edilen firmalara, 
davet mektubu gönderme işini yaptığım, Mustafa Eriş'i müteahhit olarak tanıdığını, onun 
yanında çalışan Mithat isimli şahıs ile bazen cep telefonu ile görüştüğünü, dışarıda müteahhitler 
arasında bazen anlaşmalar yapıldığını duyduğunu, 

Belirtmiştir. 

Sadrettin DİNCER 
Bakan Koray AYDIN döneminde Müşavir olarak görev yapan Sadrettin Dinçer, 

22.06.2004 tarihli ifadesinde özetle; Sayın Bakanın siyasi danışmam olarak çalıştığını, Bakanla 
görüşmeye gelen kişilerle ilgilendiğini, Bakanın kendi seçim çevresi olsun, bölgesi olsun oradan 
gelen insanların sorunları, sıkıntıları neyse onları alıp Bakana ilettiğini, Bakan Beyin 
seyahatlerinde talep edilen bir takım konularda yönlendirme yaptıklarını, Bakan beyle uzun süre 
birlikte çalıştıklarını, siyasi yakınlarını, irtibatlı olduğu insanları tanıdığını, Bakan Bey'e birileri 
gelip talepte bulunduğu zaman Bakan Beyin zamanı olmazsa, Müsteşar, Genel Müdür veya 
yardımcısını arayıp gelenlerin işleriyle ilgilenmelerini istediğini, 

Vurgun operasyonu sırasında sekiz buçuk ay tutuklu kaldığını, yargılamanın tutuksuz 
olarak devam ettiğini, gözaltında bulunduğu süre içinde kötü muamele gördüğünü, emniyetteki 
ifadesinin video kaydına alınıp alınmadığını bilmediğini, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hakimliğinde vermiş olduğu ifadeleri kabul etmediğini, 
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gözaltına giriş ve çıkışlarda Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan raporlarda cebir, şiddet izine 
rastlanılmadığı belirtilse de kendisinin Emniyette işkence gördüğünü, Vurgun Operasyonu 
sırasında Bakanın 6 danışmanından sadece kendisinin göz altına alındığını, Emniyetteki 
ifadesinde adı geçen firma sahiplerinden sadece Daniş Pakoğlu'nu hemşerisi olduğu için 
tanıdığını, Bakan Beyin hiçbir müteahhidi gönderip yardımcı olun diye talimat vermediğini, 
müteahhitlerin bir çoğunun randevu alıp kendilerinin Bakan ile görüştüklerini, 

Belirtmiştir. 

Ali HELVACI 
Bayındırlık ve îskan Bakanlığı Eski Müsteşarı Ali Helvacı 22.06.2004 tarihli ifadesinde 

özetle; Sayın Koray AYDIN'ın M.H.P Genel Sekreteri olduğu dönemde kendisinin de Genel 
Sekreter Yardımcısı olduğunu, Koray AYDIN'ın Bayındırlık Bakanı olmasından 1,5 ay sonra 
kendisinin de aynı Bakanlığa Müsteşar olarak görevlendirildiğini; o dönem Bakanlıkta 13 Bakan 
danışmanı olduğunu, bunlardan en aktif olanının Sadrettin Dinçer olduğunu, 

Vurgun Operasyonu sırasında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı 
Cengiz Köksal'a tanık olarak ifade verdiğini, 

Müsteşarlığı döneminde gelen şikayetleri Teftiş Kuruluna havale ettiğini, ihalelerin 
büyük çoğunluğunun davet usulü ile yapılmasının nedeninin deprem nedeniyle işlerin acil 
bitirilmesi zorunluluğundan kaynaklandığını, deprem bölgesi dışında davet usulü ile firmaların 
çağnlma sebebinin ise, kurumlardan gelen "bu işin acilen yapılması" taleplerinin olduğunu, 
Komisyon üyelerinin Samsun Devlet Hastanesi ihalesini 44 üncü maddeye göre (davet usulü), 
İğdır Devlet Hastanesi ihalesini ise 1 ay önce 35. maddeye göre (ilan usulü) yapmışsınız, bu niye 
44'e göre deyip dosyalan incelemeniz gerekmez mi? şeklindeki soruya dosyalan incelemesi 
gerektiğini, 

EMÇ İnşaat Limited Şirketi yetkilisi Ethem Çımagil'in "bu tip ihalelerde, işin içinde 
belli bir tanışıklık ya da bağ olmadan davetname almak mümkün değildir. Bu amaçla Bisiklet 
Federasyonu Başkanı olan ve tanıdığım Ömer Şahin ile temasa geçtim. Ömer Şahin 
Malatya'lıdır, Bakanlık Müsteşan Ali Helvacı da Malatya'lıdır, aynı zamanda Bisiklet 
Federasyonu üyesidir, Ömer Şahin'e, tanıtım dosyası hazırlamama rağmen davet alamadığını 
söyleyerek Ali Helvacı ile görüşüp ihaleye davet edilmeme yardımcı olmasını rica ettim. O da 
bana Ali Helvacı ile görüştüğünü, talebimi ilettiğini bildirdi. Bakanlıktan gelen bir davetnamede 
Sakarya İli Söğütlü İlçesi Jandarma Komutanlık binası inşaatı için davet edildiğimi Öğrendim" 
şeklindeki ifadesi okunmak suretiyle sorulan soruya, "Ömer Şahin'i hemşerim olması nedeniyle 
tanınm, ancak kendisiyle görüşmedim" yanıtını verdiği, 

Bakan Beyin kendisine ihalelerle ilgili şuna yardımcı olun, bu şekilde bakın gibi herhangi 
bir talimatı olmadığını, 

Belirtmiştir. 

Hüsevin GÜNDOĞDU 
Müteahhit olarak faaliyette bulunan Üst Yapı Şirketi yetkilisi Hüseyin Gündoğdu, 

K.K.T.C. karayolu ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında Dörtyol-Geçitkale - Girne 
ayınmı yolu ihalesiyle ilgili olarak 23.06.2004 tarihli ifadesinde özetle; 44 üncü maddeye göre 
yapılan bu ihaleye kaç firmanın katılacağını, firma isimlerini, kaç tenzilatla hangi firmanın 
ihaleyi alacağını tespit ederek ihbar ettiklerini, yazılı olarak yaptıklan ihbann sonuçta aynen 
gerçekleştiğini, kurumda yeterlik için gerekli belgeleri olmasına rağmen bu ihaleye davet 
edilmediklerini, Karayollanndan 12 ihale aldıklannı, bunlardan ikisinin 44 üncü maddeye göre 
davetiye usulüyle gerçekleştiğini, ancak 1997 yılından beri ihale alamadıklannı, Sadrettin 
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Dinçer'i tanımadığını, ancak Bakanlıkta etkili olması nedeniyle Kıbrıs yolu ihalesini Kolin 
İnşaat şirketinin almasında bu şahsın etkisinin olduğunu tahmin ettiğini, söz konusu ihaleye 
davet edilmemesine rağmen, teminat mektubu, % 38.75 tenzilat içeren teklifini ihale saatinden 
on dakika önce Genel Müdüre faksla gönderdiklerini ancak yine de kabul edilmediğini, 
Kıbrıs'ta yol ihalesine davet edilebilecek yeterli Firma Üstesinin Bakanlıkta hazırlandığını, 53 
kişilik listede kendi firmalarının da bulunduğunu, ancak daha sonra Kolin İnşaatın devreye 
girmesiyle bu listenin 20 kişiye düşürüldüğünü, firmalarının 20 kişilik listeye alınmadığını, daha 
sonra idare mahkemesine dava açtıklarını; 

Kocaeli-Gölcük yolu ihalesinde önceden ihaleyi alacak firmayı belirlediklerini, % 22 
tenzilat vereceklerini ihbar ettiklerini, sonuçta ihaleyi Taşyapı firmasının aynı tenzilatla aldığını, 
ancak yaptıkları ihbarların göz önüne alınmadığını ve ihalenin iptal edilmediğini, Kocaeli -
Gölcük yoluna 40 km. mesafede TEM otoyolunu yaptığını ve bu ihaleyi % 45 tenzilatla aldığını, 
Koray AYDIN ve Genel Müdürü DGM Savcılığına şikayet ettiğini, 

Belirtmiştir. 
M.Sedat ABAN 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı M. Sedat Aban 23.06.2004 

tarihli ifadesinde özetle; Sayın Koray AYDIN döneminde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden 
sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığını, Koray AYDIN'dan önce bu göreve 
getirildiğini, önceki döneme göre Koray Bey Bakan olduktan sonra ihale yönteminde bir 
değişiklik olmadığını, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde mevcut tanıtım dosyalarına bakılarak 44 
üncü maddeye göre davet edilecek firmaların Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce seçildiğini ve 
Bakanın Olur'una sunulduğunu, davetiye usulüyle yapılan ihalelerde firmaların belirlenen 
kriterlere sahip olmaması halinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın bunu onaylamaması 
gerektiğini, ama böyle bir şeyin olmadığını ve Maliye Bakanlığınca bütün ihalelerin vize 
edildiğini, bir işin davetiye usulüyle yapılıp yapılmamasına Bakanın karar verdiğini, yargılandığı 
Mahkemede gerek savcılıktaki gerekse Emniyetteki ifadelerinin şahsına ait ifadeler olmadığını, 
dikte edilmiş ifadeler olduğunu, Emniyette kendisine işkence yapıldığını, hazırlanan ifadeleri 
okumadan imzaladığını, yüksek tenzilatların olduğu dönemde uygun bedel tebliğinin değişik 
olduğunu, bu nedenle çok kınm yapıldığını, daha sonra Uygun Bedel Tebliği değiştiğinden ve 
ortalama sistemine geçildiğinden tenzilatın da otomatikman düştüğünü, bütün Bakanlar 
döneminde 44 üncü maddenin uygulandığını, 

Belirtmiştir. 
Mehmet İNCE 
Yapı İşleri Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İnce, 30.06.2004 tarihli ifadesinde 

özetle; ihaleye çıkan işlerin dosyalarını inceleyen, yeterli görülenlerin ihaleye katılımını sağlayan 
yeterlik komisyonu başkanı olarak görev yaptığını, davetiye usulü ile yapılan işlerde yeterlik 
komisyonunun yetkisinin bulunmadığını, yeterlik komisyonunun ilanlı işlerde yetkili olduğunu, 
görev yaptığı süre içerisinde Bakan Koray AYDIN veya danışmanı Sadrettin DİNÇER 
tarafından bir firma ismi verilerek "bu da çağrılsın" şeklinde bir talimat verilmediğini, ihalelerle 
ilgili yaptıkları işlerin Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın kontrolünden geçtiğini, dolayısıyla 
kanuna aykırı bir işlem yapılmış olsaydı, bu kurumlarca iade edilmesi gerektiğini, Vurgun 
Operasyonu kapsamında Emniyette ve DGM Savcılığında alınan ifadelerini kabul etmediğini, 
okumadan imzalamak zorunda kaldığını, önceki dönemlerde uygulanan ihale yöntemlerinin 
Sayın Koray AYDIN döneminde de devam ettiğini, 

Belirtmiştir. 

İlkutlu GÖNÜLAL 
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İlkutlu GÖNÜLAL 

Yapı İşleri Eski Genel Müdür vekili İlkutlu Gönülal, 30.06.2004 tarihli ifadesinde özetle; 
2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde özelliği bulunan yapım işinin bir tanımının olması 
gerektiğini, bu maddenin, özelliği bulunan işler tam tanımlanmadığı için suiistimale açık bir 
hüküm olduğunu, davetiye usulüyle yapılacak bir ihale için firmaların seçiminde, Bakanlıktaki 
tanıtım dosyalarından daha önce yaptığı işlere bakılacağını, (işi zamanında bitirmiş mi, sicili iyi 
mi, mali gücü yeterli mi, bu işi daha önce yapmış mı?) gibi kriterlere bakılması gerektiğini, 
sadece müteahhitlik karnesinin yeterli olmadığını, 

Vurgun Operasyonu kapsamında kendisinin de gözaltına alındığını, Emniyette ve 
Savcılıkta verdiği ifadelerinin bir kısmının arkasında durduğunu, bir kısmını ise kabul 
etmediğini, kendisine fiili işkence yapılmadığını, 3,5 yıl süreyle Genel Müdürlüğe vekalet 
ettiğini, ancak Bakanla aynı siyasi görüşte olmadığı için asaleten atanmadığını, Bakanlıkta 
usulsüzlük, suiistimal konusunda herhangi bir şikayet almadığını, böyle bir hisse de 
kapılmadığını, Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban'dan bir kez 100.000 DM borç aldığını, alırken 
de "bunu bir müteahhitten alıyorsan, ben bunu hiçbir zaman kabul etmem" diye ikaz ettiğini, bu 
paranın büyük bir kısmını da soruşturma sırasında teslim ettiğini, Sedat ABAN'ın Bakanlıkta 
zengin ve bonkör olarak tanınıp bilindiğini, başkasına da borç para vermiş olabileceğini, 

Sayın Bakan ile Sedat Aban'ın siyasi görüşleri farklı olmasına rağmen çok samimi 
olduklarını, Bakan Bey'in müsteşar yardımcıları içinde en çok Sedat Aban ile görüştüğünü, 
Koray AYDIN'ın Bakan olmasından sonra kendisi de dahil herkesin Sedat Aban'ın görevden 
alınacağını düşündüğünü, danışmanlar içinde ise en çok Sadrettin Dinçer'in Bakanlıkta etkili 
olduğunu, ancak Sadrettin Dinçer tarafından kendisine ihale konusunda herhangi bir talimat 
verilmediğini, 

Belirtmiştir. 
Edip EREN 
Yıldızlar inşaat Şirketinin teknik müdürü olan Edip Eren 06.07.2004 tarihli ifadesinde 

özetle; bu şirketin aile şirketi olduğunu, kendi hissesinin bulunmadığını, ancak şirketin 
yönetiminden sorumlu olduğunu, ayrıca Içka ve özeren isimli aile şirketlerinin de yöneticiliğini 
yaptığını, Mustafa Eriş'i müteahhit ve hemşerisi olması nedeniyle tanıdığını, Vurgun 
Operasyonu kapsamında kendisinin de yargılandığını, ancak Emniyette ve DGM'de verdiği 
ifadelerini kabul etmediğini, Koray AYDIN Bey'le hiç görüşmediğini, az da olsa bu üç firmadan 
ikisinin aynı ihaleye davet edilmiş olabileceğini, ortaklarının farklı olduğunu, aynı kişilerden 
oluşmadığını, her üç şirket adına imza yetkisinin bulunduğunu, her şeyi kendisinin belirlediğini, 
teklif mektuplarını da kendisinin hazırladığını, Koray AYDIN döneminde davet edildikleri 
ihalelerin tümüne katıldıklarım, çıkma adıyla herhangi bir kimseye para vermediğini ve para 
almadığını, 

Belirtmiştir. 
Hasan CANSIZ 
Hascan Emlak İnşaat Şirketi yetkilisi Hasan Cansız 06.07.2004 tarihli ifadesinde özetle; 

1993 yılında kurduğu şirketi adına kamu ihalelerine katıldığını, 1999 yılına kadar çeşitli onarım 
işleri aldığını, Koray AYDIN Bey döneminde kendisinin de MHP'den Keçiören bölgesinden İl 
Genel Meclisi üyesi olduğunu, Bakan Beyle görüşmek için randevu istediğini ve bir hafta sonra 
Bakan Beyle görüştüğünü, kendisini tanıttığını, 1993 yılından beri davetiydi işlere katılmak 
istediğini, ancak davetiye gelmediğini beyan ettiğini, Bakan beyin "tekrar tanıtım dosyası ver" 
demesi üzerine hazırladığı tanıtım dosyasını Bakanlığa verdiğini, bir süre sonra Kayseri Kapalı 
Çarşı Onanm işi ihalesine davet edildiğini, ihaleye katıldığını ve ihalenin kendisinde kaldığını, 
2001 yılında Bakan Beyle tekrar görüştüğünü, yeniden iş verilmesini istediğini, bu görüşmeden 
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sonra Sakarya İş Kurumu Bina inşaatı ihalesine davet edildiğini, dosyasını hazırlayıp ihaleye 
katıldığını ve sonuçta bu ihalenin de kendisinde kaldığını, Kayseri Kapalı Çarşı onarım işini % 
11.20 tenzilatla aldığını, ancak % 39 kırımla taşeron olarak Dandin İnşaata yaptırdığını, 1996-
2001 yıllan arasında inşaat malzemelerini Yolalan Ticaretten satın aldığını, 

Belirtmiştir. 

EVÜP Sabrı ÖNEN 
Moment Yapı Şirketi yetkilisi Eyüp Sabri Önen 06.07.2004 tarihli ifadesinde Özetle; kız 

kardeşi ve eniştesinin ortak olduğu bir aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu şirkette 15 yıldır 
ihale sorumlusu olarak görev yaptığını, bu firmadan başka akrabalarının ortak olduğu Uyar yapı 
Şirketinin de aile firması olduğunu, aynı ihaleye ortaklan aynı olmamak kaydıyla iki değişik 
firma olarak teklif verebileceklerini, etik olarak belki doğru olmayabileceğini, şirketlerinin 
genelde % 10 - 12 tenzilatla ihalelere katıldıklannı, Moment Yapı olarak kendilerinde kalan 
1000 kişilik öğrenci yurdu ihalesine her iki firmanın da davet edildiğini ve teklif verdiklerini, 
firma yetkililerinin teklif mektubu yazarken birbirlerinden haberdar olmalannın normal 
olduğunu, Vurgun Operasyonu kapsamında yapılan soruşturma sırasında alınan ifadelerinin 
doğru olmadığını, 

Belirtmiştir. 

Komisyonumuzun 07.07.2004 günlü toplantısında, mal varlığı konusundaki araştırma ile 
ilgili olarak Sayın Koray AYDIN'ın kayınbiraderi Tevfık Erkan Hancıoğlu, eniştesi Ali 
Çağlayan ve kız kardeşi Arzu Çağlayan'ın ifadelerine başvurulmuş olup adı geçenlerin ifade 
özetleri aşağıda sunulmuştur. 

Tevfık Erkan HANCIOĞLU 
Tevfık Erkan Hancıoğlu 07.07.2004 tarihli ifadesinde özetle; Halil İbrahim AYDIN 

Şirketinde ortak ve müdür olarak çalıştığını, bu şirketin 2000 yılında kurulduğunu, daha önce de 
Yolalan inşaat Malzemeleri Şirketinin ortağı olmadığı halde vekaleten müdürlüğünü 
yürüttüğünü, halen bu görevinin devam ettiğini ifade ederek, şahsi hesabında görülen fazla 
miktarda meblağ konusunda sorulan soruya bunun kendi şahsi hesabı olduğunu, 2001 senesinde 
uzlaşma yoluyla gelir vergisinden dolayı vergisini verdiğini ve devamlı şirketler arasında para 
transferi olabileceğini, bilançoda "diğer menkul kıymetler" olarak geçen bölümün ne olduğunu 
hatırlamadığını, bu şirketlerde eski Bakan Koray AYDIN'ın 2001 senesine kadar ortaklığı 
bulunduğunu, 2001 yılından sonra ortaklığının kalmadığını, ortaklıktan ayrılırken şirketten 
herhangi bir para almadığını, şirketin kar dağıtımı yapıp yapmadığı konusunda bilgisinin 
bulunmadığını, 

Belirtmiştir. 
Ali ÇAĞLAYAN 

Ali Çağlayan 07.07.2004 tarihli ifadesinde özetle; gayrimenkul ve tekstil ağırlıklı ticari 
faaliyet gösterdiğini, Mekan Yataklarını üreten şirkette ortaklığı bulunduğunu, 1990 yılında 
kurduğu İmaj Tekstil isimli anonim şirketine eşi, çocuklan, ağabeyi ve kayınbiraderi (Koray 
AYDIN) nın ortak olduğunu, kağıt üzerinde ortak olarak göründüğünü, birlikte herhangi bir 
ticari faaliyette bulunmadıklannı, 1998 yılında da ortaklıktan aynldığını ifade ederek, 
11.01.2002 tarihinde Sayın Bakan tarafından hesabına havale edilen 594 milyar TL ile ilgili 
sorulan soruya, "doğrudur" deyip düşündüğü bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla Koray 
AYDIN'dan borç para talep ettiğini, aldığı paranın 2 - 2.5 ay kadar kendisinde kaldığını, daha 
sonra kullanmadığı için elden döviz olarak iade ettiğini ve 14.01.2002 tarihinde yine Koray 
AYDIN tarafından hesabına havale edilen 116 milyar 62 milyon TL. ile ilgili ikinci gönderilen 
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parayı hatırlamadığını, Koray Bey'in hiçbir işini takip etmediğini, Sayın Bakanla ortak olarak 
yaptığı borsa işlemi olmadığını, eşinin gelirinin bulunmadığını, kendisine ihtiyacı kadar para 
verdiğini, eşiyle banka hesabının ortak olduğunu, bu hesapta bulunan paranın miktarını 
bilmediğini, eşinin hesabında gözüken paranın ailesinin ortak parası olduğunu, 
kayınbiraderinden borç para aldığı sırada gerçekleştirmek istediği proje için 3.5 - 4 trilyon lira 
paraya ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla elindeki paranın yetmediğini, ancak düşündüğünü 
gerçekleştiremediği için aldığı parayı iade ettiğini, 

Belirtmiştir. 

Arzu ÇAĞLAYAN 
Arzu Çağlayan 07.07.2004 tarihli ifadesinde özetle; Koray AYDIN'in ağabeyi olduğunu, 

eşi Ali Çağlayan'ın ortaklığı bulunduğu şirketlerde kendisinin de hissesinin bulunduğunu, ancak 
herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığını, ağabeyi ile herhangi bir ticari ilişki içerisinde 
olmadıklarını, eşiyle ortak olduğu şirketlere ne kadar hissedar olduğunu bilmediğini, 
imzalanması gereken belge olduğunda bunları evde imzaladığını, ağabeyi tarafından eşine 
gönderilen paradan bilgisinin bulunmadığını, eşiyle banka hesaplarının ortak olduğunu, ifade 
edip, "şu anda bundan iki ay önce bankada ne kadar paranız olduğunu biliyor musunuz?" 
şeklinde yöneltilen soruya: 

"Yüklü bir miktar para olduğunu biliyorum, miktar olarak hatırlamıyorum", 

"Takriben ne kadar?" sorusuna, 

"Rakam size söyleyemeyeceğim, ama yüklü bir miktar olduğunu biliyorum.", 
"Büyük meblağ nedir sizce?" sorusuna, 
"Yani 100 milyarın üzeridir", 
"Peki, 2 trilyon 130 milyar lira paranız var. Bir de 809.900 Dolar paranız var... Var 

mıdır?" şeklindeki soruya ise, 
"Yani, ben bilmiyorum" 

Şeklinde cevaplar vermiştir. 

2- BAYINDIRLIK VE İSKAN ESKİ BAKANI KORAY AYDIN'IN SAVUNMASI 
Komisyonumuzca soruşturma konularıyla ilgili olarak elde edilen bilgi ve belgeler 

ışığında tesbit edilen hususlar hakkında ifadesine başvurmak üzere, Bayındırlık ve İskan Eski 
Bakanı Koray AYDIN 14.07.2004 tarihinde Komisyonumuza davet edilmiş olup adı geçen, 
belirtilen tarihte Komisyonumuza gelerek, üzerine atılı bulunan iddialarla ilgili olarak 53 
sayfadan oluşan ve vekili tarafından hazırlanan yazılı savunmasını okuduktan sonra söz konusu 
savunmayı (EK: 74) kayıtlara geçmek üzere Komisyon Başkanlığına ibraz etmiş ve sorulan 
sorulara aşağıdaki toplantı tutanağında görüldüğü şekilde karşılık vermiştir 

BİRİNCİ OTURUM 

BAŞKAN MUSTAFA ELİTAŞ - Değerli arkadaşlar, yeterli çoğunluğumuz vardır, 
toplantımızı açıyorum. 

Bugün, daha önceki hafta aldığımız karar gereğince, dönemin Bayındırlık ve iskan 
Bakanı Sayın KORAY AYDIN'ı dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. 
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Sayın Bakanı dinlemeden önce konuyla ilgili arkadaşlarımızın görüşü varsa, o görüşleri 
alalım; aksi halde, Sayın Bakanı komisyonumuzda dinlemek üzere çağıralım. 

Ever, Sayın Bakanı çağırıyoruz. 

Sayın Bakanım, hoş geldiniz. 

Sayın Bakanım, görev yaptığınız dönem içerisinde bakanlığınız sırasında yapılan 
ihalelerde usulsüzlüklerde bulunulduğu ve bu ihalelerdeki yolsuzlukla ilgili iddiaların tahkikatı 
hakkında bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bizim, sizi bilgilerinize başvurmak üzere çağırış 
sebebimizi okumak istiyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yolsuzlukların sebeplerinin ve sosyal, ekonomik boyutlarının araştırılarak, alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu (10/9) 
raporunda açıklandığı üzere, KORAY AYDIN'ın döneminde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığındaki 
yolsuzluklarla ilgili olarak açılan kamu davasının 31.10.2001 tarihli birinci iddianamesinde içinde 
bakanlığın üst düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıklı davada sanıklar çıkar amaçlı suç 
örgütü kurmak, yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklemek, üye olmak, 
devlet alım satımında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak, görevi kötüye kullanmak ihaleye 
fesat karıştırmak, 3628 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından yargılanmakta olduğu bilinmektedir. 

Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı KORAY AYDIN hakkında Yapı işleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde ilan yoluyla yapılan 17 adet ihalede indirim oranlarının % 6.3 - % 9.50 arasında 
olduğu, bu ihalelerde organizasyon yolduğu, ilan yoluyla gerçekleştirilen 28 ihalede ve 
davetiyeyle gerçekleştirilen 37 ihalede, ihalelerin bakanlık içi ve bakanlık dışı organizasyonlarda 
kimlere verileceğinin ve çıkma tabir edilen rüşvet miktarının önceden belli olduğundan 
bahsedilerek Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca bazıları anılan 
bakanlık üst düzey görevlisi olan 361 sanık hakkında dava açıldığı göz önünde bulundurularak, 
operasyon sonucu elde edilen çok sayıda doküman, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı eski 
Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban'ın ve Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer'in DGM Başsavcısı 
Cevdet Volkan, DGM Savcıları Cengiz Koksal ve Ömer Süha Aldan, Organize Suçlar Şube 
Müdürüyle ilgili Emniyet görevlilerinin huzurunda verdiği ifadelerin baskıdan uzak, rahat bir 
ortamda verildiği, video kayıtlarında kişilerin net olarak kendilerinden başka hiç kimsenin 
bilemeyeceği konularda itiraflarda bulunarak, Sedat Aban'ın ihalelerde "Bakan kendisi bir firma 
adı vererek 'ihalede bunu da değerlendirin' diye bana veya genel müdürüne söyleyebildiği gibi, 
danışmanı Sadrettin Dinçer vasıtasıyla bu şekilde talimatları olmaktadır" şeklinde, Sadrettin 
Dinçer'in Bakan KORAY AYDIN'a zaman zaman siyasi kişiliği olan milletvekilleri veya partiden 
bir takım insanlarla birlikte müteahhitlerin gelip gittiği olurdu. Bunlardan gelen müteahhitler ihale 
almak için gelirdi. Şu anda hatırladığım kadarıyla, Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı 
ihalesini alan Dabak inşaatın sahibi Daniş Pakoğlu, Sakarya Pamukova İlçe Jandarma 
Komutanlığı bina inşaatını yalan Başkurt Hafriyat sahibi Abdullah Başkurt, Yalova-Çınarcık 
Esenköy İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG Yapı İnşaat şirketi sahibi 
Hızır Saral, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya il Müdürlüğü hizmet binası inşaatı 
ihalesini alan Hascan inşaatın sahibi Hasan Cansız ve Diyarbakır - Bismil Devlet Hastanesi 
ikmal inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol inşaat Şirketi sahibi Ali Çakmaklı ile ilgili olarak Bakan 
KORAY AYDIN bana telefon açtı; telefonda şirket sahiplerinin isimlerini vererek, Sedat Aban'ı 
arayıp, bunlara yardımcı olmasını söylememi istedi. Ben de bunlarla ilgili olarak Sedat Aban'ı 
arayıp, ismi verip Bakan Beyin talimatı olduğunu, bunlara yardımcı olunmasını söyledim. Bu 
söylediklerin bir seferde olmamıştır, zaman içerisinde olmuştur. Burada yardımcı olunmasından 
ne kast edildiğini tam olarak bilemiyorum; ancak, Bakan Beyin emri alt kadrolar tarafından 
yerine getirilir" şeklinde bayanları da dikkate alınarak, Türk Ceza Kanununun 366 ncı maddesi 
ve bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki yolsuzluk iddialarının zamanında tahkikini 
yaptırmayarak, TCK'nın 240 inci maddesine aykırı davrandığı kanısına varıldığından, aynı 
zamanda, yukarıda anlatılan fiillerin mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verme iddiası 
bulunduğundan, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
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yasasının 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine aykırılıktan KORAY AYDIN hakkında Anayasanın 
100, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz." 

Haluk Koç ve 55 milletvekilinin verdiği bu soruşturma önergesi gereğince sizi buraya 
çağırmış bulunuyoruz. 

Öncelikle, Sayın Bakanım, usul gereği kendinizi tanıtmanızı istirham ediyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN ESKİ BAKANI KORAY AYDIN KORAY AYDIN, 1955 
Trabzon doğumluyum, Ankara'da ikamet etmekteyim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkında Kanunun 135 inci 
maddesine göre, sorduğumuz sorulara cevap verme mecburiyetiniz yoktur, bu haklarınızı size 
duyurmak istiyorum. 

Yanınızda gelen arkadaşları.... 

KORAY AYDIN - Yanımda Avukatım Bülent Bey var sadece. 

BAŞKAN - Soruşturmamızın usulünde, sorduğunuz sorularla ilgili olarak avukatınızla bir 
istişare yapmanız gerektiğinde, kayıt dışı olarak o istişareyi yapma fırsatını size vereceğiz, 
avukatınızla istişare edebilirsiniz; ama, sorularımıza sadece sizin cevap vermenizi istiyoruz. 
Avukatınızdan çeşitli konularda görüş alabilirsiniz. 

Sayın Bakanım, okuduğum bu önerge çerçevesinde sizin bize bilgi verebilecek bir 
şeyiniz var mı; yoksa sorularla başlayalım mı? 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, önce, avukatımın hazırlamış 
olduğu 53 sayfalık bir kamusal alan savunmam var, yanımda getirdim, avukatım kayıttan 
geçirdi. Komisyona da intikal etti. 53 sayfadan oluşuyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, isterseniz savunmanızı okuyun, zabıtlara geçsin. 

Buyurun. 

KORAY AYDIN - Peki. 

"TBMM (9/8} ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Yazılı istememize karşın soruşturma evrakının tarafımıza verilmemesi suretiyle 
bilinçli ve hukuka aykırı bir biçimde "savunma hakkının kısıtlanması" karşısında, 
müvekkilin kişisel olarak elde etmiş olduğu DGM dosyası soruşturma evrakı 
fotokopisine, mevzuata ve TBMM'nin yayınlanmış belgelerine dayalı olarak "kısmı" 
"kamusal savunmanın" sunulmasıdır. 

(A)USULİ İTİRAZLARIMIZ 

I. MECLİS SORUŞTURMASI SORUŞTURMA ÖNERGESİNDEKİ aşağıda 
belirtilen İDDİALARA KONU FİİLLERİN TAMAMI, DAHA ÖNCE MECLİS 
SORUŞTURMASINA KONU OLMUŞTUR. 

TBMM, 14.02.2002 TARİHLİ KARARI İLE, SÖZ KONUSU İDDİALARLA İLGİLİ 
SORUŞTURMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİR. 

"KESİN HÜKÜM İLKESİ", SAYILAN BU FİİLLER HAKKINDA BÖYLE BİR 
SORUŞTURMAYI ENGELLER. BELİRTİLEN NEDENLE, SAYILAN BU FİİLLER 
HAKKINDA YENİDEN CEZA SORUŞTURMASI YAPILAMAZ. 

GERÇEKTEN, (9/8) SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN, BU İDDİALARI 
SORUŞTURMA ŞEKLİNDE BİR YETKİSİ YOKTUR. ÇÜNKÜ, SORUŞTURMA 
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MAKAMLARI, KESİN HÜKÜM İTİRAZINI VE BU HUSUSU RE'SEN NAZARA ALMAK 
ZORUNDADIR. 

1. KESİN HÜKÜM KOVUŞTURMA ENGELİ NEDENİYLE, aşağıda SAYILAN 
FİİLLER İKİNCİ KEZ KOVUŞTURMA KONUSU YAPILAMAZ. 

Anayasamızın 100. maddesinde düzenlenmiş olan Meclis soruşturması, bir 
ceza önsoruşturmasıdır. Başka bir ifade ile, ceza soruşturmasının hazırlık 
soruşturması aşamasıdır. 

Gerçekten, Meclis Soruşturması, Anayasanın 100. maddesine göre yapılan 
ve TBMM'nin "istisnai" faaliyetlerinden olan adli / yargısal bir faaliyettir. "Özel" ve 
"geçici" nitelik taşıyan Meclis Soruşturma Komisyonunun, kurulmasında ve 
oluşturulmasında özel düzenlemeler gereği, T.C. Anayasası ve TBMM İçtüzüğü, bu 
adli / yargısal faaliyetin yürütülmesinde / işleyişinde ise, faaliyetin "cezai" niteliği 
gereği Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile birlikte ceza usul hukuku ilkeleri 
uygulanacaktır. 

Bu hükümler karşısında, Başbakan ve Bakanların görev suçuyla ilgili 
"önsoruşturması" niteliğindeki ceza soruşturmasını TBMM yapmaktadır. TBMM'nde 
Anayasanın 100. maddesine göre yapılan faaliyet, bir "iddiada bulunma" 
faaliyetidir. Yani, savcılıkta olduğu gibi "önsoruşturma" yapmak ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan hukuksal sonuca göre kamu davası açmak veya açmamaktır. 

Gerçekten, hazırlık soruşturması sonunda, suç şüpheleri kuvvetlenir, yeterli 
şüphe haline gelirse kamu davası açılır (CMUK m. 163) aksi taktirde soruşturmaya 
yer olmadığına karar verilir. (CMUK m. 164) 

MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİNDEKİ aşağıda belirtilen İDDİALARA 
KONU FİİLLERİN TAMAMI, DAHA ÖNCE MECLİS SORUŞTURMASINA KONU 
OLMUŞ VE TBMM, GENEL KURULUNDA SORUŞTURMA KOMİSYONU KARARINI / 
RAPORUNU GÖRÜŞMÜŞ VE YÜCE DİVAN'A ŞEVKE MAHAL OLMADIĞINA KARAR 
VERMİŞTİR. 

"KESİN HÜKÜM İLKESİ" (NE BİS İN İDEM), SAYILAN BU FİİLLER 
HAKKINDA BÖYLE BİR SORUŞTURMAYI ENGELLER. BELİRTİLEN NEDENLE, 
BELİRTİLEN BU FİİLLER HAKKINDA YENİDEN BİR CEZA SORUŞTURMASI 
YAPILAMAZ. 

GERÇEKTEN, (9/8) SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN, BU İDDİALARI 
SORUŞTURMA ŞEKLİNDE BİR YETKİSİ YOKTUR. ÇÜNKÜ, SORUŞTURMA 
MAKAMLARI, BU HUSUSU RESEN NAZARA ALMAK ZORUNDADIR. 

1) Dönemin İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşı tarafından, 
bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli 
tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin TCK'nun 228, 230, 240 
ve 346. maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve Iskan Bakanı KORAY AYDIN 
hakkında bir meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/4) esas sayılı Soruşturma 
Önergesi verilmiştir. TBMM, Soruşturma Önergesini görüşmüş ve müvekkil bakan 
hakkında meclis soruşturması açılmasına karar vermiştir. 

2) TBMM Genel Kurulu, 15.11.2001 tarihinde 28.Birleşiminde, (9/4) esas sayılı 
Soruşturma Önergesi'ni görüşmüş ve yapılan oylama sonucunda önergenin kabulü ile 
müvekkil Bakan hakkında "meclis soruşturması açılmasına" karar vermiştir.12 

(9/4) sayılı Soruşturma Komisyonu, müvekkil Bakan hakkında meclis 
soruşturmasını tamamlamış ve müvekkil Bakanın Yüce Divan'a şevkine yer olmağına 

12 TBMM 15.11.2001 tarihli 28. Birleşim ..sayılı Oturum Tutanafiı s 
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ilişkin (9/4) sayılı Soruşturma Komisyonu Kararı ve Raporunu, TBMM Başkanlığına 
vermiştir. 

TBMM Genel Kurulu, 14.02.2002 tarihli 65. Birleşiminde, (9/4) sayılı Soruşturma 
Komisyonu Kararı ve Raporunu görüşmüş ve müvekkil Bakanın Yüce Divan'a şevkine 
yer olmadığına karar vermiştir13. 

3) TBMM'NİN YÜCE DİVAN'A ŞEVKE MAHAL OLMADIĞINA KARARI. KESİN 
HÜKÜM OLUŞTURUR. BURADA "NON BİS İN İDEM" KURALI GEÇERLİDİR 

(9/4) sayılı Soruşturma önergesi ile, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 
31.10.2001, 2001/477 Hz. 2001/233 E. Sayılı iddianamesi ile açılmış olan Ankara (1) 
Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 2001/173 esas sayısında kayıtlı dava dosyası 
içeriği bilgi, bulgu ve belgeler ile tüm ekleri esas alınmak suretiyle müvekkil Bakana 
isnatlarda bulunulmuştur. 

(9/4) sayılı Soruşturma Komisyonu, anılan DGM'dekİ ceza davası dışında .ayrıca 
Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası ve diğer resmi makamlardan iddialara konu inşaat 
yapım ve onarım işlerine ilişkin ihalelerle ilgili bilgi ve belgeleri toplamış, tanıklar ve ilgili 
kamu görevlilerini dinlemiştir14. 

(9/4) sayılı Soruşturma Önergesi ile, 

a) iller Bankası ihaleleriyle ilgili iddialar, 

b) Yapı işleri Genel Müdürlüğü ihaleleriyle ilgili iddialar, 
c) Bazı sanıkların müvekkil bakana atfen "firma adı vererek, ihalede bunu 

da değerlendirin.." iddiası, 
ç) TCK 228'e aykırı davranma iddiası, 

d) TCK 230'a aykırı davranma iddiası, 

e) TCK 240'a aykırı davranma iddiası, 
f) Afet Kararnameleri hazırlanmasında yolsuzluk iddiası, 

g) deprem bölgesinde iş yapan müteahhitlerle ortak olduğu firması kanalı ile 
gerçekleştirdiği menfaat ilişkileri iddiası, 

ile müvekkil Bakanın TCK 228, 230, 240 ve 346 maddelerine aykırı 
davranmış olduğu iddiasıyla hakkında Meclis Soruşturması Açılması istenmiştir15. 

13 TBMM Tutanak Dergisi 14.02 2002 tarihli 65. Birleşim I. Oturum Tutanağı s 179 
14 Bu konuda bkz. (9/4) sayılı Soruşturma Komisyon Başkanı'nın TBMM genel Kurulunda yapmış olduğu konuşma, TBMM Tutanak Dergisi 
14.02.2002 tarihli 65. Birleşim 1. Oturum Tutanağı s. 147-148. 

"İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının. Bakanlığı Döneminde UsulslizlUk ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz 
Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Ahnayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 228, 230, 240 ve 3461 ncı 
Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskan Eski Bakanı Koray AYDIN Hakkında Anayasanın lOOilncü ve İçtüzüğün 107nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturmasının Açılmasına ilişkin Önergesi ve (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyon Raporu/ TÜRKİYE 
BÜYÜK MİLLET MECÜSt BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve iskan Bakanlığı yaptığı dönemde, usulsüzlüklere, suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, bu hususlarla ilgili gerekli 
tedbirleri almayarak görevini kötüye kullanması sebebiyle Türk Ceza Kanunun 228, 230, 240, 346 inci maddelerini ihlal ettiğinden dolayı, 
Bayındırlık ve iskan Bakanı Koray AYDIN hakkında Anayasanın 100 Unctl ve İçtüzüğün 107inci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması 
açılmasının gereğini saygılarımızla arz ederiz. 6.11.2001 / GEREKÇE / Yolsuzluk suiistimal ve usulsüzlükler özellikle 57 .Hükümet döneminde 
adeta ayyuka çıkmış, Bakanlar istifa etmek zorunda kalmış, onlarca, bürokrat görevden alınmış, birçoğu tutuklanmış, intiharlara varan olaylar 
yaşanmıştır. 

BUtun bu olaylar öncelendigindc, altından işadamı-bürokrat-siyasetçi ilişkisi çıkmaktadır. 5 Eylül 2001 tarihine kadar Sayın Koray 
AYDIN'ın Bakan olarak başında bulunduğu Bayındırlık ve iskan Bakanlığında ihalelere fesat karıştırıldığı ve haksız kazançlar elde edildiğine 
dair iddialar, kamu vicdanını rahatsız edici boyutlara ulaşmıştı... Nitekim 1302.2001 tarihinde Sayın Koray AYDIN hakkında gensoru önergesi 
verilmiş, Bakanlık bünyesinde olup bitenler Meclis kürsüsünden dile getirilmiş, ancak iktidar partilerine mensup milletvekillerinin oylarıyla 
reddedilmiş, ciddiye alınmamıştı. 

Çok geçmeden Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "vurgun operasyonu" iddiaları çorap söküğü gibi çözüp, 
Bayındırlık ve iskan Bakanlığındaki yolsuzluk ve suiistimaller birer birer ortaya çıkarılınca Sayın Koray AYDIN, hem bakanlıktan hem de 
milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı. 
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(9/4) sayılı Soruşturma önergesi ite, yukarıda yapılan iddialann kanıtı 
olarak, anılan DGM'deki ceza davası ve iddianamesi ile ekindeki bilgi, bulgu ve 
belgeler kanıt olarak gösterilmiştir. 

Görüldüğü üzere, müvekkil Bakan hakkında aynı fiiller, "ikinci" kez 
(mükerrer) (9/8) sayılı Soruşturma Önergesi ile de iddia konusu yapılmıştır. 

Gerçekten, (9/8) sayılı Soruşturma Önergesinde, yukarıda sayılan fiillerden, 
(b) ve (c)'deki iddialar birleştirilmiş tek iddia haline getirilmek suretiyle ve (e)'deki 
TCK 240'a aykırı davranma iddiası, "ikinci" kez (mükerrer) olarak yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere, her iki Soruşturma Önergesinde de yukarıda sayılan fiillere ve 
kanıtlarına aynen yer verilmiştir. Gerçekten, bu iki önergede sayılan bu fiiller, önceden 
verilmiş olan ve TAKİPSİZLİK kararı niteliğinde ve kesin hüküm sonucunu doğuran 
TBMM'nin "gizli oylaması" ile 14.02.2002 tarihli kararına bağlanan (9/4) sayılı ilk 
Soruşturma Önergesi ile aynı vakıalara, aynı eylemlere ve kanıtlara dayalıdır ve aynı 
konudadır. 

Verilen ikinci önerge ile, aynı iddiaların bir kısmını aynen tekrarlamak suretiyle 
mükerrer iddia da bulunulmuştur. Kuşkusuz, bu durum, doğru iddia bulunma hakkının 
çiğnenmesidir. 

4) TBMM'NİN YÜCE DİVAN'A ŞEVKE MAHAL OLMADIĞINA KARARI, 
SİYASAL NİTELİKTE DEĞİL, ADLİ /VARGISAL NİTELİKTE BİR KARARDIR. 

TBMM, yukarıda belirtildiği üzere, yetkili ve görevli adli /yargısal makam sıfatıyla 
müvekkil Bakan hakkında yapılan görüşme ile, (9/4) sayılı Soruşturma Komisyonunun 
müvekkil Bakanın Yüce Divan'a şevkine yer olmadığına ilişkin Kararı ve Raporunu 
görüşmüş, bu önergedeki yukarıda sayılan isnatlara ilişkin fiilleri ve bu fillerle ilgili 
Komisyon karar ve raporunu değerlendirmiş, müvekkil Bakanın Yüce Divan'a şevkine 
yer olmadığına karar vermiştir. 

Bayındırlık ve iskan Bakanlığındaki yolsuzluklarla ilgili Cumhuriyet tarihimizin en çok sanıklı davalardan biri sayılabilecek kamu 
davası 31.10.2001 tarihinde açıldı. 

İçinde, Bakanlığın Ust düzey bürokratlarınla da bulunduğu 361 sanıkla davada, sanıklar "çıkar amaçlı suç Örgütü kurmak, yönetmek, 
örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklemek, üye olmak, devlet alım- satımında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak görevi 
kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak, 3628 sayılı Yasaya muhalefet" suçlarından yargılanmaktadırlar. 

Ayrıca, soruşturma boyudan itibariyle bir kısım sanıklar yönünden devam etmektedir. 

Bütün bu olaylardan ve suiistimallerden, Sayın Koray AYDIN'ın haberinin olmadığı, rolünün bulunmadığı düşünülemez. Nitekim, 
DGM Yedek Hakimliğinde Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban : "ihalelerde Bakan, kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu da değerlendirin diye 
bana veya Genel Müdüre söyleyebildiği gibi Danışmanı Saadettin Dinçer vasıtasıyla bu şekilde talimatları olmaktadır" demek suretiyle bu ilişkiyi 
teyit etmiştir. 

İddianamede, eski Bakan Koray AYDIN'ın isminin geçmemesi, Anayasanın 100. maddesi sebebiyledir, Sayın Bakan ile ilgili 
soruşturma görevi TBMM'nindir. 

Kaldı ki, Anayasanın U2.maddesi "Her Bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
sorumludur" hükmünü amirdir. Diğer yandan 13.12 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve iskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesinin 2. fıkrası: "Bakan emri alündakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup. Bakanlık Merkez ve 
Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşunun faaliyetlerin, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." demektedir 

Bayındırlık ve iskan eski Bakam Sayın AYDIM, Anayasanın ve Yasaların kendisine yüklediği görevlerini layıkıyla yerine getirmemiş 
ve kamu davasına konu olan suiistimal ve vurgunlann meydana gelmemesi için üzerine düşeni yapmamıştır. Ayrıca Bakanlığındaki tüm 
olumsuzluklardan bizzat haberdar olduğu ve bu işlerin bilgisi dahilinde yapıldığı kanaatindeyiz. 

Sayın AYDIN, sadece DGM davasına konu Yapı İşleri Genel Müdürlüğündeki ihale yolsuzluklarından değil, afet kararnamelerindeki 
partizanlıklardan, İller Bankasınca yapılan yatırımlardaki suiistimallerden, deprem bölgesinde iş yapan müteahhitlerle ortak olduğu firması kanalı 
ile gerçekleştirdiği menfaat ilişkilerinden de sorumludur. Sayın AYDIN'ın, eylemleri TCK'nun 228, 230, 240 ve 346. maddelerine girdiği gibi 
4422 sayılı Yasa hükümlerine göre de değerlendirilmelidir. 

Bütün bu sebeplerle, Bayındırlık ve iskan eski Bakanı Sayın Koray AYDIN hakkında Meclis Soruşturması açılmalıdır". 
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5) TBMM'NİN YÜCE DİVANA ŞEVKE MAHAL OLMADIĞINA KARARI, ADLİ 
BİR SORUŞTURMA ORGANININ "TAKİPSİZLİK KARARI" NİTELİĞİNDEKİ 
KARARIDIR. 

TBMM Genel Kurulu tarafından verilen 14.02.2002 tarihli Yüce Divan'a şevke yer 
olmadığı kararı, "takibata /koğuşturmaya yer olmadığı kararı" kısaca bir "TAKİPSİZLİK" 
kararıdır. CMUK, keyfiliği önlemek için, TAKİPSİZLİK kararının denetlenmesini 
öngörmüş ; bunun için biri idari (CMUK m. 148) ve diğeri de yargısal (CMUK m. 165) 
olmak üzere iki yol kabul etmiştir. 

CMUK da öngörülen bu yolların Meclis soruşturmasında tatbiki düşünülemez. 
Çünkü, Türk Milletinin en yüce temsil organı olan TBMM'nin verdiği TAKİPSİZLİK 
kararının, idare ya da adli yargı mercilerine denetlettirilmesi düşünülemez. 

TAKİPSİZLİK kararı, insan haklarını yakından ilgilendiren adli / yargısal bir 
karardır. Onun adli / yargısal niteliği, bu işlemi yapanları ve taraf olanları bağlayan bir 
nitelik ve özellik taşır. Bu nedenle, Anayasa ve TBMM içtüzüğünde başkaca bir denetim 
yolu da öngörülmemiş olduğundan, TBMM'nin bu nitelikteki "nihai kararları" kararları 
kesindir ve CMUK m. 167/son kıyasen uygulanmak suretiyle, tıpkı TAKİPSİZLİK 
kararının yargısal denetimi sonucunda verilen karar gibi "kesin hüküm" teşkil 
eder. 

Söz konusu bu kesin hüküm, tüm unsurlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, kesin hüküm teşkil eden TAKİPSİZLİK kararı nasıl geri alınamaz ise, TBMM'nin 
belirtilen şekildeki soruşturma önergesinin reddine ilişkin "nihai karan" da aynı şekilde 
geri alınamaz. 

6) TBMM'NİN "TAKİPSİZLİK KARARI" NİTELİĞİNDEKİ BU KARARI, KESİN 
HÜKÜM NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. 

Bilindiği üzere, TBMM'nin TAKİPSİZLİK kararı niteliğindeki anılan kararının kesin 
hüküm olması nedeniyle, bu kesin karar, kapsamına konu fiillerin hukuka uygunluğu 
yönünden "adli hakikat", "hukuki gerçeklik" ifade eder. "Adlî hakikat", "hukuki gerçeklik" 
vasfını kazanmış bir adli / yargısal karar ise, artık bir daha hiç bir makam ve kişi 
tarafından tartışılamaz ; herkesi, özellikle yasama, yürütme ve yargı organları ile idare ve 
fertleri bağlar. 

7) BURADA "NON BİS İN İDEM" KURALI GEÇERLİDİR. 
Gerçekten, hakkında kesin hüküm bulunan bir konuda veya fiil hakkında 

sonradan yeni bir dava veya soruşturma açılamaz. Açıldığı takdirde, böyle bir dava veya 
Soruşturma kesin hüküm itirazı ile karşılaşır. 

Kesin hüküm itirazı, kamu düzeniyle ilgili olduğu için, nezdinde dava veya 
soruşturma açılan kişi veya makam, bu itirazı re'sen (yasa gereği, kendiliğinden) 
nazara alarak, yeni dava veya soruşturma istemini reddetmek, muameleye 
koymamak zorundadır. Aksine davrandığı takdirde, soruşturma organı yeni 
soruşturmanın nedeni olan yeni kanıtları, yani önceki soruşturmada hiç kullanılmamış 
olan, dolayısıyla sonradan ortaya çıkmış ve gerçeklik kazanmış olan kanıtların neden 
ibaret olduğunu tek tek göstermek zorundadır. 

(9/8) sayılı Soruşturma Önergesi ile yapılan yukarıda sayılan "isnatlara ilişkin 
fiiller", (9/4) sayılı Soruşturma Önergesi ile aynı olan fiillerdir. Bilindiği üzere, bir kere 
soruşturulmuş ve kesin bir hükme konu edilmiş olan fiiller, hangi nedenle olursa olsun bir 
daha soruşturma ve yargılama konusu yapılamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 153 — 

TBMM'nin 14.02.2002 tarihli TAKİPSİZLİK kararı niteliğindeki Yüce Divan'a şevke 
yer olmadığı kararı, belirtilen (9/8) sayılı Meclis Soruşturması önergesi bakımından da 
bir "soruşturma/dava engeli"1e oluşturmaktadır. 

Gerçekten, hakkında kesin hüküm bulunan bir konuda veya fiil hakkında 
sonradan yeni bir dava veya soruşturma açılamaz. Açıldığı takdirde, böyle bir dava veya 
soruşturma kesin hüküm itirazı ile karşılaşır. 

Görüldüğü üzere, TBMM'nin 14.02.2002 tarihli kararında, suçlamanın, yani 
"isnadın konusunu oluşturan sayılan fiiller" soruşturulmuş, bu fiillerin bir suçu 
oluşturmadıkları kabul edilmiştir. 

Kesin hüküm niteliğindeki TBMM'nin 14.02.2002 tarihli kararında ve her iki 
Soruşturma Önergesinde, isnadın konusu olarak belirlenen fiiller aynıdır. Böyle olunca, 
TBMM'nin 14.02.2002 tarihli kararı ile suç teşkil etmeyen bir fiil, kesin hüküm kuralı 
gereğince, son soruşturma önergesinde sayılan aynı fiiller için de suç teşkil etmez. 
Çünkü, bu fiiller yönünden ortada bir "soruşturma" veya "dava engeli" bulunmaktadır. 

Anayasanın 100. maddesi TBMM'nin "adli / yargısal faaliyetini" düzenlemiştir. 
Nerede bir adli faaliyet varsa, orada "Non Bis in idem" kuralı geçerlidir. Hukuk 
düzenimizde bu kuralın bir istisnası yoktur. TBMM ve (9/8) sayılı Soruşturma 
Komisyonu, "adli / yargısal faaliyetinde" öncelikle bu kurala uygun davranmak 
zorundadır. 

Gerçekten, (9/8) sayılı Soruşturma Komisyonu, sayılan fiiller bakımından kesin 
hüküm kuralı dolayısıyla, Meclis Soruşturması yapma ve karara bağlama "erkine" sahip 
bulunmamaktadır. Bu sayılan fiillerle ilgili olarak bu tür bir karar alınması halinde, karar, 
"yok" hükmündedir. Çünkü, Anayasa'nın 6/son maddesine göre, "Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." 

Böyle olunca, (9/8) sayılı Soruşturma Komisyonu, bu fiilleri soruşturamaz ve 
karar veremez, ancak, kesin hüküm nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığı kararı" 
vermek zorundadır (CMUK m.253)17. 

2. Ayrıca, TBMM'NİN 14.02.2002 TARİHLİ KARARINA KONU YUKARIDA 
SAYILAN FİİLLERLE İlgili OLARAK, SORUŞTURMAYA ELVERİŞLİ VE YETERLİ 
"YENİ DELİL" DE BULUNMAMAKTADIR. 

DOLAYISIYLA, KESİN HÜKMÜN KAPSAMINDA OLAN BU FİİLLER İÇİN 
KOVUŞTURMA, HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI AÇILMIŞTIR. BU NEDENLE, TEMEL 
BİR HAK OLAN DOĞRU VE ADİL YARGILANMA İLKESİNE BAĞLI DOĞRU 
SORUŞTURMA YAPMA HAKKI ÇİĞNENMİŞTİR. 

Bir an için, yeni vakıa ve delillere göre, aynı konuda yeniden Meclis soruşturması 
açılabileceği kabul edilse dahi (CMUK 167/son) ortada bu nitelikte bir yeni vakıa ve delil 
de bulunmamaktadır. 

(9/8) sayılı Soruşturma önergesinde, söz konusu iddialarla ilgili olarak, (10/9) 
sayılı Meclis Araştırma komisyonu Raporuna dayalı iddia da bulunulmuştur. Ancak, 

'* "Muhakeme makamım oluşturan iddia, müdafaa ve yargılama makamlarının kollektif bir şekilde çalışmasını gerektiren "muhakeme" 
faaliyetinin yapılabilmesi için bazı şartlar koşulduğu vardır. Bunlara muhakeme şartı adını vereceğiz. Ceza muhakemesinde bu şartlar ceza 
muhakemesi şartı adını alacaktır./ Bu arada sÖZ konusu olan "şart", "Olmazsa olmaz" (sine qua non) anlamındaki şarttır. Yani şartın 
bulunmaması muhakemeye engel olur, fakat bulunması muhakemeyi gerektirmez../ Muhakeme şartlan gerçekleşmezse, iddiası, müdafaası ve 
yargılaması ile birlikte muhakeme faaliyeti yapılamayacak ve sanık cezalandınlamayacaktır../ Ceza muhakemesinde, muhakeme faaliyeti 
bakımından kabul edilmiş olan bu şartlara "koguştunna şartlan" veya "ukip sam" da denilmektedir. Koğuşturma (= takip), ceza muhakemesinde 
sUÇ isnadı ile başlayan ve isnatla devam eden iddia faaliyetini ifade eder.", KUNTER, s.SO-51. 'Takip şartlan, daha yeni dille kovuşturma 
şartları (condizioni di procedibilita) deyimi durumu daha iyi açıklamaktadır.", TOSUN, Oztekin : TUrk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt 1 
Genel Kısım, Üçüncü Bası, İstanbul 1981,5.177. 

Kiyaseti bkz. TOSUN, s. 196 : "Dava şartlan gerçekleşmediğinde, savcı veya şahsi davacı davasını hakim önüne getiremez, yani dava açamaz. 
Demek ki, dava şartlarının gerçekleşmemesiuin en önemli sonucu ceza davasının açılamamasıdır. Şartın gerçekleşmesi beklenecek, gerçekleşirse 
dava açılabilecek, gerçekleşmediğinde açılmayacaktır." 
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(10/9) sayılı Araştırma Komisyonu Raporu yeni delil olarak nitelenemez ve kabul 
edilemez. 

Çünkü, yeni delil ve vakıalardan maksat, daha önce yapılan soruşturma 
aşamasında bilinmeyen olay ve delillerdir. Eğer, önceden bilinen delil ve vakıalar değişik 
bir biçimde tekrar aynı merci önüne getirilirse, bunlara dayanarak yeniden soruşturma 
yapılamaz. 

ikinci Soruşturma Önergesi ile yeni delil olarak belirtilen raporun da, iddia edilenin 
aksine ikinci bir soruşturma yapılmasını sağlamak için elverişli ve yeterli "yeni delil" olma 
niteliği yoktur. 

GERÇEKTEN, ANILAN RAPOR, BİR İDDİADIR, BİR KANIT DEĞİLDİR. 

Soruşturmaya getirtilen Araştırma Komisyonu Raporu, Soruşturma Önergesinin 
isnadı oluşturan parçasıdır, ondan ayrı bir şey değildir. Bu rapor sadece bir "iddiadır" 
yani "kanıt" değildir. Bu nedenle, Soruşturma Komisyonu, yasamanın ürettiği, hiçbir adli 
teminat taşımayan bu nitelikteki Raporları bir kanıt olarak ele alamaz ve 
değerlendiremez. Aksi davranış, doğru soruşturma yapma ilkesine aykırıdır. 

Soruşturma Komisyonunun faaliyetlerinde nelerin delil olarak toplanacağı 
konusunda genel kural olan CMUK'nun ilgili kuralları uygulanacaktır. 

Bilindiği üzere, bu Araştırma Raporunu hazırlayan milletvekilleri, yasama organı 
üyesidirler, adli bir organ /makam sıfatları yoktur. Bu yasama organı üyelerinin Raporları 
da, bir yasama işlemdir, bir adli / yargısal işlem değildir. Bu nedenle, yasama işlemi olan 
bir Rapor, Meclis Soruşturmasına esas olan bir işlem niteliği taşımaz, yani bir Meclis 
Soruşturması evrakı değildir. 

Bakanların kovuşturulması (takibatı) Meclis Soruşturmasına tabidir (Anayasa 
madde ^00). Yasama organı üyelerinin, Soruşturma Komisyonu üyesi olarak 
görevlendirilmedikçe, bir Bakan hakkında soruşturma konusu eylemlerle ilgili olarak, bir 
adli organ sıfatı taşıyarak iş görmeleri söz konusu değildir ; çünkü, yasama organı 
üyelerinin görevleri yasamayla ilgilidir. Yasama organı üyeleri ile adli işlem gören 
Soruşturma Komisyonu ve diğer kişiler (savcı, kolluk güçleri gibi) birbirinden 
ayrılmaktadır. Bu nedenle, yasamayla ilgili Araştırma Komisyonu Raporunun, kanıt 
olarak Meclis Soruşturmasına esas olan bir işlem niteliği yoktur. 

Böyle olunca, bilirkişi raporu, taraf beyanı, tanık beyanı, arama ve zabıt vs gibi 
CMUK'ta nitelikleri gösterilen kanıtlardan olmayan Araştırma Komisyonu Raporu, bir 
yasama işlemi olması nedeniyle, yargılama / adli faaliyet gösteren Soruşturma 
Komisyonunun çalışmasına esas olan ve toplanması gereken bir işlem ve "delil" niteliği 
taşımaz. 

Soruşturma Komisyonu, yasama faaliyetiyle ilgili bir Araştırma Raporunu, 
soruşturması sonucunda Raporuna / Kararma esas alamaz. Çünkü, bu Rapordaki 
açıklamaların ceza iddiası için kanıt olması olanağı yoktur ; olduğu da ileri sürülemez. 
Çünkü, iddia ile iddianın ispatı ve delil kavramları birbirinden ayrı ve birbirine 
karıştırılmayacak olan kavramlardır. Ceza soruşturması yapacak makamların kanıt 
toplama ilke ve usulleri ve kanıtların neler olduğu CMUK'nda gösterilmiştir. 

Özetlersek, Soruşturma Komisyonu, CMUK'nun kanıt olarak kabul etmediği bir 
Araştırma Raporunu kanıt olarak kabul edemez. Bu nedenle, Araştırma Komisyonu 
Raporundaki iddialarla, Soruşturma önergesindeki bazı iddialar da kanıtlanmış 
sayılamaz, yani bu iddiaların hiç biri kanıtlanmış değildir. Çünkü, Soruşturma 
Komisyonunun, yasamanın bir Raporunu kanıt olarak kabulü, sonuçta iddianın 
kendisinin, iddianın kanıtı sayılması gibi bir tehlikeyi ve hukuksal yanlışı içinde 
taşımaktadır, aksini kabul bir iddia ile diğer bir iddiayı kanıtlamaktır. 

Gerçekten, anılan Raporun, yani iddianın kanıt sayılması, iddia = kanıt gibi fahiş 
bir usul yanlışı yapılmasına ve doğru yargılanma hakkının çiğnenmesine yol açar. 
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Sonuç olarak, (9/8) sayılı Soruşturma Komisyonunun, bu belirtilen "kesin hükmün 
varlığı" ve "yeni delil veya vakıa olmaması" usuli nedenleriyle, TBMM'nin 14.02.2002 
tarihli kararına giren fiillerle ilgili olarak, esasa girmeden, soruşturmayı bitirmesi 
gerekirken, esasa girmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Çünkü, her iki usuli nedenle, 
belirtilen bu fiillerle ilgili olarak, aynı konuda ikinci defa meclis soruşturması açılması, 
CMUK'nun 167/son maddesi kıyasen uygulanmasında dahi mümkün değildir. 

II. SORUŞTURMA KOMİSYONU, CMUK 143/1 'İN MUTLAK EMRİNE 
UYMAYARAK AIHS 6, BUNA DAYALI OLARAK ANAYASANIN 36/1 MADDESİ 
HÜKMÜNÜ İHLAL ETMİŞ BULUNMAKTADIR. 

1. KOMİSYON, CMUK 143/1 'İN MUTLAK EMRİNE AYKIRI DAVRANMIŞ, 
SORUŞTURMA EVRAKI VE DOSYASINDA BULUNAN BELGELERİN ÖRNEKLERİNİ 
"KAMUSAL SAVUNMA" MAKAMINA VERMEMİŞTİR. 

10.05.2004 tarihli dilekçemizle, müvekkil Bakan hakkındaki Soruşturma 
Önergesinin kabulü nedeniyle oluşturulan Komisyonunuzun soruşturma faaliyetinin 
başlamış olduğu, bu bağlamda olmak üzere, "kamusal savunmanın", soruşturma 
evrakını ve soruşturma dosyasının tamamını inceleme ve istediği evrakın bir suretini 
harçsız alma temel hakkına sahip bulunmakta (AY 36-38, CMUK 143/1, AiHS 6/3b) 
olduğu belirtilmiş, savunmanın görevini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi için 
soruşturma evrakı ve dosyasından günü gününe bilgi edinme ve gerektiğinde evrakın 
suretini alma ihtiyacı doğmuş olması nedeniyle, soruşturma evrakı ve dosyasında 
bulunan belge ve bilgiler ile Komisyon çalışma tutanakları örneklerinin tarafımıza 
verilmesinin sağlanması ve savunmanın ihtiyaç duyması halinde soruşturma evrakının 
incelemesine olanak sağlanması isteminde bulunulmuştur. 

Komisyon Başkanlığı'nın, 12.05.2004 tarih 119 sayılı yazısı ekinde göndermiş 
olduğu, 12.05.2004 tarih 3 sayılı kararı ile, ".. Komisyonumuz şu anda bilgi ve belge 
toplama aşamasında olup, soruşturma dosyası henüz tekemmül etmemiştir. Soruşturma 
dosyasının tekemmülü aşamasından sonra komisyonun kararı doğrultusunda 
soruşturmanın selameti açısından sakıncalı görülmeyen bilgi ve belgelerin -taleplerinizde 
istenen belgelerin açık olarak belirtilmesi şartıyla- talepleriniz doğrultusunda 
verilmesine.." karar vermiştir. 

17 .05.2004 tarihli dilekçemizle ; . 

a) Kamusal Savunmanın, soruşturmanın her aşamasında ve her zaman 
soruşturma evrakını ve soruşturma dosyasının tamamını inceleme ve istediği evrakın bir 
suretini harçsız alma hak ve yetkisinin, CMUK 143/1 "in emredici hüküm olması nedeniyle 
"mutlak" olduğu (AY 36-38, CMUK 143/1, AiHS 6/3b), 

b) yasada usulü gösterilen istisna dışında hiçbir kişi ve organın, kamusal 
savunmanın bu mutlak hak ve yetkisini, konu, zaman veya soruşturmanın tekemmül 
etmesi gibi bir şarta bağlama veya kısıtlama yetkisine sahip olmadığı, bu nedenle, 
Başkanlığımızın anılan Kararının hukukun emredici hükümleri karşısında hukuken yok 
hükmün olduğu, 

c) Öncede belirtildiği üzere, Soruşturma Komisyonunun, bir toplu kovuşturma 
organı olup, faaliyetinin bir ceza soruşturması olması nedeniyle, Anayasa 100, TBMM 
içtüzüğü 107 -113 maddeleri ile bu maddelerde hüküm bulunmayan hallerde Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine bağlı olduğu, Kamusal savunmanın 
soruşturma dosyasından bilgi ve belge alma hak ve yetkisinin, Anayasa ve TBMM 
İçtüzüğü ile düzenlenmemiş olması nedeniyle, bu konuda CMUK hükümlerinin 
uygulanacağı, 

ç) CMUK 143/1'deki mutlak hükmün istisnasının CMUK 143/11 ile düzenlenmiş 
olduğu, 
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d) Komisyonunuzun, kamusal savunmanın bilgi ve belge isteme hak ve yetkisini, 
aa) soruşturma dosyasının henüz tekemmül etmemesi, bb) soruşturmanın selameti 
açısından sakıncalı görülmeyen bilgi ve belgelerin verilmesi, cc) taleplerimizde istenilen 
belgelerin açıkça belirtilmesi şartlarına bağlaması hak ve yetkisinin olmadığı, aksi 
davranışın. Anayasanın 6/111, 11, 36/1, CMUK 136. 143 maddelerine açık aykırılık 
oluşturduğu, 

e) Bu bağlamda olmak üzere, bu Kararınızla, Komisyonun, sadece doğru 
soruşturma hakkını ihlal etmemiş, ayrıca kanunun tanıdığı "yetkiyi aşan" hatta "yetkisiz" 
bir işlemde bulunmuş olduğu, 

f) Sonuç olarak, Komisyonunuzun, yasal istisnasının usulüne uygun yerine 
getirilmesi dışında, kamusal savunmanın, soruşturma dosyasından bilgi ve belge 
alma hak ve yetkisini, ne bir şarta bağlayabileceği, ne de kısıtlayabileceği, 

bu hukuksal gerektirici nedenlerle, Başkanlığımızın yasaya aykırı 12.05.2004 
tarih 3 sayılı Kararından rücu edilmesi ve CMUK 143/1'in mutlak emrine uyularak bilgi ve 
belge alma hak ve yetkimizin tam olarak sağlanması isteminde bulunulmuştur. 

Komisyon Başkanlığınız 17 .05.2004 tarihli bu yazılı isteme bir yanıt 
vermemiştir. 

20.06.2004 tarihli dilekçemizle, Basında çıkan haberlere göre, Komisyonunuz 
tarafından dinlenmiş olduğu anlaşılan Bayındırlık ve iskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen'in 
Komisyonunuz huzurunda yaptığı ve "adli zabıtlara" geçen açıklamalarının özetle bir 
kısım basında yayınlanmış olduğu, 

bu açıklamaların müvekkilim Bakanla yakından ilgili bulunduğu, kamuoyuna 
intikal eden adli zabıtlardaki bu açıklamaların, kamuoyundan önce, 12.05.2004 ve 17 
.05.2004 tarihli dilekçelerimizde belirtilen nedenlerle, öncelikle kamusal savunma 
tarafından bilinmesinin gerektiği, bu hususun kanuni zorunluluk olduğu (AY 36, AiHS 6, 
CMUK 143/1), 

TBMM İçtüzüğünün 110/11 maddesi hükmünün getirdiği "lafzı" yasağın hiçbir 
biçimde kamusal savunma ile ilgili bulunmadığı, Kamusal savunmaya verilmesi yasal 
zorunluluk taşıyan, ancak, basına verilmesi kesin yasak olan bir soruşturma evrakının, 
basına kısmen duyurulduğunun anlaşılması karşısında, bu beyanların kamusal 
savunmadan saklanmasının mümkün olmadığı, 

Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde müvekkilimin kendisini savunması dolayısıyla 
kamusal savunmanın görevini tam ve gereği gibi yapması mümkün olamayacağını, bu 
durumun doğru ve adil yargılanma hakkına aykırı olduğu (AY 36, AiHS 6, CMUK 143/1), 

belirtilen nedenle, Komisyonunuz tarafından dinlenmiş olan Sayın Bakan Zeki 
Ergezen'in basına intikal eden, böylece, kamuoyunda bilinirlik kazanan müvekkilim 
Bakanla ilgili beyanları taşıyan tutanak örneklerinin tarafımıza verilmesi isteminde 
bulunulmuştur. 

Komisyon Başkanlığı'nız, 23.06.2004 tarih 173 sayılı yazısı ekinde göndermiş 
olduğu, 22.06.2004 tarih 6 sayılı kararı ile, ".. Komisyonumuz ; Basında yer alan 
haberlerin doğruluk değeri taşımadığından, ayrıca İçtüzüğün 11 0 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası "Komisyonun çalışmaları gizlidir. Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki 
Milletvekilleri katılamazlar" gereğince isteminizin reddine karar vermiştir" 

Son olarak, 09.07 .2004 tarihli dilekçemizle, yukarıdaki hukuksal nedenlerle 
soruşturma evrakının verilmesi bir kez daha istenilmiş, Komisyon, 09.07.2004 tarih 7 
nolu Kararı ile bu istemimizi bir kez daha haksız olarak reddetmiş ve müvekkil Bakanın 
savunma hakkını keyfi bir biçimde kısıtlamıştır. 
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2. KOMİSYON, HUKUKUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AÇIKTAN AYKIRI VE 
ADLİ MAKAM ÜYELERİNİN (TCK 279) "YETKİSİZ" BU EYLEMİ İLE, AY 100 
GEREĞİNCE "TEMİNATLI SORUŞTURMAYA" BAĞLI TUTULAN DEVLETİN 
BAKANINA, BİR HUKUK DEVLETİNDE EŞİNE RASTLANMAZ BİR KEYFİLİKTE 
SONUCU İTİBARİYLE, MAALESEF BİR ANLAMDA ÖRTÜLÜ OLARAK TERÖRLE 
MÜCADELE KANUNU HÜKÜMLERİNİ UYGULAMIŞTIR. 

Komisyonunuz, yukarıda belirtilen kararlarıyla, sadece aşağıdaki mevzuatın 
öngördüğü "temel insan hakkını" ihlal etmekle kalmamış, kamusal savunmanın, 
müvekkilin lehine olan kanıtların toplanmış olup olmadığını tesbit edebilmesini ve 
özellikle müvekkil Bakanın sorguya hazırlanmasını, isnatlardan bilgi edinmesini sağlama 
imkanını ve kendisini savunması imkanını da tümden ortadan kaldırmıştır. 

A) SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
Genel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama organı olarak asıl faaliyeti 

olan yasama faaliyeti yanında, ayrıca istisnai olarak idari faaliyeti ve adli / yargısal 
faaliyeti de vardır. Gerçekten, anayasa hukuku ile, başbakan ve bakanların görevlerine 
ilişkin işledikleri suçlar nedeniyle, yargılanıp yargılanmayacaklarına karar verme yetki ve 
görevi yasama organlarına bırakılmıştır. TBMM'nin adli faaliyeti, iddia edildiği gibi 
anlamı, kapsamı ve sınırları belirsiz olan ve bir hukuk devletinde olmaması gereken, 
dolayısıyla keyfiliğe yer veren "sui generis" bir kovuşturma usul ve esası değildir. 

Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adli / yargısal faaliyetini, tüm diğer adli / 
yargısal faaliyetlerde olduğu gibi soruşturma konusu iddialarla ilgili gerekli bilgi ve 
belgeleri toplayıp, konuya ilişkin bilgi sahibi olduktan ve yeterince aydınlandıktan sonra 
bir karara bağlayacaktır, işte, yasama organının, yargısal nitelikteki yetkilerini kullanırken 
yaptığı bu incelemeye /faaliyete, adli / yargısal bir faaliyet olan Meclis soruşturması adı 
verilir. 

Soruşturma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına istisnai olarak adli / 
yargısal bir faaliyette bulunan ve "makam itibariyle süjeliğin" söz konusu olduğu, ceza 
kovuşturması yapan, özel bir toplu kovuşturma organıdır , ama açıkça 
söylenmemekle birlikte uygulamalarıyla iddia edilmeye çalışıldığı gibi "sui 
generis" bir organ değildir: 

Yasama organı, Soruşturma önergesi ile iddiada bulunulması ile birlikte, yani 
önergenin görüşülmesi ve karara bağlanması ve sonraki aşamalarda, adli / yargısal 
görev halindedir. Bu nedenle, yasama organı, bu görevini yerine getirirken, adli / yargısal 
görevin genel ilke ve kurallarından -ayrık bir düzenleme olmadıkça - ayrılamaz. Böyle 
olunca, ortada genel bir takdir hakkı değil, bir görev söz konusudur. 

Gerçekten, Soruşturma Komisyonu, ister Cumhuriyet Başsavcılığı, isterse Sorgu 
Hakimliği niteliğinde olsun, her iki durumda da, iddia edildiği gibi "sui generis" bir organ 
olarak faaliyette değii, adli / yargısal faaliyette bulunmaktadır. Bu konuda Yüce Divan ile 
öğreti görüş birliği içerisindedir. 

Öte yandan, Soruşturma Komisyonu, toplu kovuşturma organıdır, ihbar toplama 
ve değerlendirme makamı da değildir. Bu nedenle, Soruşturma komisyonu, Meclis 
soruşturması açılması kararında tesbit edilenler dışında ; a) her iddiayı inceleyemez, b) 
"ihbar" niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi alamaz ve bunları değerlendiremez. 

B) MECLİS SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
Anayasanın 2. maddesinin emri olarak, niteliği demokratiklik olan bir hukuk 

devletinde, kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince, Başbakan ve bakanların ceza 
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soruşturmalarının yapılması ve sonuçlandırılması, istisnai bir faaliyet olarak, yasama 
organına bırakılmıştır. 

Bu nedenledir ki, hukuk düzenimizde Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı ceza soruşturmaları, Meclis Soruşturması olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin "sui generis" bir faaliyeti olarak değil, asıl görevi olan yasama faaliyeti 
karşısında, adli / yargısal olan istisnai bir faaliyeti olarak düzenlenmiştir. 

Bir çok kez belirtildiği üzere, Soruşturma Komisyonu, bir toplu kovuşturma 
organı olup, faaliyeti bir "ceza soruşturmasıdır". Meclis soruşturması, TBMM'nin 
yasama faaliyetine bağlı bir denetim yolu değildir. Böyle olunca, meclis soruşturması, bir 
ceza soruşturması olması nedeniyle, istisnai düzenlemeler dışında tamamen ceza 
hukuku ve ceza usul hukuku ilke ve kurallarına bağlıdır. 

a) Meclis soruşturması faaliyetinin yasal dayanakları 
Yukarıda belirtildiği üzere, Anayasada Soruşturma Komisyonunun kurulması 

düzenlenmiş olmasına karşın, çalışma usul ve esaslarını, yani soruşturma faaliyetini 
düzenleyen kurallar bulunmamaktadır. Ancak, Soruşturma Komisyonunun çalışma usul 
ve esaslarıyla ilgili temel bir takım kurallar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, meclis soruşturması, Anayasa'nın 100. maddesi ile TBMM İç 
Tüzüğü'nün 107-113 maddeleri ile özel olarak düzenlenmiştir. Ancak, belirtilen özel 
hükümler dışında kalan soruşturma usulü, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun ilgili 
hükümlerine göre yapılır. 

b) TBMM Içtüzüğü'nün "Komisyonun çalışmaları gizlidir" hükmü sanığa ve 
dosyadan bilgi ve belge edinme hakkı mutlak olan kamusal savunma ile ilgili 
değildir. 

TBMM İçtüzüğü'nün 110/11 maddesi hükmü, ne genel kanun yanında özel kanun 
hükmüdür, ne de Anayasanın 36 ve AİHS'nin 6. maddesi hükmünün istisnası olan bir 
hükümdür. 

TBMM İçtüzüğü, Anayasanın üstünde değildir. Anayasanın 36. maddesi 
mutlaktır, temel bir insan hakkına yer vermiştir. Bu hak, doğru ve adil yargılanma 
hakkıdır. Bu hakkı geçersiz kılan, bu hakka istisna getiren hiçbir hüküm mümkün 
değildir. Anayasa da bile yer almayan istisna bir hüküm, sui generis bir hüküm İçtüzükte 
öncelikle yer alamaz. TBMM İçtüzüğü hiçbir ad ve maksatla insan hakkından olan bir 
hakkı ve özellikle doğru yargılanma hakkını kayıtlayamaz. Hiçbir kanun hükmü 
Anayasanın bir hükmüne aykırı bir biçimde yorumlanamaz (AY 14). Soruşturma 
Komisyonları da TBMM İçtüzüğünün 110/11 hükmünü Anayasaya aykırı bir biçimde 
yorumlayamazlar. Hukuk düzenimiz Soruşturma Komisyonlarına böyle bir imkanı 
tanımamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. maddesi ve 2. maddesi, 1954'de yürürlüğe 
giren ve halen yürürlükte bulunan Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine 
açıkça atıfta bulunmaktadır. Bu demektir ki, AY 36 maddesinin mutlak surette hükme 
bağladığı doğru yargılanma hakkının kapsamı ve sınırları, AiHS 6. maddesinde hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu madde hükmü gereğince sanık, isnadı ve aleyhindeki 
delilleri öğrenme ve delillerinin toplamasını isteme hakkına sahiptir. Bu bağlamda olmak 
üzere, kamusal savunma soruşturma dosyasında bilgi ve belge elde etme hakkına sahip 
bulunmaktadır. 

Kaldı ki, yeni yapılan Anayasa değişikliğinde Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler bir anlamda Anayasanın üstünde sayılmıştır. Bu cümleden olarak, 
uluslararası bir sözleşmenin koyduğu insan hakkına ilişkin bir standardın tüm mevzuatın 
üstünde olarak uygulanması gerekmektedir. AiHS, Türkiye'nin 1954 yılında imzaladığı 
uluslararası bir sözleşmedir. Böyle olunca, TBMM İçtüzüğünün 110/11 maddesi hükmü, 
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AiHS 6. maddesini geçersiz kılacak biçimde yorumlanamaz, doğru yargılanma hakkı ile 
savunma haklarının da "özüne" dokunulamaz. 

Öte yandan, hiçbir hukuk normu sadece kendi lafzına bakılarak yorumlanıp 
kapsamı ve sınırları belirlenemez. Lafzın yanında amaç önem taşımaktadır (MK 1 ). 
Bunun da ötesinde her uygar hukuk düzeninde ilerletici yorum ve sistematik yorum 
yöntemleri bulunmaktadır. 

Bir normun anlamı, kapsamı ve sınırları belirlenirken, sadece hükmün lafzına 
bakılmaz, aynı zamanda onun anlamına ve sistem içindeki yerine de bakılır. Nasıl tek bir 
notanın örneğin do sesinin tek başına bir anlamı yoksa, bu ses diğer seslerle belli usul 
ve esaslarla birleştiğinde bir anlamı varsa ve buna müzik diyorsak, aynı şekilde tek 
başına bir hukuk kuralının da bir anlamı yoktur. Ona anlam veren ait olduğu sistemdir. 

Böyle olunca, Soruşturma Komisyonu'nun yaptığı gibi Türk Hukuk Düzeninin 
gerekleri göz önüne alınmadan yani sistematik yoruma gidilmeksizin, TBMM 
İçtüzüğünün 110/11 madde hükmünün sanığa ve avukatına dayattırılması amaçsal 
yorumu ve sistematik yorumu yok saymaktır. 

Gerçekten, AY 36, AiHS 6, CMUK 143/1 maddeleriyle birlikte TBMM İçtüzüğünün 
110/11 maddesi sistematik / amaçsal bir yoruma tabi tutulduğunda, hükümde öngörülen 
gizliliğin, genel yargılamada olduğu gibi sanığa ve avukatına değil, sadece ve sadece 
bunlar dışındaki süjelere ait olduğu açıkça görülür. 

Bunun içindir ki, GENEL CEZA SORUŞTURMASINDA CMUK 143/1 İLE 
KAMUSAL SAVUNMAYA TANINMIŞ OLAN MUTLAK HAKKIN, AY 100 GEREĞİNCE 
BAŞBAKAN VE BAKANLAR İÇİN DAHA TEMİNATLI OLARAK DÜZENLENMİŞ 
OLAN MECLİS SORUŞTURMASINDA, MÜVEKKİL BAKANIN AVUKATINA ANILAN 
KARARINIZLA TANINMAMASI, BİR YANDAN YUKARIDAKİ DÜZENLEMELERE 
DİĞER YANDAN DA AY 100'DEKİ TEMİNATLI DÜZENLEMENİN KONULUŞ 
AMACINA AÇIKTAN AYKIRILIK OLUŞTURUR. Hukuk düzeninin herkese tanıdığı bir 
hakkın, kuşkusuz, öncelikle tanınması gereken müvekkil bakana tanınmaması keyfi bir 
uygulamadır. 

Öte yandan, MÜVEKKİL BAKANA YÖNELTİLEN İSNATLARIN TERÖRLE 
MÜCADELE KANUNU İLE BİR İLGİSİ DE YOKTUR. 

ANCAK, KOMİSYON, "NEDENSE" KEYFİ UYGULAMASI İLE MÜVEKKİL 
BAKANA YASAL HAKLARINI SAĞLAMAMAKLA KALMAMIŞ, HAKKIN ÖZÜNE 
DOKUNMUŞ VE MAALESEF SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ" ADI ALTINDA 
MÜVEKKİL BAKANA SONUCU İTİBARİYLE ÖRTÜLÜ OLARAK TERÖRLE 
MÜCADELE KANUNU HÜKÜMLERİNİ UYGULAMIŞTIR. 

Böyle olunca, ön soruşturma niteliğindeki meclis soruşturması, TBMM İçtüzük 
hükümleri karşısında, soruşturma komisyonu çalışmaları ile elde edilen her türlü bilgi ve 
belge, a) komisyon üyeleri dışındaki milletvekillerine, b) üçüncü hiçbir kişiye verilemez ve 
yayın veya her hangi bir yolla bilgi edinmeleri sağlanamaz. 

Ancak, soruşturma komisyonu çalışmaları ile elde edilen her türlü bilgi ve belge, 
sanığa ve avukatına her zaman açıktır. Aksi davranış açık bir insan hakkı ihlalidir. 

3. KAMUSAL SAVUNMANIN, SORUŞTURMA EVRAKINI VE SORUŞTURMA 
DOSYASININ TAMAMINI İNCELEME VE İSTEDİĞİ EVRAKIN BİR SURETİNİ ALMA 
HAK VE YETKİSİ, CMUK 143/1 'İN EMREDİCİ HÜKÜM OLMASI NEDENİYLE 
"MUTLAKTIR" (AY 36-38, CMUK 143/1, AİHS 6/3b ). 

Bu demektir ki, yasada usulü gösterilen istisna dışında hiçbir kişi ve organ, 
kamusal savunmanın bu mutlak hak ve yetkisini, konu, zaman veya soruşturmanın 
tekemmül etmesi gibi bir şarta bağlama veya kısıtlama yetkisine sahip değildir. Bu 
nedenle, Başkanlığımızın anılan Kararları hukukun emredici hükümleri karşısında 
hukuken yok hükmündedir. 
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Gerçekten, Komisyonunuz, bir ceza soruşturması yapmaktadır. Bu nedenle, 
Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde açıkça düzenlenmemiş konularda, doğrudan doğruya 
TCK ve CMUK'u uygulamakla görevlidir. Bunun başka bir yasal yolu da yoktur. 

Bu demektir ki, Komisyonunuzun, belirtilen şekilde doğrudan doğruya TCK ve 
CMUK'u uygulaması gereken, yani kanun boşluğundan söz edilmesinin mümkün 
olmadığı bir konuda, (örneğin ifade ve sorgunun CMUK 135'e göre yapılması, yasak 
sorgu yöntemleri konusunun CMUK 135/a'ya bağlı olunması gibi) "kendi alacağı 
kararlarla" değil, bu kanunların emredici hükümlerine uyma ve uygulama görevi vardır. 
Diğer bir söylemle, Komisyon, emredici hükümleri takdir edemez, sadece tam ve gereği 
gibi uygular. 

Soruşturma Komisyonunun, anılan emredici yasal düzenlemeleri uygulamaması 
veya bu emredici hükümlere aykırı kararlarla meclis soruşturmasını yürütmesi 
durumunda, adli / yargısal bir faaliyette bulunan özel bir adli toplu kovuşturma 
makamının üyelerinin "yetkisiz" işlemde bulunmaları nedeniyle "sorumlulukları" söz 
konusudur. 

Öte yandan, CMUK 143/1 'deki mutlak hükmün istisnası olan konuyla ilgili CMUK 
143/ll'ye göre, "Müdafiînin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret 
alması hazırlık soruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet 
Savcısının talebi üzerine sulh hakimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak 
kısıtlanabilir". 

Görüldüğü üzere, Soruşturma Komisyonu'nuzun, TBMM Içtüzüğü'nün 110/2'nci 
maddesinde "Komisyon çalışmaları gizlidir" hükmüne yollamada bulunmak suretiyle, 
kamusal savunma olarak CMUK 143/1 'deki mutlak hak ve yetkimizi kısıtlama veya takdir 
etme şeklinde bir hak ve yetkisi yoktur. 

Gerçekten. TBMM İçtüzüğünün yapmış olduğu gönderme soruşturmanın her 
aşamasında TCK ve CMUK'nun uygulanmasını amirdir. TCK 10. maddesi bu durumu 
açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, CMUK, istisna hüküm konulmadığı sürece, 
yargılamasız ceza olmaz kuralı gereğince tüm ceza soruşturma ve yargılamasında 
mutlak surette uygulanması gereken emredici hükümlerdir. 

Bu bağlamda olmak üzere, bu Kararınızla, Komisyon, sadece doğru soruşturma 
hakkını ihlal etmemiş, ayrıca kanunun tanıdığı "yetkiyi aşan" hatta "yetkisiz" bir işlemde 
bulunmuştur. 

Sonuç olarak, Komisyonunuz, yasal İstisnasının usulüne uygun yerine 
getirilmesi dışında, kamusal savunmanın, soruşturma dosyasından bilgi ve belge 
alma hak ve yetkisini, ne bir şarta bağlayabilir, ne de kısıtlayabilir. 

Kamusal savunma, soruşturma dosyasından, soruşturmanın her 
aşamasında ve her zaman istediği bilgi ve belgelerin birer suretini harçsız almak 
mutlak hak ve yetkisine sahiptir. 

Belirtilen hukuksal gerektirici nedenlerle, Komisyonunuz, anılan kararları ile, 
AY 36, AiHS 6, CMUK 143/1 maddelerini açıktan çiğnemiştir. 

4. KOMİSYONUNUZA BİLDİRİLEN SAVUNMA KANITLARI DA TAM VE 
EKSİKSİZ TOPLANMALIDIR. 

Yukarıda belirtildiği üzere, soruşturma makamları ve mahkemeler, kanun emri 
gereğince (AY 36/1, AiHS 6), doğru ve adil yargılanma ilkesine göre, maddi gerçeği 
araştıracaklar, bu yolla kuşkunun yenilmesine çalışacaklardır. 

Doğru ve adil yargılanma hakkı, doğru iddiada bulunma ve doğru soruşturma 
yapma haklarını da kapsamaktadır. Bu nedenle, soruşturma makamları, sanığın lehine 
ve aleyhine, yani soruşturmaya etkili olan, "kanıtları" tam ve mümkün olduğunca eksiksiz 
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toplamak, hukukun gereklerine uygun olarak değerlendirmek ve sanık aleyhine sonuç 
doğurabilecek hukuk dışı hiçbir yola başvurmamakla yükümlüdür. 

Bu demektir ki, Soruşturma Komisyonu, emredici bir hüküm olan CMUK 135/5 
gereğince, müvekkil Bakanın lehine olan ve Komisyonunuza bildirilen kanıtları da tam 
olarak toplamak ve kamusal savunmanın bilgisine vermek zorundadır. 

Komisyonunuz, birden çok kez bu konudaki yasal taleplerimizin gereğini yerine 
getirmemiş, bu suretle, emredici hükümler olan CMUK 135/5 ve CMUK 160/1 ile 159 ve 
163/1 maddeleri ve AİHS 6/2,c maddesini çiğnemiştir. 

Gerçekten, Komisyon, bu eylemi ile, kamusal savunmanın, müvekkilin lehine 
olan kanıtların toplanmış olup olmadığını tesbit edebilmesini ve özellikle müvekkil 
Bakanın sorguya hazırlanmasını, isnatlardan bilgi edinmesini sağlama imkanını ve 
kendisini savunması imkanını ortadan kaldırmıştır. 

5. MÜVEKKİL BAKANA SAVUNMASINI HAZIRLAMASI İÇİN YETERLİ SÜRE 
VERİLMEMİŞTİR. 

Müvekkil Bakan, bilgisine başvurulmak üzere Soruşturma Komisyonuna davet 
edilmiştir. Bunun üzerine, soruşturma dosyasından bilgi ve belge alma imkanı 
bulunmayan müvekkil, kamusal savunmadan yararlanarak, dosyadan bilgi ve belge 
temini maksadıyla "müdafiini" görevlendirmiştir. 

Avukat müvekkilinin talimatına uyarak, birden çok kez yazılı başvuru yapmış, 
ancak, soruşturma dosyasından bilgi ve belge almakta başarılı olamamıştır. Dolayısıyla, 
müvekkiline karşı görevini yerine getirememiştir. 

Müvekkil Bakan, Komisyona çağrılma arasında geçen süre içerisinde soruşturma 
dosyası bilgilerine sahip olma imkanı olmadığından, müvekkil Bakana savunması için 
yeterli süre verilmemiş olmaktadır. Süre vermek, aynı zamanda isnadın aleyhe 
kanıtlarını müvekkile bildirmeyi veya vermeyi veya ulaşmasını sağlamayı zorunlu 
kılmaktadır. 

Belirtilen bu hususlar sağlanmadığı için müvekkil Bakana savunma yapma imkanı 
verilmeme yanında, savunmasını yapmak için gerekli yeterli süre de verilmemiştir. Bu 
husus, AiHS 6/2,b maddesinin ihlalidir. 

6. KOMİSYON, CMUK 135/5'iN MUTLAK EMRİNE AYKIRI DAVRANMIŞ, 
MÜVEKKİL BAKANIN LEHİNE DELİLLERİ DE TOPLAMAMIŞ, TOPLANMASI 
OLANAĞI DA TANIMAMIŞTIR. 

BUNUN SONUCU OLARAK, EKSİK SORUŞTURMA İLE KARAR VERME 
TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR. 

Gerçekten, emredici bir hüküm olan CMUK 135/5 maddesine göre, "Şüpheden 
kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatılır ve kendisi 
aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri 
sürmek imkanı verilir". 

Komisyon, bugüne kadar müvekkil Bakana lehine olan delilleri verme imkanını 
tanımamış, CMUK 143/1 'in mutlak emrine aykırı surette soruşturma evrakını vermemiş 
olduğu için lehine olan delillerin toplanmış olup olmadığını tesbit imkanını da 
vermemiştir. Bu durum, Komisyonun, eksik soruşturma ile karar verme tehlikesini ortaya 
çıkarmıştır. 

Belirtilen nedenle, CMUK 135/5 gereğince aşağıda gösterilen savunma 
kanıtlarının toplanması talebinde bulunmaktayız : 
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1. (9/4) ESAS SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU KARAR VE RAPORU İLE 
SORUŞTURMA EVRAKI DOSYASININ TÜM EKLERİ İLE TBMM GENEL KURULUNUN 
YÜCE DİVAN'A ŞEVKE GEREK OLMADIĞI KARARININ ilgili TUTANAKLARIYLA 
BİRLİKTE TBMM BAŞKANLIĞINDAN GETİRTİLMESİ. 

2. (9/8) ESAS SAYILI SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE İDDİA KONUSU 
YAPILMIŞ OLAN BEŞ ADET (Sakarya Merkez Konağı İnşaatı ihalesi, Sakarya 
Pamukova ilçe Jandarma K.lığı bina inşaatı ihalesi, Yalova çınarcık Esenköy İlçe 
Jandarma K.lığı bina inşaatı ihalesi, Türkiye iş Kurumu Gn. Md.lüğü Sakarya il Hizmet 
Md.lüğü binası inşaatı ihalesi, Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal inşaatı ihalesi) 
İHALE İŞLEM DOSYASININ TÜM EVRAKLARIYLA BİRLİKTE BAYINDIRLIK VE İSKAN 
BAKANLIĞINDAN GETİRTİLMESİ 

3. MÜVEKKİL BAKAN DÖNEMİNDE, MEMURLARLA ilgili OLARAK, 

a) KAÇ ADET ÖN İNCELEME VE CEZA SORUŞTURMASI YAPTIRILDIĞININ, 

b) KAÇ ADET SORUŞTURMA İZNİ KARARI VERİLDİĞİNİN, 

c) KAÇ ADET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUĞUNUN, 

ç) KAÇ ADET İDARİ İNCELEME VE SORUŞTURMA YAPTIRILDIĞININ, 

d) KAÇ ADET DİSİPLİN CEZASI VERİLDİĞİNİN, KAÇ ADET DİSİPLİN 
İŞLEMİNE YER OLMADIĞI SONUCUNA VARILDIĞININ, 

e) ALDIKLARI CEZALARLA BİRLİKTE İHALELERE KATILMAKTAN MEN 
EDİLEN FİRMA SAYISININ NE OLDUĞUNUN, 

f) MÜTEAHHİTLER HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURUSU SAYISININ NE 
OLDUĞUNUN, 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINDAN SORULMASI. 

4. ADI GEÇEN SANIK SADRETTİN DİNÇER'İN AVUKATI ARACILIĞI İLE 
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE GÖRMESİNE İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU DOKTOR 
RAPORUNUN CELBİ. 

5. HER TÜRLÜ SAVUNMA KANITINI SUNMA HAKKIMIZ SAKLIDIR. 

7. AYRICA. SORUŞTURMA KOMİSYONU, TBMM'NİN 14.02.2002 TARİHLİ 
KARARI GEREĞİNCE KESİN HÜKMÜN KAPSAMINDA OLAN VE TCK 366 
MADDESİNE AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU İDDİA EDİLEN AYNI FİİLLER, ikinci KEZ, 
(9/8) SAYILI SORUŞTURMA ÖNERGESİNDE BELİRTİLEN 5 İHALE İLE "SINIRLI" 
OLARAK İDDİA EDİLMİŞ VE TBMM'NİN KARARI İLE MECLİS SORUŞTURMASININ 
KONUSU YAPILMIŞTIR. 

KAMUSAL SAVUNMA, (9/8) SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN, CMUK 
143/l'iN EMRİNE AYKIRI EYLEMİ İLE DOSYANIN DURUMUNDAN BİLGİ 
EDİNEMEMİŞTİR. BU NEDENLE, KESİN HÜKMÜN ÇİĞNENMİŞ OLUP OLMADIĞININ 
YANI SIRA "İSNATLA BAĞLILIK" İLKESİNE AYKIRI DAVRANMIŞ OLUP 
OLMADIĞININ TESPİTİ DE YAPILAMAMIŞTIR. 

29.04.2004 TARİHLİ DİLEKÇEMİZDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, KESiN HÜKME 
AYKIRI DAVRANAN (9/8) SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU, "İSNATLA BAĞLILIK" 
VE "İSNADIN SINIRLI VE BELİRLİ OLMASI" İLKESİ GEREĞİNCE, ANCAK, 
SORUŞTURMA ÖNERGESİNDE AÇIK OLARAK GÖSTERİLEN 5 İHALE İLE ilgili 
SORUŞTURMA YAPMAK YETKİSİNE SAHİP OLABİLİR, İSNAT DIŞI OLAN 
HERHANGİ BİR İHALE İNCELEYEMEZ VE RAPORUNA VE KARARINA ALAMAZ. 

AKSİ TAKDİRDE, ADLİ MAKAM OLAN (9/8) SAYILI SORUŞTURMA 
KOMİSYONU, Yetkisiz BİR İŞLEMDE BULUNMUŞ OLUR. 
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A) Soruşturma Komisyonunun isnatla bağlılığı 

a) Soruşturma önergesinde, hangi fiillerin isnat edildiğinin açıkça gösterilmesi 
zorunludur (TBMM içtüzüğü 107/11). 

TBMM Içtüzüğü'nün "Meclis Soruşturması açılması için önerge" başlıklı 107. 
maddesine (ek: 424 -16.5.1996) göre, "Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan 
Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir. / Bu 
önergede ; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili 
işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın cezai 
sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi 
fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve Maddesi de 
yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur". 

Görüldüğü üzere, TBMM içtüzüğü 107/11 ile de, a) isnat konusu fiilin 
Başbakanlık veya bakanlık görevi sırasında işlenmiş olduğu, b) hangi fiillerin isnat 
edildiğinin belirtilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmak suretiyle, isnadın açıkça belirli 
olması gereği hükme bağlanmıştır. 

TBMM Genel Kurulunun, meclis soruşturması açılması kararı, soruşturma 
başlatan belgedir. Soruşturma Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun, soruşturma 
önergesi üzerine yapmış olduğu adli / yargısal faaliyet sonucunda meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin kararında belirtilmiş olan isnat konusu fiil ve vakıalarla bağlıdır. 

Gerçekten, yargılanacak uyuşmazlığın belirtilmesi18 için isnada konu fiilin açıkça 
gösterilmesi gerekir19, "isnadı açıkça belirtme, mahkemenin isini azaltmak ve sanığı 
asılsız ithamlardan korumak maksadı ile yapılan bir görevdir . "Bu nedenle, mesela, 
"resmi evrak üzerinde tahrifat" demek, suçu göstermeğe yetmez. Hangi evrak üzerinde 
yapıldığı da belirtilmelidir (k -m : 6. CD : 5/10/63, ç. 11, 221). Keza işçi Sigortaları 
Kanununa aykırılık demek, maddeleri sıralamak yetmez, olaylar bir bir gösterilmelidir"21. 

Bu demektir ki, Soruşturma Komisyonu, yukarıda açıklanan "bağlı yetki" 
gereğince, meclis soruşturması açılmasına ilişkin kararda gösterilen fiil ve vakıalar 
dışında herhangi bir fiil ve vakıayı üretemez veya resen soruşturma konusu yapamaz, 
inceleyemez ve özellikle kanıt toplayamaz ; böyle bir yetkisi yoktur. Aksi davranış, toplu 
kovuşturma organı ve üyelerinin "yetkisiz" işlemi olur ve böyle bir işlem hukuken yok 
hükmündedir (yoklukla sakattır). 

b) (9/8) sayılı Soruşturma önergesi ile, "beş ihale" ile İlgili olarak TCK 366 
maddesine aykırılık iddiasında bulunulmuştur. 

(9/8) sayılı Soruşturma önergesi ile, sanık Sadrettin Dinçer'in hazırlıkta 
beyanlarında belirtmiş olduğu "beş ihale" ile ilgili olarak 22, Bakan KORAY AYDIN 
hakkında TCK 366. maddesine aykırılık iddiasında bulunulmuştur. 

Sözü edilen bu "beş ihale"; 

"Uyuşmazlığın belirtilmesi demek, uyuşmazlık konusu olayın başka olaylardan ayırt edilebilecek şekilde belli edilmesi, bunun için de 
sınırlandırılması demektir. Bir olayın hukuki durumu bakımından çıkan uyuşmazlık, dava açılarak, çözülmek üzere yargılama makamı önüne 
getirildiğine göre, dava konusu olan "o!ay"ın, dava konusu olmayan "olaylar"dan ayırt edilmesi gerekir. Bu da, dava açılırken, "olayın 
sınırlandırılması" ile sağlanır", KUNTER, Nurullah : Muhakeme Hukuku dalı olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Yedinci Bası, 
Büyükçekmccelistanbull981, s. 211 no. 140. 
19 

' Kanunumuz, uyuşmazlık konusu olayın dava açan iddianamede, talepnamede, şahsi dava dilekçe veya beyanında belli edileceğini açıklamıştır 
(CMK 150, 172,193, 257, 350), KUNTER. s. 212 no. 140. 
20 KUNTER. s. 679 no. 446/2. 
21 KUNTER. s. 212 dn 3 
~ "Yukarıda bahsettiğim beş firma dışında Bakan bey bana her bir firma ve şahıs hakkında ihalelerde kendilerine yardımcı olunması konusuyla 
ilgili herhangi bir talimat vermemiştir, bende şahsım adına hiç kimseye bu konularda yardımcı olmadım", Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şb. 
^IdTnün 12.09.2001 tarihli İfade Verme Tutanağı̂  S, 3. 
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1. Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesi (Firma: Dabak inşaat, sahibi 
Daniş Pakoğlu), 

2. Sakarya Pamukova ilçe Jandarma komutanlığı bina inşaatı (Firma : Başkurt 
hafriyat, sahibi Abdullah Başkurt), 

3. Yalova Çınarcık Esenköy ilçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı (Firma : 
SKG. Yapı inşaat Şirketi, sahibi Hızır Saral), 

4. Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya il müdürlüğü hizmet binası 
inşaatı ihalesi (Firma : Hascan inşaat, Sahibi Hasan Cansız), 

5. Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal inşaatı ihalesi (Firma : Fatih Petrol 
inşaat şirketi, sahibi Ali Çakmaklı). 

ihaleleridir. 

Bu demektir ki, iddianın sınırlılığı ilkesi gereğince, meclis soruşturmasının 
konusunu da sadece bu beş ihale oluşturur ; bu beş ihale dışında herhangi bir başka 
ihale veya işlem meclis soruşturmasının konusu yapılamaz. 

B) Soruşturma Komisyonu'nun isnadın değişmezliği yasağı ile bağlılığı 
Bilindiği üzere, isnat edilen fiil ve vakıaların değişmezliği sanığın temel 

haklarındandır. Bu nedenle, isnadın değişmezliği ilkesi, doğru ve adil yargılanma 
hakkına bağlı oian doğru soruşturma yapma ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Gerçekten, bir ceza soruşturmasında da aynen bir yargılama da olduğu gibi 
soruşturmanın "sınırlandırılması" amacıyla, uyuşmazlık konusu olan isnat belirli ve 
değişmezdir. Bilindiği üzere, sanığın temel hakkının keyfiliğe karşı korunmasının en 
önemli aracı, soruşturma konusu olayı (fiil ve vakıaları), diğer olaylardan ayırmaktır, yani 
isnadı sınırlandırmaktır. 

Bu nedenle, meclis soruşturmasının sınırlandırılması demek, meclis soruşturması 
açılması kararında belirtilen olayların soruşturma konusu yapılması, dolayısıyla, bu 
kararda belirtilmeyen hiçbir olayın ise soruşturma konusu 

yapılamaması, yani sanığa isnat edilememesi demektir. 

Böyle olunca, soruşturma komisyonu, meclis soruşturması açılması kararında 
olmayan olayları (fiil ve vakıaları) soruşturma kapsamına alamaz, bu yolda herhangi bir 
araştırma yapamaz. 

B) (9/8) SAYILI MECLİS SORUŞTURMASINA KONU OLAN "3628 SAYILI 
YASAYA AYKIRILIK" İDDİASINA KARŞI YANITLARIMIZ 

1 ) Soruşturma Önergesi ile müvekkil Bakan hakkında yapılan iddia : . 

(9/8) sayılı Soruşturma önergesi ile, "Aynı zamanda ; yukarıda anlatılan fiillerinin 
haksız bir artışa sebebiyet verme ihtimali bulunduğundan 3628 Sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasasına aykırılıktan .." dolayı, müvekkil 
Bakan hakkında meclis soruşturması açılması istenmiştir. 

2) Müvekkil Bakan, Bakanlığı görevi sırasında 08.12.1999 veriliş tarihli "ilk" 
Mal Bildiriminde, sonra 3628 sayılı Yasa gereğince 03.05.2000 tarihli Mal Bildirimi 
ile 2002 Kasım Genel Seçiminden sonra Mal Bildiriminde bulunmuştur. 

3) 08.12.1999 VERİLİŞ TARİHLİ "İLK" MAL BİLDİRİMİ İLE 2002 KASIM 
SEÇİMİNDEN SONRA VERİLEN MAL BİLDİRİMİ ARASINDAKİ DÖNEME İLİŞKİN 
MALVARLIĞI DURUMU VE AÇIKLANMASI 

1. 08.12.1999 VERİLİŞ TARİHLİ "İLK" MAL BİLDİRİMİ 
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Bakan KORAY AYDIN, 08.12.1999 veriliş tarihli ilk mal bildiriminde bulunmuştur. 
08.12.1999 tarihli mal bildiriminde ise 26 kalem malvarlığı bildirilmiştir. 08.12.1999 tarihli 
mal bildirimi TBMM Başkanlığında bulunmaktadır. 

Müvekkil Bakan, sonra, 03.05.2000 tarihli mal bildiriminde, "18 Nisan 1999 
talihinde tekrar Milletvekili seçilmem nedeniyle verdiğim mal bildiriminin aynıdır" 
beyanında bulunmuştur. 

Böylece, 03.05.2000 tarihli mal bildiriminde, 08.12.1999 tarihli mal bildiriminde 
yer alan 26 kalem malvarlığı değerinden 26 malvarlığı değeri tamamen korunmaktadır. 

Bu 26 kalem malvarlığı değeri, Bakana, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait 
olan aşağıdaki malvarlığı değerlerinden oluşmaktadır: 

Bakana ait taşınmazlar : 1 ) Tripleks villa (Sincan), 2) Mağaza (Ulus), 3), 
Apartman Dairesi (izmit), 4) işyeri (kökü TiMKO Kooperatifi hissesi), 5) Kat karşılığı 
inşaat (45 adet konut, 22 işyeri inşaatı, Ankara), 

Esine ait taşınmazlar : 6) Apartman Dairesi (Dikmen), 7) Apartman Dairesi 
(Dikmen), 8) işyeri (Sincan), 9) Apartman Dairesi (kökü 55. Çağkent Yapı Kooperatifi 
hissesi), 

Nakitler: 10) Batuhan AYDIN'a (Oğlu) ait iş Bankası hesabı, 11 ) Gönül AYDIN'a 
(eşi) ait DM banka hesabı, 12) Gönül AYDIN'a (eşi) ait USD banka hesabı, 13) KORAY 
AYDIN uhdesindeki USD döviz, 14) KORAY AYDIN uhdesindeki DM döviz, 15. Gönül 
AYDIN (eşi) altın ve takı olarak uhdesinde, 16) Gönül AYDIN'a (eşi) ait Koçbank hesabı, 
17) KORAY AYDIN'a ait Koçbank hesabı, 18) H. İbrahim AYDIN'a (oğlu) ait Ziraat 
Bankası hesabı, 19) Batuhan AYDIN'a (oğlu) ait Ziraat Bankası hesabı, 20) Konuralp 
AYDIN'a (oğlu) ait Ziraat Bankası hesabı, 21 ) H. ibrahim AYDIN'a (oğlu) ait Şekerbank 
hesabı, 

Taşınır mallar : 22) Taşıt -(Bakana aittir) : 06 KA 280 plakalı 1994 model 
Mercedes, 

Şirket hisseleri : 23) Şirket Hissesi (Bakana aittir) : Yolalan Inş. Malzemeleri Tic. 
San. Ltd. Şti.'nde 3/4 hisse, 24) Şirket Hissesi (Bakana aittir): Yolalan Inş. Tic. San. Ltd. 
Şti.'nde 1/2 hisse, 25) Şirket Hissesi (Bakana aittir): Esenboğa Inş. Tur. Teks. Gıda San. 
Tic. AŞ'nde 1/240 hisse, 26) Şirket Hissesi (Bakana aittir): imaj Yorgan San. Tic. AŞ'nde 
hissesi vardır. 

2) 2002 KASIM SEÇİMİNDEN SONRA VERİLEN MAL BİLDİRİMİ 
Müvekkil Bakan KORAY AYDIN, Kasım 2002 Genel Seçimlerinden sonra, ikinci 

bir mal bildiriminde bulunmuştur. 

Müvekkil Bakan, bu mal bildiriminde, 18 kalem malvarlığı bildirmiştir. Bu mal 
bildirimi de TBMM Başkanlığında bulunmaktadır. 

Bu 18 kalem malvarlığı değeri, Bakana, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait 
olan aşağıdaki malvarlığı değerlerinden oluşmaktadır : 

Bakana ait taşınmazlar: 1) Tripleks villa (Sincan), 2) Mağaza (Ulus), 3) Apartman 
Dairesi (İzmit), 4) işyeri (kökü TiMKO Kooperatifi hissesi), 5) Kat karşılığı inşaatın 
bitirilmesi ile edinilmiş olan ve açık olarak gösterilen bağımsız bölümler (Ankara), 

Esine ait taşınmazlar : 6) Apartman Dairesi (Dikmen), 7) Apartman Dairesi 
(Dikmen), 8) işyeri (Sincan), 9) Apartman Dairesi (kökü 55. Çağkent Yapı Kooperatifi 
hissesi), 

Nakitler: 10) H. İbrahim AYDIN'a (oğlu) ait Ziraat Bankası hesabıl 11) Batuhan 
AYDIN'a (oğlu) ait Ziraat Bankası hesabı, 12) Konuralp AYDIN'a (oğlu) ait Ziraat Bankası 
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hesabı, 13) H. İbrahim AYDIN'a (oğlu) ait Şekerbank hesabı, 14) Gönül AYDIN'a (eşi) ait 
USD banka hesabı, 15) Gönül AYDIN'a (eşi) ait Ziraat Bankası hesabı (18 milyar TL), 
16) Gönül AYDIN'a (eşi) ait Ziraat Bankası hesabı (3,8 milyar TL), 17) Gönül AYDIN 
(eşi) altın ve takı olarak uhdesinde, 

Taşınır mallar: 18) Taşıt -(Eşine aittir) .06 GA 256 plakalı 2000 model Mercedes. 

3) 08.12.1999 TARİHLİ MAL BİLDİRİMİ İLE 2002 KASIM SEÇİMİNDEN 
SONRA VERİLEN MAL BİLDİRİMİ ARASINDAKİ MALVARLIĞI DURUMU VE 
AÇIKLANMASI 

Görüldüğü üzere, bu iki mal bildirimi arasında "sonuç" olarak "malvarlığı 
değerlerinde azalma" şeklinde bir değişiklik vardır. 

3.1. Her iki mal bildiriminde 13 kalem malvarlığı değeri aynıdır. 

Gerçekten, 08.12.1999 tarihli mal bildiriminin yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili 
(1-9), nakitlerle ilgili (18-21) sıra sayısında yazımlı bulunan malvarlığı değerleri, 2002 
Kasım seçiminden sonra verilen mal bildiriminde aynen yer almışlardır. Dolayısıyla, 
gösterilen 13 kalem malvarlığı değerinde herhangi bir değişiklik yoktur. 

3.2. 08.12.1999 tarihli mal bildiriminde yer alan aşağıda belirtilen malvarlığı 
değerleri, ikinci mal bildiriminde yer almamıştır : 

08.12.1999 tarihli mal bildiriminde ; 10. sıradaki Batuhan AYDIN -iş Bankası 
Maltepe Şubesi hesabı 22. sırada yer alan taşıt, 23, 24, 25, 26 sıralarda yer alan şirket 
hisseleri, ikinci mal bildiriminde yer almamıştır. 

Bu malvarlığı değerlerinden elde edilen gelir, ikinci mal bildirimi ile yeni bildirilen 
malvarlığı değerleri için "kısmi kaynak" oluşturur. 

3.3. 08.12.1999 tarihli mal bildiriminde yer alan aşağıda belirtilen malvarlığı 
değerleri, kısmen azalmış veya kısmen bir başka malvarlığına dönüşmek suretiyle, 
ikinci mal bildiriminde yer almıştır : 

08.12.1999 tarihli mal bildiriminde ; 11. sırada Gönül AYDIN'a (eşi) ait DM banka 
hesabı, 12. sırada yer alan Gönül AYDIN'a (eşi) ait USD banka hesabı, 13. sırada yer 
alan KORAY AYDIN uhdesindeki USD döviz, 14. sırada yer alan KORAY AYDIN 
uhdesindeki DM döviz, 15. sırada yer alan Gönül AYDIN (eşi) uhdesindeki altın ve takı, 
16. sırada yer alan Gönül AYDIN'a (eşi) ait Koçbank hesabı, 17. sırada yer alan KORAY 
AYDIN'a ait Koçbank hesabı malvarlığı değerleri, kısmen bir başka malvarlığı değerine 
dönüşmek, kısmen de azalmak suretiyle ikinci mal bildiriminde yer almıştır. 5. kalem mal 
varlığı değeri inşaat için de harcamalar yapılmıştır. 

3.4. ikinci mal bildiriminde yer alan "yeni malvarlığı değerleri". 

İkinci mal bildiriminin 14. sırasındaki imar Bankası 500.000 USD'lik malvarlığı 
değeri, 08.12.1999 tarihli mal bildiriminin 12. sırasındaki Koçbank hesabındaki 395.000 
USD ile 13. sırasındaki müvekkil Bakanın uhdesinde bulunan 1.925.000 USD olmak 
üzere toplam 2.320.000 USD lık malvarlığı değerinin bir kısmıdır. 

ikinci mal bildiriminin 17 .sırasındaki altın ve takı olarak yer alan 400 milyar TL'lik 
malvarlığı değeri, 08.12.1999 tarihli mal bildiriminin 15. sırasındaki müvekkil Bakanın 
eşinin uhdesinde 140 milyar TL olarak yer alan altın ve takı malvarlığı değeri ile 11. 
sırasındaki 1.617.500 DM banka hesabındaki değer, 14. sırasındaki 700.000 DM banka 
hesabındaki değer ile 13. sırasındaki USD değerinden yukarıda belirtilen tutardan bakiye 
kalan değerin bir kısmıdır. 

İkinci mal bildiriminin 15. sırasındaki banka hesabı değeri, 16. sırasındaki banka 
hesabı değeri ile 18. sırasındaki taşıt malvarlığı değeri, 08.12.1999 tarihli mal bildiriminin 
11. sırasındaki 1.617 .500 DM banka hesabındaki değer, 14. sırasındaki 700.000 DM 
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banka hesabındaki değer ile 13. sırasındaki USD değerinden yukarıda belirtilen 
tutarlardan bakiye kalan değer kısmıdır. 

Ayrıca, bu iki mal bildirimi arasında müvekkil Bakanın maaş, kira, banka faizleri 
ile diğer gelirleri bulunmaktadır. Ayrıca, Müvekkilin ticaretle uğraşan babası torunlarına 
maddi destek sağlamaktadır. 

4) (9/8) SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN MAL BİLDİRİMİ İSTEMİ 
ÜZERİNE VERİLEN 10.05.2004 TARİHLİ MAL BİLDİRİMİ İLE 2002 KASIM 
SEÇİMİNDEN SONRA VERİLEN MAL BİLDİRİMİ ARASINDAKİ MALVARLIĞI 
DURUMU 

1. SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN MAL BİLDİRİMİ İSTEMİ 

(9/8) sayılı Soruşturma Komisyonu, müvekkil Bakan hakkında 3628 sayılı 
Kanuna aykırılık iddiasını soruşturmakla yetkili ve görevli "adli makam" olarak, 
05.05.2004 tarih 50 sayılı yazısı ile, yasal yedi günlük süre tanınmadan (3628/19),".. 07 
.04.2004 tarihli toplantıda daha etkin ve verimli çalışmalar yapmak amacıyla, çeşitli 
kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesine karar verilmiştir./ Söz konusu karar 
doğrultusunda mal beyanınıza ihtiyaç duyulmuş olup, 10.05.2004 Pazartesi günü mesai 
bitimine kadar ...mal beyanınızın ulaştırılması ..„ istenilmiştir (3628/19). 

2. 10.05.2004 TARİHLİ MAL BİLDİRİMİ 

Müvekkil Bakan, Komisyonunun 05.05.2004 tarihli yazısı üzerine, yasal yedi 
günlük süresinden önce 10.05.2004 tarihli mal bildirimini vermiştir. Müvekkil Bakan, bu 
mal bildiriminde, 25 kalem malvarlığı bildirmiştir. 

Bu 25 kalem malvarlığı değeri, Bakana, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait 
olan aşağıdaki malvarlığı değerlerinden oluşmaktadır: 

10.05.2004 tarihli mal bildiriminde 1-8. sıralarda yer alan 8 adet taşınmaz ile 9-
12. sıralarda yer alan nakit değerler, Kasım 2002 Genel Seçimlerinden sonra verilen mal 
bildiriminde ( = önceki mal bildirimi) "aynen" yer alan malvarlığı değerleridir. 

1 0.05.2004 tarihli mal bildiriminde 24. sırada yer alan değer, önceki mal 
bildiriminde 17. sırada yer alan aynı kalem değerin aynen korunan bir parçasıdır. Bu 
nedenle, bu malvarlığı değeri de önceki mal bildiriminde "aynen" yer alan malvarlığı 
değeridir. 

10.05.2004 tarihli mal bildiriminde 25. sırada yer alan döviz değerin büyük kısmı, 
önceki mal bildiriminin 14. sırasındaki döviz değerinin "aynen" yer almasından 
oluşmaktadır. 

10.05.2004 tarihli mal bildiriminde 25. sırada yer alan değerin bakiye kısmı, 13, 
14, 15, 16, 17, 20, 21 , 22. sıralardaki malvarlığı değerleri toplamı 189.206.316.893 TL ve 
18, 19. sıralardaki USD toplamı 9446 USD değeri, önceki mal bildiriminin 17 .sırasında 
yer alan altın ve takı değerinden bakiye değer ile, önceki mal bildiriminin 9. sırasındaki 
apartman dairesi ile 18. sırasındaki aracın satışı ile 13, 15 ve 16. sırasında yer alan 
malvarlığı değerlerinin bir başka malvarlığı değerine dönüşen malvarlığı değerleridir. 

Ayrıca, müvekkil Bakanın maaş, kira, banka faizleri ile diğer gelirleri bulunmakta 
ve müvekkilin ticaretle uğraşan babası ailesi ve özellikle torunlarına maddi destek 
sağlamaktadır. 

C) kamusal savunma olarak, yazılı istememize karşın soruşturma evrakının 
tarafımıza verilmemesi suretiyle bilinçli ve hukuka aykırı bir biçimde "savunma 
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hakkının kısıtlanması" ve kesin hükmün çiğnenmesi karşısında, yasa emri olarak 
müvekkil Bakanı her koşulda savunmasız bırakmamak amacıyla, SORUŞTURMA 
ÖNERGESİ İLE İkinci KEZ / MÜKERRER YAPILAN İDDİALARA KARŞI KISMİ 
YANITLARIMIZ 

1. MÜVEKKİLİM BAKANIN, TCK 366 MADDESİNE AYKIRI HERHANGİ BİR 
EYLEMİ VE İŞLEMİ YOKTUR. 

BU NEDENLE, SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, MÜVEKKİLİM BAKANA 
İSNAT EDİLEN İDDİA HUKUKSAL DAYANAKTAN YOKSUNDUR. 

1 ) İDDİA 5 İHALE İLE SINIRLIDIR. 
Soruşturma önergesi ile, Önergede belirtilen ceza davasının sanığı Sadrettin 

Dinçer'in hazırlıktaki beyanlarında belirtmiş olduğu "beş ihale" ile ilgili olarak, müvekkil 
Bakan hakkında "ikinci" kez / mükerrer olarak TCK 366 maddesine aykırılık iddiasında 
bulunulmuştur. 

Bu demektir ki, aslında kesin hüküm kuralı nedeniyle incelenmesi söz konusu 
olmayan bu iddianın, ayrıca "iddianın sınırlılığı" ilkesi gereğince, meclis soruşturmasının 
konusunu da sadece bu beş ihale oluşturur ; bu beş ihale dışında herhangi bir başka 
ihale veya işlem meclis soruşturmasının konusu yapılamaz. 

2) SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, BİR KAMU DAVASI İLE 
YARGILANMAKTA OLAN SEDAT ABAN VE SADRETTİN DİNÇER ADLI 
SANIKLARIN HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA EMNİYET VE SAVCILIKTA ALINMIŞ 
OLAN BEYANLARI ESAS ALINARAK, MÜVEKKİL BAKAN HAKKINDA YAPILMIŞ 
OLAN TCK 366. MADDESİNE AYKIRILIK İDDİASI HUKUKSAL DAYANAKTAN 
YOKSUNDUR. 

1. Soruşturma Önergesi ile müvekkil Bakan hakkında yapılan iddia : 

(9/8) sayılı Soruşturma önergesi ile, bir kamu davası ile yargılanmakta olan Sedat 
Aban ve Sadrettin Dinçer adlı sanıkların hazırlık soruşturmasında emniyet ve savcılıkta 
alınmış olan beyanları esas alınmak suretiyle iddia da bulunulmuştur .Açıkçası, iddiaların 
tümü Sedat Aban ve özellikle Sadrettin Dinçer'in hukuka aykırı surette elde edilmiş 
beyanlarına dayandırılmıştır. 

Soruşturma önergesi ile, adı geçen sanıkların hazırlıktaki beyanlarına göre, 
sadece "davet usulüyle" beş firmaya yapılan ihalelere ilişkin olarak, müvekkil Bakan 
hakkında TCK 366. maddesine aykırı davrandığı iddiasında bulunulmuştur. 

Gerçekten, soruşturma önergesinde, sanık Sadrettin Dinçer'in hazırlıktaki 
beyanlarına yer verilmiştir. 

Soruşturma önergesine göre, ".. Sadrettin Dinçer'in ; Bakan KORAY AYDIN'a 
zaman zaman siyasi kişiliği olan Milletvekilleri veya partiden bir takım insanlarla birlikte 
müteahhitlerin gelip gittiği olurdu, bunlardan gelen müteahhitler ihale almak için gelirdi, 
şu anda hatırladığım kadarıyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan 
Dabak inşaatın sahibi Daniş PAKOĞLU, Sakarya Pamukova ilçe Jandarma komutanlığı 
bina inşaatını alan Başkurt hafriyat sahibi Abdullah BAŞKURT, Yalova Çınarcık Esenköy 
ilçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG. Yapı inşaat Şirketi sahibi 
Hızır SARAL, Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya il müdürlüğü hizmet binası 
inşaatı ihalesini alan Hascan inşaat Sahibi Hasan CANSIZ ve Diyarbakır Bismil Devlet 
Hastanesi ikmal inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol inşaat şirketi sahibi Ali ÇAKMAKLI ile 
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ilgili olarak "Bakan KORAY AYDIN bana telefon açtı, telefonda şirket sahiplerinin 
isimlerini vererek Sedat ABAN'ı arayıp bunlara yardımcı olmasını söylememi istedi, ben 
de bunlarla ilgili olarak Sedat ABAN'ı arayıp ismi verip Bakan Bey'in talimatı olduğunu, 
bunlara yardımcı olunmasını söyledim. Bu söylediklerim bir sefer de olmamıştır zaman 
içinde olmuştur. Burada yardımcı olunmasından ne kast edildiğini tam olarak 
bilemiyorum, ancak Bakan bey'in emri alt kadrolar tarafından yerine getirilir" şeklindeki 
beyanları da dikkate alınarak" iddia da bulunulmuştur. 

Soruşturma önergesi, sanık Sadrettin Dinçer'in hazırlıktaki bu beyanıyla, diğer 
sanık Sedat Aban'ın hazırlıktaki beyanını birleştirmiş, birleştirilen bu iki beyandan, 
Bakanın "müzayede veya münakaşaya" hile karıştırmak eylemini işlediği sonucunu 
çıkarmıştır. 

Gerçekten, Soruşturma önergesine göre, ".. Sedat Aban'ın .'ihalelerde Bakan, 
kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu da değerlendirin diye bana veya Genel 
Müdürüne söyleyebildiği gibi Danışmanı Sadrettin Dinçer vasıtası ile bu şekilde 
talimatları olmaktadır"24 

Soruşturma önergesi ile, adı geçen sanıkların yukarıda belirtilen hazırlıktaki 
beyanları esas alınmak suretiyle, TCK 366. maddesine aykırı davrandığı kanısı ile, 
müvekkil Bakan hakkında Anayasa'nın 100 ve İçtüzüğün 107 maddeleri gereğince 
Meclis Soruşturması açılması istenmiştir. 

2. Soruşturma Önergesinde, sanıkların CMUK'nun 135a/1 ile 254/II maddesi 
hükmü karşısında kanıt niteliği olmayan beyanları esas alınarak iddia 
oluşturulurken, aynı sanıkların hakim huzurunda alınan ve yukarıdaki hükme aykırı 
olmayan ifadelerine itibar edilmemiş, "doğru iddiada bulunma" ilkesi çiğnenmiştir 
(AY 36/1, AiHS 5,6) 

Soruşturma önergesi ile, bilerek ve isteyerek, müvekkil Bakan hakkında haksız 
kuşku yaratabilmek amacıyla, bir tür "usul hilesi" ile adı geçen sanıkların sadece 
hazırlıktaki beyanlarına yer verilmiş, ancak bu sanıkların yargılamadaki beyanlarına yer 
verilmemiştir. 

Bu nedenle, Soruşturma Önergesi ile, müvekkil Bakan hakkında "doğru ve adil 
yargılanma hakkının" ayrılmaz bir parçası olan "doğru iddiada bulunma" ilkesi 
çiğnenmiştir. 

(9/8) Sayılı Soruşturma Komisyonu, bu durumu, görevi gereği kendiliğinden 
(resen) göz önüne almak ve adı geçen sanıkların yargılamadaki beyanlarını da tesbit ve 
değerlendirme ile görevlidir. 

3. Adı geçen sanıklar, mahkeme önünde birer "mahkeme işlemi" olan 
beyanları ile müvekkilimiz Bakan hakkında herhangi bir İddia da bulunmamışlardır 

3.1. SANIKLAR, YARGILAMADA ÖZGÜR İRADELERİ İLE VERMİŞ 
OLDUKLARI BEYANLARLA, BAKAN KORAY AYDIN HAKKINDA HERHANGİ BİR 
İSNATTA BULUNMAMIŞLARDIR. 

A) Ceza yargılaması hukukunda asıl olan, sanıkların, yargılamada özgür 
iradeleri ile vermiş oldukları beyanların takdiri delil olarak karara esas alınmasıdır. 

TBMM Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlıjı'nca hazırlanmış 03.12.2003 tarih 8 sayıü Soruşturma önergesi s. 1 (Soruşturma önergesi). 
Soruşturma önergesi s. I 
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Soruşturma Önergesinde, iddia, kasıtlı bir biçimde anılan sanıkların mahkeme 
önündeki beyanlarına değil de sadece poliste verdiği beyana öznel düşüncelerle 
hukuki değer atfedilerek yapılmıştır. Gerçekten, Soruşturma önergesinde, inandırıcı 
bir gerekçe koymadan, sanıkların hazırlık soruşturmasındaki ifadelerine, yargılamanın 
muhtelif evrelerinde verdikleri beyanlara göre üstünlük tanınmıştır. Eğer bir ifadeye 
üstünlük tanınacaksa, bu ifade herhalde hakim önündeki ifade olmalıdır. 

B) Sanık Sedat Aban'ın yargılamadaki beyanları: 
Sanık Sedat Aban, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2001/173 esas sayılı 

davasının 27.03.2002 tarih 1 sayılı oturumunda yapılan "sorgusu" sırasında, 

a) emniyet, DGM Cumhuriyet BAŞSAVCILIĞI ve DGM Yedek Hakimliğinde 
alınan ifadelerinin baskı ve işkence altında alınmış olduğunu, bu nedenle, bu 
ifadeleri kabul etmediğini bildirmiştir25, 

b) sanık davetiye ile yapılan ihalelerin usulüne uygun olduğunu belirtmiştir ,** 

c) sanık, Bakan KORAY AYDIN hakkında onu suçlayan herhangi bir 
beyanda bulunmamıştır. 

Görüldüğü üzere, sanık, yargılamadaki beyanında, Soruşturma önergesindeki 
iddianın aksine, müvekkil Bakan hakkında onu suçlayan herhangi bir beyanda 
bulunmamıştır. 

Soruşturma Önergesinde, sanığın yargılamadaki bu beyanının göz önüne 
alınmaması, dolayısıyla herhangi bir tartışmaya gidilmeden sadece polisteki 
beyana itibar edilmesi kastı mahsusaya müstenittir. 

C) Sanık Sadrettin Dinçer'in yargılamadaki beyanları: 

Sanık Sadrettin Dinçer, Ankara 1 Nolu DGM Başkanlığının 2001/173 esas sayılı 
dosyasına vermiş olduğu 16.01.2002 havale tarihli el yazılı dilekçeslyle, İddia edildiği 
gibi İhaleler konusunda kimseden bir talimat almadığını ve kimseye de bir talimat 
vermediğini beyan etmiştir. 

Sanığın el yazılı beyanına göre, "Ben teknik bir eleman değilim, ihale nasıl ve 
hangi şekilde yapılır bilmem, imza yetkim yoktur. Sayın Bakan aracılığıyla da olsa 
hiçbir ihale konusunda talimat almadım ve talimat vermedim. Talimat verme gibi de 

2İ "Emniyetle, DGM savcılığında ve sorgu hakimliğinde ifadelerim var kabul etmiyorum. ..emniyette kaldığım süre içerisinde 6 giin 
boyunca manevi işkenceye maruz kaldım daha sonra DGM Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldım, DGM Cumhuriyet Savcısı bana okutmadan 
ifademi imzalanıldı, DGM Yedek Hakimliğinde de bu baskı altında getirilerek ifadem alındı bu nedenle ifadelerimi kabul etmiyorum. / Ben 
müsteşar yardımcısıyım emniyette beni kelepçe ile bağladılar ve işkence yaptılar, suçsuzum, beraatı mi istiyorum. Dedi / Sanığın emniyetteki 
ifadesi okundu. /SANIKTAN SORULDU : Kabul etmiyorum dedi. /DGM Savcı Ilgındaki ifadesi okundu. /SORULDU : Kabul etmiyorum dedi. 
/ DGM yedek Hakimlıgindeki ifadesi okundu. / SORULDU .Kabul etmiyorum dedi ../ SANIKTAN SORULDU . Sorgu Hakimligindeki 
ifademde her ne kadar emniyet ve savcılıktaki beyanımı ve tllm suçlamaları kabul etmiş isem de beni sorgu hakimliğine getiren görevliler ifademi 
değiştirdiğimde tekrar emniyete götüreceklerini söylediler bu nedenle kabul etmek zorunda kaldım, o nedenle kabul etmiyorum dedi", Ankara I 
Ağır Ceza Mahkemesinin 27,03.2002 tarih Celse 1 Tutanağı s. 3-4. 

26 ".. 2886 Sayılı Devlet ihale K.nun 35 ve 44. maddeleri uyarınca ilanlı ve davetiydi olarak yapılan tlim ihaleler usulüne uygundur 
ben herhangi bir personele usulsüzlük yapılması konusunda talimat vermedim, esasen Maliye Bakanlığınca bu konular denetlenmektedir eğer 
herhangi bir usulsüzlük olsaydı bugüne kadar Maliye Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılması gerekirdi ve en aıından ihalelerin onaylanmaması 
gerekirdi, / ..Sanığın ifadeleri arasında çelişki olduğundan SORULDU : Davetiye usulli ile yapmış olduğumuz ihaleler 2886 Devlet ihaleleri 
Kanununun 44. maddesinde yazılı şartları taşımaktadır, Bakan onayı okluktan sonra davetiyeli ihale yapılmaktadır yoksa buna ben karar vermiş 
değilim dedi, / Sanıktan SORULDU .2886 Sayılı K.nun 44. maddesi uyarınca davetiyelerin hangi firmalara ne şekilde ve neden gönderildiği 
hususunu açıklaması istendi. SANIK ; Tanıüm dosyalan ilanları Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yapıldıktan sonra yüzlerce veya binlerce fırına 
tanıtını dosyası verir, bu taunun dosyalarını veren firmalar arasında uygun bulunanlara davetiye çıkarılır bunu yapan da Yapı işleri Genel 
Müdürlüğüdür. Genel Müdürlükte yapılan bu inceleme kendi takdirlerine göre yapılır dedi", Ankara 1 Ağır Ceza Mahkemesinin 27.03.2002 tarih 
Celse 1 Tutanağı s. 3-4 
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bir yetkim yoktur. Görev sürem içerisinde hiç kimseye, hiçbir konuda menfaat karşılığı bir 
iş yapmadım. Hiç kimseden de talepte bulunmadım."27. 

Sanık Sadrettin Dinçer, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.03.2002 tarih 1 
sayılı oturumunda yapılan "sorgusu" sırasında, 

a) emniyet, DGM Cumhuriyet Başsavcılığı ve DGM Yedek Hakimliğinde alınan 
bu ifadeleri kabul etmediğini, emniyette işkence görmesi nedeniyle rapor aldığını 
bildirmiştir, * 

b) sanık, bakan müşavirlerinin ihaleyle ilgili bir yetkisi bulunmadığını ve herhangi 
bir ihale alınmasına katkısı olmadığını belirtmiştir29, 

c) sanık, Bakan KORAY AYDIN hakkında onu suçlayıcı herhangi bir 
beyanda bulunmamıştır. 

ç) sanığın firmalara iş verilmesi veya davetiye gönderilmesi konusunda bir ima, 
beyan veya talimatı olmadığı, diğer sanıklar tarafından kabul edilmiştir30. 

3.2. SORUŞTURMA ÖNERGESİ, ADİ GEÇEN SANIKLARIN, HAZİRLİK 
SORUŞTURMASINDA, CMUK 135afE 31 AYKIRI "YASAK YÖNTEMLERCE" 
ALINMIŞ OLAN BEYANLARINA DAYALI OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. 

BU NEDENLE, SANIKLARIN BU BEYANLARI, 
A) SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE YAPILAN İDDİANIN "KANITI" 

YAPILAMAZ, 
B) TBMM GENEL KURULUNCA, SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE YAPILAN 

İDDİANIN "KANITI" OLARAK KABUL EDİLEMEZ. 
Soruşturma Önergesinde, özellikle müvekkil Bakanın TCK 366 maddesine 

aykırılık fiili iddiası, sanık Sadrettin Dinçer'in hazırlıktaki ifadelerine 
dayandırılmıştır. 

Oysa, sanık Sadrettin Dinçer, avukatı aracılığı ile almış olduğu Doktor 
Raporu ile açıkça işkence ve kötü muamele gördüğünü ispatlamıştır. 

(9/8) sayılı Soruşturma Komisyonu, tıp konusunda uzman değildir. Bu 
nedenle, sanık Sadrettin Dinçer'in işkence ve kötü muamele görmüş olduğuna 
ilişkin doktor raporunu takdir edemez. Doktor raporu, resmi evraktır, aksi ispat 
edilmedikçe, muteberdir ve Komisyonu bağlayıcıdır. Böyle bir iddia mevcut 
bulunmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak, (9/8) sayılı Soruşturma Komisyonu, sadece bu 
doktor raporunu ve içeriği tıbbi bulgu, teşhis ve sonuçları kabul etmek, yani 
sanığın işkence ve kötü muamele görmüş olduğunu kabul etmek zorundadır. 

:' Sanık Sadrettin Dinçer'in Ankara 1 Nolu DGM Başkanlığının 2001/173 esas sayılı dosyasına vermiş olduğu 16.01.2002 havale 
tarihli el yazılı dilekçesi s, 2. 

M İlk ifadeleri okundu. SORULDU .Kabul etmiyorum, şimdiki ifadem doğrudur, suçsuzum beraatimi istiyorum. Ben emniyetle 
işkence gördüm ancak cezaevine girdikten sonra rapor aldım dedi", Ankara 1 Ağır Ceza Mahkemesinin 27.03.2002 tarih Celse 1 s. 9. 

29 "Ben Bakan Müşaviri olarak görev yapıyordum, Müşavirlerin yasada belirtilen yetkileri söz konusu değildir, herhangi bir ihalenin 
alınmasında da bir katkım olmamıştır dedi", Ankara I Ağır Ceza Mahkemesinin 27.03.2002 tarih Celse 1 Tutanağı s. 9. 

30 "SANIK SADRETTİN DİNÇER VEKİLİ SÖZ ALARAK : Müvekkilimin diğer sanıklara herhangi bir şekilde firmalara iş verilmesi 
konusunda veya davetiye gönderin seklinde bir sözlü ya da yazılı veya imalı bir şekilde bir beyanının veya talimatının veya konuşmasının olup 
olmadığı sorulsun dedi / SANIKLARDAN AYRI AYRI SORULDU : Sadrettia Dinçer'in bize böyle bir talimaü olmadı dediler", Ankara l.Agır 
Ceza Mahkemesinin 27.03.2002 tarih Celse 1 Tutanağı s. 12. 

" Yasak sorgu yöntemleri : (Ek : 18. 11.1992 -3842/13 md) -CMUK !3Sa/l : "İfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine 
dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddetle bulunma, bazı 
araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahaleler yapılamaz". 
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Belirtilen yasal nedenle, TBMM Genel Kurulu'nun, sanık Sadrettin Dinçer'in 
hukuka aykırı surette elde edilmiş olan hazırlıktaki beyanına dayalı oluşturulan 
Soruşturma önergesindeki bu iddiayı, CMUK 135/son'a aykırı kabulü (AY 2), bu 
niteliği gereğince Önergeye hukuken göz önüne alınabilirlik niteliği kazandırmaz. 
Çünkü, hiçbir hukuki işlem, gayrımeşru bir vasıta kullanılarak meşru hale 
getirilemez. 

3.3. SORUŞTURMA KOMİSYONU, ADI GEÇEN SANIKLARIN, HAZIRLIK 
SORUŞTURMASINDA, CMUK 135a/!1 E AYKIRI "YASAK YÖNTEMLERLE" ALINMIŞ 
OLAN BEYANLARINI, MECLİS SORUŞTURMASINDA "KANIT" OLARAK 
DEĞERLENDİREMEZ, YANİ RAPORUNA ESAS ALAMAZ (CMUK 135/SONf. 

A) Sanık Sadrettin Dinçer'in hazırlıktaki tüm ifadeleri, yasak sorgu yöntemi 
ile alınmıştır: 

a) Sanık Sadrettin Dinçer'in, 16.01.2002 havale tarihli el yazılı beyanı: 

".. iddianamede bana atfedilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Emniyet 
Müdürlüğünde geçen 7 günde fiili cebir, şiddet ve baskıya maruz kaldım. Açık 
tabiriyle işkence gördüm. Gözlerim bağlı, her gün ne zaman olacağı belli olmadan 6-7 
saat dizlerimin üzerine çöktürülerek, kimi zamanda çıplak bir şekilde darp edilerek insan 
onuruna yakışmayacak şekilde ifadem alındı. Kendi istedikleri tarzda ifade vermem için 
zorlandım. Sayın Bakanın aleyhinde ifade vermemi ve Sayın Bakanın bana talimat 
vererek benimde müsteşar yardımcısına ilettiğimi söylememi istediler. Ancak bu şekilde 
zinciri tamamlarız dediler. Birkaç kere kağıtlara imza attırdılar. 7 günde bilgisayar 
odasına götürüldüğümde ekranda ifademi hazır olarak gösterdiler. Oaha sonra printerin 
bulunduğu başka bir odaya götürdüler ve printerden çıkardıkları ifadelere okumama izin 
vermeden imza attırdılar. 

Bu süre zarfında psikolojim bozuldu. 5 kilo verdim. Adli Tabiplik, Savcılık ve 
Mahkemedeki ifadelerimde sürekli polisin psikolojik baskısını hissettim. Buna neden, 
emniyette Savcının ifadesinden sonra tekrar geri getirileceğimin söylenmesiydi. Yedek 
Hakimlikteki ifademi verirken bile polis mahkemenin içine girdi, ancak hakimin uyarısı ile 
dışarı çıkarıldı. 

Emniyetteki sorgudan sonra ifadem alınmak üzere Sayın DGM Savcısının 
makamına getirildim. Sayın Savcıya her iki ayak bileğimde oluşan yaraları göstererek 
işkence yapıldığını söyledim. Sayın Savcı "neden adli tıpta göstermedin, ben bir şey 
yapamam şu anda" dedi. Kendisine, korkudan ve psikolojik baskıdan tekrar emniyete 
götürüleceğim endişesiyle Adli Tıp'ta bunları gösteremediğimi söylememe rağmen" "ben 
bir şey yapamam" deyip Yedek Hakimliğe şevketti. 

Mahkemede bunu söyleyemedim. Çünkü hem polisin üzerimdeki baskısı, hem de 
Sayın Savcı'nın bir şey yapamayacağını söylemesi nedeniyle burada da bir şey ifade 
etmeyeceğini düşündüm. 

Tutuklanarak Cezaevine girdiğimin ertesi günü avukatım vasıtasıyla 
Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verdim. Adli Tıp'a giderek tesbit yaptırdım ve 3 
günlük rapor verdiler .Cumhuriyet Savcısına detaylı olarak ifade verdim. 
TAKİPSİZLİKLE sonuçlandı. Numune Hastanesine sevk yaparak biyopsi yaptırdım. 
Kırıkkale'deki mahkemede avukatım aracılığıyla dava açtım, halen devam etmektedir". 

b) Doktor Raporu 

Sanık Sadrettin Dinçer'in tutukluğunun kaldırılmasına ilişkin avukatınca verilmiş 
dilekçesinde, "hazırlık 2001 Z76587 numaraya kaydedilen bu suç duyurusu ile ilgili olarak 

12 Yasak sorgu yöntemleri . (Ek : 18.11.1992 -3842/13 md) -CMUK 135a/son : "Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle 
elde edilen ifadeler nza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez". 
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sanık o gün Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş ve yapılan muayenesinde : "Her iki 
ayak sırtında tibiyaya yakın Alt dış bölümde 1,5 cm çapında üzeri kurtlanmaya 
başlamış Erezyon etrafında ödem ve hiperemi" tespit edilmiştir"33. 

B) (9/8) sayılı Soruşturma Komisyonu, sanık Sadrettin Dinçerin yasak 
sorgu yöntemi ile alınmış olan hazırlıktaki tüm ifadelerini kanıt olarak kararına 
esas alamaz (CMUK 135alson). 

3.4. ADI GEÇEN SANIKLAR, İDDİANIN AKSİNE, YASAK SORGU 
YÖNTEMİYLE ALINDIĞI İÇİN KANIT OLMA NİTELİĞİ OLMAYAN BEYANLARI İLE 
DE MÜVEKKİLİMİZ BAKAN HAKKINDA SUÇ OLUŞTURAN HERHANGİ BİR 
İDDİADA BULUNMAMIŞLARDIR. 

A) Sanıkların beyanları, "Bakanın kendisine başvuran kişilere yardımcı 
olunmasını istemesi" şeklindedir. 

Gerçekten, her iki sanığın ve diğer bazı sanıkların hazırlıktaki beyanlarına 
bakıldığında, müvekkil Bakanın iddia olunan talimatının, iddia edildiği gibi bir ihalenin 
belirli bir firmaya verilmesinin veya verilmemesinin sağlanmasıyla bir ilgisi yoktur. Bu 
beyanların bütünlüğüne göre, müvekkil Bakan, iddia olunan talimatı ile kendisine ihale 
konusunda başvuran kişilere, sadece "ihaleye katılma" işlemleri konusunda yardımcı 
olunmasını istemiştir. 

Sanık Sadrettin Dinçerin emniyette "şüpheli" sıfatıyla alınan 12.09.2001 
tarihli ifadesindeki bu konudaki soruya vermiş olduğu yanıta göre, "ihaleler 
konusunda zaman zaman Bakan beye siyasi kişiler aracılığıyla gelen inşaat 
şirketleri sahipleri oldu. Bakan beyde siyasetin içerisinde ki bir İnsan olarak 
zaman zaman yanına gelip ihaleler konusunda kendisine yardımcı olunmasını 
isteyen şahıslara yardımcı oldu. Bu tür konuları Bakan bey bana söyler ve ilgililere 
İrtibat kurarak ismini verdiği şahıslara yardımcı olmamı isterdi. Hatırladığım 
kadarıyla ...isimli şahıslarla ilgili olarak ihalelerde kendilerine yardımcı olunması 
konusunda ilgililerle irtibat kurulması konusunda ilgililerle irtibat kurmam 
hakkında kendisinin talimatı oldu ve bende müsteşar yardımcısı M. Sedat ABAN'a 
bu şahıslara yardımcı olunmasını, bakan beyin talimatı olduğunu söylemiştim. 
Fakat ben talimatı ilettikten sonra bu şirketlerin ihaleleri alıp almadığını takip 
edemem, akıbetinden de bilgim olmaz. Ben bana söylendiğinde talimatı iletirim, 
..bu şekilde konunun gereği yapılır, benim bu şekilde ilettiğim konuların Bakandan 
geldiğini bildiklerinden talimatı yerine getirirler .. , ,3\ 

Sanık Sadrettin Dinçer, yukarıdaki ifadesinden sonra Ankara DGM Cumhuriyet 
Savcısına vermiş olduğu 12.09.2001 tarihli ifadesinde ise, ".. Bakan KORAY AYDIN 
bana telefon açtı, telefonda şirket sahiplerinin isimlerini vererek Sedat ABAN'1 arayıp 
ismi verip Bakan Bey'in talimatı olduğunu, bunlara yardımcı olunmasını söyledim. Bu 
söylediklerim bir sefer de olmamıştır zaman içerisinde olmuştur. Burada yardımcı 
olunmasından ne kast edildiğini tam olarak bilmiyorum çünkü benim görevim Sırf Bakan 
Bey'in talimatını Müsteşar Yardımcısı'na iletmekten ibarettir, sonrasını takip etmem"35 

demektedir. 

Sanık bu beyanı ile, "bakanın yardımcı olun" demesinden ne kast ettiğini 
bilmediğini beyan etmiştir. 

Görüldüğü üzere, sanığın bu beyanı, yoruma muhtaçtır. Beyandan, müvekkil 
Bakanın, ihalenin mutlaka bir firmaya verilmesini istediği şeklinde bir sonuç 

" Av. A. AYDIN Akpmar'ın talihsiz dilekçesi 5.2 m.2 
14 Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şb. Md'nUn 12.09.2001 carihli tfade Verme Tutanağı s. 3. 

35 Sanık Sadrettin Dinçerin ifadesi -Ankara DGM C. Savcılığının 12.09.2001 tarihli İfade Tutanağı S. 1. 
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çıkmamaktadır. Bu nedenle, Soruşturma Önergesini verenlerin, bu sanığın "iltibasa" yer 
veren beyanlarına dayalı iddialarının bir dayanağı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sanık Sadrettin Dinçer, Ankara 2 Nolu DGM yedek Hakimine vermiş olduğu 
12.09.2001 tarihli ifadesinde, yukarıdaki beyanını daha açık ve net bir biçimde 
yinelemiş, a) bakanın kendisine yasal olmayan hiç bir talimatı olmadığını, b) 
bakanın sadece "yardımcı olunsun" talimatı verdiğini, c) bakanın açıkça ihalenin 
belirli bir firmaya verilmesi talimatı vermediğini, ç) kendisinin de ilgili müsteşar 
yardımcısına belirli bir firmaya iş verilmesi şeklinde bir beyanı olmadığını 
açıklamıştır36, 

Gerçekten, sanığın bu beyanına göre, "..Bakanın, bana yasal olmayan bir 
.emri olmamıştır. .. / Sedat ABAN, bakanlıkta yapı işlerinden sorumlu müsteşar 
yardımcısıdır. Sayın bakana siyasiler veya başka aracılarla gelen müteahhitler yapı işleri 
genel müdürlüğünde işlerinin olduğunu söylediklerinde ve yardımcı olunmasını 
istediklerinde Bakan bu şahısları bana gönderir veya telefonla firma ve isim bildirir, ben 
de yapı işleri genel müdürlüğünden sorumlu müsteşar yardımcısı Sedat ABAN'I 
arayarak, Bakanın talimatını, yani Bakanın söylediği isim veya firmayı belirtip, buna 
yardımcı olunmasını söylerdim. Başka bir faaliyetim yoktur. Bu şekilde emri olarak Yapı 
işleri Genel Müdürlüğü'ne bakanın emri olarak söylediğim müteahhit ve firmalardan 
kesinlikle menfaat temin etmedim. Zaten bu durum sıkça olan bir iş değildir. Kaldı ki, 
firmaların hiçbirini de tanımam. /SORULDU : Emniyet ve savcılık ifademde ayrıntılarını 
açıkladığım ihalelerde Bakan beyin doğrudan doğruya ihalenin belirli bir firma 
veya müteahhide verilmesi için talimatı olmamıştır, yalnız orada belirttiğim 
müteahhitler veya firma temsilcileri Bakan Beye geldiğinde, Bakan Bey bu firma 
veya müteahhidin adını vererek yardımcı olunmasını söylemiştir. Yoksa açıkça bir 
ihalenin belirttiği firma veya müteahhide verilmesi için talimatı olmamıştır. 
ifademde geçen ihaleler kazanan firmalara Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale 
edilmiştir dedi" 2637. 

B) Bakanın iddia olunan bu isteği, sadece mevzuatın gereği işlemlerin 
yapılması talimatı olabilir. 

Siyasi / idari bir kişi olan bakan, bakanlığını ilgilendiren bir konuda kendisinden 
talep olunan istemleri, inceletmek ve mevzuatın gereği işlemlerin yapılmasını 
sağlamakla görevlidir. 

Bakan, iddia olunan beyanlara bakılırsa, kendisine ihale konularında 
başvuranlara sadece mevzuatın gereği işlemlerin yapılması konusunda talimat vermiştir. 

C) Beyanların bütünlüğüne göre, iddia olunan talimatın, mevzuatın gereği 
işlemlerin yapılması talimatı dışında başka bir ihtimali taşıması ve bu şekilde 
yorumlanması mümkün değildir. 

Gerçekten, iddia olunan talimata göre, müvekkil Bakan, kendisine başvuran 
kişilere sadece "yardımcı olun" talimatı vermiştir. Bir bakanın "yardımcı olun" beyanı, 
ister sözel ister amacı itibariyle olsun, hiçbir biçimde iddia edildiği gibi "ihaleyi usulsüz bir 
biçimde de olsa doğrudan bu firmaya verin" şeklinde "suç oluşturan bir emir" biçiminde 
yorumlanamaz. 

Kaldı ki, memur, zaten konusu suç olan bir emri yerine getiremez (Anayasa 
137/11), çünkü aksi davranış, kendisi içinde suç oluşturur. Bu nedenle, bir memur için, 

"SORULDU : Ben Sedat ABAN'a bizzat giderek veya telefonla konuşarak ifadesinde belirttiği gibi Bakanlığın açmış olduğu bir 
ihalenin benim söylediğim firma veya müteahhide verilmesinin sağlanmasını istemedim. Yukanda belirttiğim şekilde sadece firma veya 
müteahhit ismini söyleyerek, değerlendirilmesini söyledim. Belirli bir iş söylemedim. Bu şekikle beyanı kabul etmem, Sedat ABAN'ın benim 
hakkımda niçin bu şekilde ifade verdiğini bilmiyorum''. Sanık Sadrettjn Dinçer'in ifadesi -Ankara 2 Nolu DGM yedek Hakimiae vermiş olduğu 
12.09.2001 tarihli Sorgu Tutanağı s. 3. 

17 Sanık Sadrettin Dinçer'in ifadesi -Ankara 2 Nolu DGM yedek Hakimine vermiş olduğu 12.09.2001 tarihli Sorgu Tutanağı s. 2. 
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bir bakanın da olsa konusu suç oluşturan bir emri yerine getirmesi olağan değildir, 
aksine anormaldir. Bu nedenle, bakanın, sadece "yardımcı olun" talimatı da, olağan 
olarak, konusu suç oluşturan bir emir olsa, memurlar tarafından yerine getirilmez. 

Böyle olunca, sanıkların, bakanın "yardımcı olun" talimatını, ister "yorum hatası" 
ile olsun, isterse bir başka nedenle olsun, işin yardımcı olunsun denilen firmaya 
verilmesinin sağlanması, yani kanunun suç saydığı bir fiilin işlenmesi emri olarak 
algılamaları veya kabul etmeleri, 657 sayılı Kanunun konuya ilişkin açık hükmü 
karşısında bakanı ilgilendirmez. 

Gerçekten, bir bakanın, bir firmaya "yardımcı olun" beyanı, ortalama bir kamu 
yöneticisi için bile sadece mevzuatın gereği işlere yardımcı olun anlamını taşır, yoksa, 
kanunun suç saydığı bir fiilin işlenmesini istemek anlamını taşımaz. Çünkü, bir kamu 
yöneticisinin, bir bakandan bile gelse, konusu suç oluşturan bir emri yerine getirmemesi 
anayasal güvenceye bağlanmıştır (AY 137/11). Kanunun bilinmemesi mazeret 
oluşturmaz. 

Ç) Adı geçen sanıkların ifadelerindeki beyanlarına göre de, Bakanın, 
davetiye yoluyla yapılan ihalelere iddia edildiği şekilde karışan bir eylemi yoktur. 

Sanığın söz konusu beyanına göre de, davetiye usulü ile yapılan ihalelerde, 
Bakan, sadece mevzuatın kendisine verdiği onay verme gibi yetkiyi kullanmıştır , 
zincirleme idari işlemin bu aşamasında mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir. 
Bu nedenle, Bakanın, davetiye usulü ile yapılan ihalelerde, hukuken TCK 366 
maddesine aykırı bir işlemde bulunması söz konusu değildir. 

Ayrıca, Bakanın, bu ihalelerde "fiilen" iddia konusu suçu oluşturan talimat, 
emir, yönlendirme gibi bir eyleminin bulunduğu da iddia edilmemiştir. 

SONUÇ OLARAK, MÜVEKKİLİM BAKANIN, SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, 
KESİN HÜKME AYKIRI BİR BİÇİMDE, ikinci KEZ YAPILMIŞ OLAN TCK 366. 
MADDESİNE AYKIRILIK İDDİASINA KONU HERHANGİ BİR EYLEMİ VE İŞLEMİ 
YOKTUR. 

BÖYLE OLUNCA, (9/8) SAYILI SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, MÜVEKKİLİM 
BAKANA ÖZELLİKLE SÖZ KONUSU CEZA DAVASININ SANIKLARININ CMUK 
135a/1 GEREĞİNCE KANIT OLMASI MÜMKÜN OLMAYAN BEYANLARINA DAVALI 
OLARAK İSNAT EDİLEN İDDİA HUKUKSAL DAYANAKTAN YOKSUNDUR. 

II. MÜVEKKİLİM BAKANIN, TCK 240. MADDESİNE AYKİRİ HERHANGİ BİR 
EYLEMİ VE İŞLEMİ YOKTUR. 

BU NEDENLE, SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, MÜVEKKİLİM BAKANA 
.İSNAT EDİLEN İDDİA HUKUKSAL DAYANAKTAN YOKSUNDUR. 

1. SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE MÜVEKKİL BAKAN HAKKINDA YAPILAN 
İDDİA: 

(9/8) sayılı Soruşturma önergesi ile, ".. Bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki 
yolsuzluk iddialarını zamanında tahkikini yaptırmayarak TCK nın 240. maddelerine aykırı 
davrandığı kanısına varıldığından .." iddiası ile, müvekkil Bakanın TCK 240'a aykırı 
davranmış olduğu iddia edilmiştir. 

TCK 240. maddesinde öngörülen görevi kötüye kullanmak suçu, ancak, bir "icra" 
hareketi / icra fiili veya icrai bir hareketle / fiille işlenebilir. Görevi kötüye kullanma 
suçunun bir ihmal hareketi / fiili veya ihmali bir hareket / fiili ile işlenmesi mümkün 
değildir, ihmali bir fiilin veya bir hareketin söz konusu olduğu hallerde işlenebilen suç 
TCK 230'da öngörülen görevi ihmal suçudur. 
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Bu demektir ki, görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal suçları, maddi unsurları 
itibariyle, yani birinin icra hareketi ötekinin ihmal hareketi ile işlenebilmesi nedeniyle, 
birbirinden tamamen farklıdırlar, iki suçu birbirine karıştırmak, bağışlanmaz bir hatadır. 

Müvekkilin işlediği iddia edilen ".. Bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki 
yolsuzluk iddialarını zamanında tahkikini yaptırmayarak .." fiili hareket / davranış, bir 
ihmal hareketidir, bir icra hareketi /fiili /davranışı değildir. Böyle olunca, müvekkile isnat 
edilen suçun nitelendirilmesi de yanlıştır, isnat edilen fiil TCK 240 maddesinin ihlali değil, 
olsa olsa TCK 230. maddesinin ihlaline vücut verir. 

2. MÜVEKKİL BAKANIN, TCK 230'A AYKIRILIK OLUŞTURAN İHMALİ BİR Fiili 
DE BULUNMAMAKTADIR. 

ÖNCELİKLE, BAKAN VE BAKANLIK MAKAMI, DEDİKODULARIN, 
SÖYLENTİLERİN, ŞAİBELERİN ARAŞTIRILMASI MAKAMI DEĞİLDİR. 

BUNUN İÇİNDİR Ki, KANUN KOYUCU, BAKANLIKLARIN TEFTİŞ 
ORGANLARINI VE ilgili MEVZUATINI ÜRETMİŞTİR. 

BAKAN VE BAKANLIK, ilgili MEVZUATI GEREĞİNCE VE USULÜNE UYGUN 
YAPILMIŞ OLAN İHBAR, ŞİKAYET GİBİ BAŞVURULARI, TEFTİŞ ORGANLARI 
ARACILIĞI İLE DEĞERLENDİRİRLER. 

Soruşturma Önergesinde, müvekkil Bakana, "Bakanlığında meydana gelen 
ihalelerdeki yolsuzluk iddialarını zamanında tahkik ettirmemiş olduğu" iddiasında 
bulunulmuş, ancak, hangi ihale için hangi tarihte kimin tarafından mevzuatına ve usulüne 
uygun yapılmış bir iddianın ne şekilde zamanında araştırmasını sağlamamış olduğu 
gösterilmemiştir. Bu nedenle, bu konudaki iddia, soyuttur, iddianın yer, zaman, şahıs ve 
işlem bakımından belirli / açık olması ilkesine, dolayısıyla doğru iddia da bulunma 
kuralına aykırıdır. 

Bakanın ve Bakanlık Makamının, bir konuda yapılmış olan ihbar ve şikayetlerin 
araştırılmasını ne şekilde yaptıracakları ilgili mevzuatında gösterilmiştir. Bu nedenle, 
Bakan ve Bakanlık Makamı, bu mevzuatına ve usulüne uygun ihbar, şikayet gibi 
başvuruların, teftiş organları aracılığıyla araştırılmasını sağlarlar. Bakan ve Bakanlık 
Makamı bunun için dedikodu niteliğindeki konularla ilgilenmez. 

3. MÜVEKKİL BAKAN, (9/4) SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU 
RAPORUNUN / KARARININ GÖRÜŞÜLMESİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, 
BAKANLIĞI DÖNEMİNDE BAKANLIK MAKAMINA USULÜNE VE MEVZUATINA 
UYGUN YAPILAN BAŞVURULARIN TEFTİŞ ORGANLARI ARACILIĞI İLE 
DENETİMİNİN YAPILMASINI TAM VE GEREĞİ gibi SAĞLAMIŞTIR. 

AYRICA, MÜVEKKİL BAKAN, TEFTİŞ ORGANLARININ GÖREVLERİ 
SIRASINDAKİ GÖREVLERİ GEREĞİNCE BAKANLIK MAKAMINA İNTİKAL 
ETTİRMİŞ OLDUĞU KONULARIN DA GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR. 

Gerçekten, (9/4) sayılı Soruşturma Komisyonu Kararının / Raporunun TBMM 
Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, müvekkil Bakanın döneminde, yapılan 
başvurulardan, 113 adet memurların ceza soruşturması işlemi, 339 adet müfettiş 
incelemesi, 105 adet suç duyurusu, 41 adet öninceleme, 934 görevli hakkında disiplin 
cezası, 93 müteahhide bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan men cezası, 253 
müteahhit hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olduğu ^ ve 
daha önceki dönemlerde bu sayıda bir işlem yapılmamış bulunduğu bildirilmiştir. 

SONUÇ OLARAK, MÜVEKKİLİM BAKANIN, SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, 
KESİN HÜKME AYKIRI BİR BİÇİMDE, ikinci KEZ YAPILMIŞ OLAN TCK 240 VEYA 

' 27 TBMM Tutanak Dergisi 14.02.2002 tarihli 65. Birleşim 1. Oturum Tutanağı 5. 161. 
TBMM Tutanak Dergisi 14.02.2002 tarihli 65. Birleşim 1. Oturum Tutanağı 5. 152. 
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230. MADDESİNE AYKIRILIK İDDİASINA KONU HERHANGİ BİR EYLEMİ VE İŞLEMİ 
YOKTUR. 

BÖYLE OLUNCA, (9/8) SAYILI SORUŞTURMA ÖNERGESİ İLE, MÜVEKKİLİM 
BAKANA BU YÖNDE İSNAT EDİLEN İDDİA DA HUKUKSAL DAYANAKTAN 
YOKSUNDUR. 

SONUÇ VE İSTEMLERİMİZ: 
1. KESİN HÜKÜM OLAN TBMM'NİN 14.02.2002 TARİHLİ KARARININ YARGI 

OTORİTESİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN SAYILAN FİİLLERLE ilgili 
OLARAK, SORUŞTURMA YE YER OLMADIĞINA KARARI VERİLMESİNİ, 

2. CMUK 1431/İN MUTLAK EMRİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE 
SORUŞTURMA EVRAKININ SORUŞTURMA TUTANAKLARI VE TÜM EKLERİYLE 
BİRLİKTE BİRER ÖRNEĞİNİN HARÇSIZ TARAFIMIZA VERİLMESİNİ, 

3. CMUK 135/5'İN MUTLAK EMRİ GEREĞİNCE YUKARIDA BELİRTİLEN 
SAVUNMA KANITLARININ TOPLANMASINI, 

4. YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARIMIZIN KARARINIZDA GÖZ ÖNÜNE 
ALINMASINI, 

5. ESASEN MÜVEKKİL BAKANIN HUKUKA AYKIRI, SUÇ OLAN Hiç BİR FİİL 
İŞLEMİŞ OLMADIĞININ GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK YÜCE DİVAN' A ŞEVKİNE 
GEREK OLMADIĞI KARARI VERİLMESİNİ, 

SAYGI İLE DİLERİM." 

BAŞKAN - ...Sayın Bakan, isterseniz 2 dakika ara veriyorum. Siz, avukatınızla görüşün. 

İKİNCİ OTURUM 

BAŞKAN - Toplantıyı yeniden açıyorum. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

KORAY AYDIN - Soru cevap bölümüne geçmeden evvel, Komisyon üyesi 
arkadaşlarıma, 4-5 dakika kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizin malumu olduğu üzere, kurulmuş olan (9/8) 
sayılı Soruşturma Komisyonu biraz önce söylediğim nedenlerle mükerrer bir yargılama 
yapmaktadır. Bu konudaki görüşlerimi biraz önce söyledim, tutanaklara geçti; fakat, esas olarak, 
özellikle son 1,5 senede, seçimlerden sonra oluşan dönem içerisinde Türkiye'nin gündemine 
Mecliste kurulmuş olan bir araştırma komisyonunun iddialarıyla bazı konular, tartışmalı olarak 
gündeme taşınmıştır. 

Bunlardan en önemlisi, kamuoyunda, keşif artışları olarak bilinen ek sözleşmelerdir. Bu, 
çok büyük, milyar dolarlık vurgun haberleriyle kamuoyuna intikal ettirilmiştir. Ben, bu konudaki 
düşüncelerimi, şu anda size bilgi olarak vermek ve aktarmak istiyorum: 
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Keşif artışları, kanuni dayanağı olan bir konudur. Kanun, bu konudaki hükmünde, "temel, 
tünel, tabiî afet ve benzeri" diyerek nelerin ek sözleşme kapsamı içine gireceğini bu kanun 
hükmüyle ortaya koymuştur. 

Ek sözleşmeler, hemen hemen bütün bakanlar döneminde imzalanmıştır. Ek sözleşme 
imzalamayan tek bir bakan bile yoktur. İstisnası yoktur. Bütün bakanlar imzalamıştır, neye göre 
imzalamıştır; kanuni dayanağı olduğu için. 

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, aynı kanuni dayanağa dayalı olarak, keşif artışları yine 
devam ediyor. Mesela, ben, size şurada göstereyim: Şu, Kocaeli Gölcük yolunun keşif artışı, o 
araştırma komisyonu raporunda büyük yolsuzluk olarak anlatılan Gölcük yoluna, şimdiki 
Bakanımız Zeki Ergezen de keşif artışını imzalamış, tarihi de çok yeni, hemen bir ay önce 
imzalamış. 

Bunlar, mahkemelerde, Bakanın intikal ettirdiği birtakım ek sözleşmeler. Mahkemeye 
intikal ettirdiği ek sözleşmelere, 5 tane ek sözleşme yaptı. Daha yeni yapıldı, bir ay önce, onların 
hepsi elimde. Yani, mahkemelere verdiği konuları, kendi bir yerde ek sözleşmelerini devam 
ettiriyor. 

Ayrıca, yine, ek sözleşme devam ediyor. Şu anda, 28 tanesi imzada. Ben, 3 tanesini 
gelirken, yeni imzalanmış getirdim. 28 tane de Bakan beyin önünde, hepsini imzalayacak, zaten 
kendi hazırlattı. 

Onun dışında bu konu, yeni bir konu değil, yargıya da intikal etti. Özellikle, Sayın 
Bakanımız Zeki Ergezen, bunu çok büyük bir şeyle topluma takdim ettikten sonra, birçoğunu da 
yargıya götürdü. 

Şimdi, bu Afyon şehir geçişi... Müsteşarı yargılattılar, takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik 
kararını veren, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Sonra, devam etti, Afyon şehir geçişi, bu sefer, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gitti, yine, takipsizlik kararı verdi, işi kapattı. 

Sadece, tip örnek olması bakımından ve sizi bilgilendirmek amacıyla söylüyorum, 
biliyorsunuz, iller Bankasında da, ikinci ek sözleşmeye bir yasal düzenlemeyle imkân verildi. 

BAŞKAN - Hangi yasal düzenleme? 

KORAY AYDIN - iller Bankası, kendi şeyinde düzenlemelerini yaparak... 

BAŞKAN - Yeni mi sizin zamanınızda mı? 

KORAY AYDIN - Benim zamanımda. 

Ben bakanlıktan ayrıldıktan sonra, Sakarya'nın ek sözleşmesi imzalandı. Mahkemeye 
intikal ettirildi -Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri- mahkeme kararını verdi, reddetti 
bunu. Arkasından tekrar itiraz ettiler, ikinci mahkeme tekrar reddetti, yasal olduğunu ve 
hakkında dava açılmış bütün bürokratların yargılanmasına gerek olmadığını, yasal dayanağı 
olduğunu, devlet ve kamu yararı olduğuna karar verdi. İller Bankasında, bunlar ilgili muazzam 
müfettiş soruşturmaları yapıldı, 18 ihale yargıya intikal etti. 27 bürokratı yargıladılar, hepsi 
beraat etti. Yargılanmalarına bile gerek olmadığı kararına vardı. Ben, bunları, sırf, bu konuyla 
ilgili şeylerde bilginize sunmak amacıyla, bunları size söyledim. 

Değerli arkadaşlar, özellikle, benim dönemimde de, yapıldığı söylenen ek sözleşmelerin 
büyük kısmı, depremden sonra, prefabrik konutların altyapılarındaki ek sözleşmelerdir. Hemen 
hemen büyük çoğunda ek sözleşme olmuştur. 

Tabiî, insan hafızası zayıf, çok kolay unutuyor. Biliyorsunuz, biz, o zaman prefabrik 
konutları 30 Kasımda bitirdik, teslim ettik. 17 Ağustosta deprem oldu, 2,5 ay sonra bitirdik, teslim 
ettik. Yani, bunların yerlerini tespit ettik, haritalarını yaptık, bir yandan ihalelerini yaptık, bir 
yandan işleri yaptık. Keşif artışları oldu, niye oldu; biz başladığımızda talep 500'dü. Bölgede 
anket yaptık, biliyorsunuz, basına intikal etti, anketle sayıları belirledik. Hiç kimse, devletin böyle 
bir iş yapabileceğine inanmıyordu, prefabriklerin yapılacağına inancı yoktu, önce kimse 
müracaat etmedi. Biz yapıp da, 24 saat esası üzerine, gece gündüzlü bir çalışma olunca talep 
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oluştu, valiler 500'ler 1 000 olsun, 1 000'ler 1 500 olsun dedi. İş yapılırken zaten talep büyüdü. 
Yasa da diyor ki, temel, tünel, tabiî afet... Yani, tabiî afetin içerisine girmiş bir konunun, bunun 
lafının bile edilmesinin hiçbir anlamı ve şeyi olmadığı kanaatindeyim. 

Diğer bir konuda değerli arkadaşlar, KORAY AYDIN döneminde yapılan ihalelerde artış 
olmuş. Sanki, ihaleleri, KORAY AYDIN belirlemiş de, artış olmuş. Devletin bir yıllık yatırım 
programı var, devlet yıllık yatırım programında o yıl yapacağı yatırımları, Bakanlar Kurulu 
kararıyla karara alır, Mecliste görüşülür, onaylanır, kabul edilir. Arkasından da bakanlıklar, ilgili 
kuruluşlar, yüzde 10 ödeneklerini ayarlar, Bayındırlık Bakanlığına intikal ettirirler, Bayındırlık 
Bakanlığı da, bunun ihale yapısını yapar. Sanki, bu ihalelerin sayısını tayin eden, bakanmış gibi, 
KORAY AYDIN döneminde bu ihalelerin sayısında artış oldu demek, gerçekle bağdaşmaz, 
doğru da değildir. 

Bir de, her zaman ihalelerin kırımı üzerinde yapılan tartışmalardır. En yüksek kırım, 
hiçbir zaman idarenin lehine değildir. Böyle bir kırımla iş alan müteahhidin, zaman zaman işi 
yarım bırakması... Şimdi, diyorlar ki, yarım bırakılmış var mı; peki, bu tasfiye kararnamelerini 
niye çıkarıyoruz. İnceleyen, her iki bakanda bir tasfiye kararnameleri çıkar. Tasfiye 
kararnameleri kimin için çıkıyor, bir türlü bitirilemeyen işlerle ilgili olarak çıkarılıyor. 

Yine, işini fen ve sanat kurallarına aykırı yapması, hileli ve gizli ayıp gibi, bazen sonuçta 
da, en pahalı bedel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, devlet yararından söz edilemez. 
Şimdi, düşünebiliyor musunuz, yüzde 25'lik bir müteahhitlik kârının olduğu bir yerde, müteahhit 
yüzde 5 stopaj ödeyecek, yüzde 1 pul ödeyecek, diğer giderlerle beraber yüzde 10'luk bir 
masrafı yapacak. Bunu herkes biliyor, böyle hesaplandığı da belli. Geriye kalan yüzde 15 
içerisindeki kırımın ne kadarının az, ne kadarının çok olacağının takdiri kişiye ait değildir. Böyle 
bir takdir yetkisi yoktur. 

Bir de, davetiyeyle yapılan ihaleler... KORAY AYDIN, döneminde yapılan ihalelerde, çok 
az sayıda kişilerle ihaleler yapılmış. Tam tersine, benim dönemimde yapılan çağrılı sayısı, bütün 
dönemlerden fazladır. 

En son 20 gün evvel Erzurum'da ihaleler yapıldı arkadaşlar. Sayın Bakanımız Zeki 
Ergezen'in yaptığı ihaleler. Şimdi, katılan firmalara bakın, davetiyeyle yaptı, 7 firma katılmış, 4 
tanesi teşekkür vermiş, yani, teklif vermemiş, 3 firma teklif vermiş. 6 kişi katılmış, 1 tanesi iptal. 
7 kişi katılmış, 2'si teşekkür. 6 kişiye göndermiş davetiye, 1 teşekkür, 1'i iptal, 4 kişi teklif vermiş. 
6 kişiye göndermiş, 2'si iptal, 3 kişi teklif vermiş. 7 kişi, 7 kişi... 5 kişiye teklif göndermiş, 1'i 
teşekkür, 1'i iptal, 3 kişi teklif vermiş. Hangisini sayayım, 5 kişiye göndermiş, 6 kişiye göndermiş, 
4 kişiye göndermiş... Bakın, 4 kişiye göndermiş -bu daha yeni, 20 gün önce oldu bu- 2 tanesi 
iptal olmuş, 2 kişinin teklifiyle ihalenin kimde kaldığını belirlemiş. Peki, Sayın Bakanımız, bunu 
neye dayanarak yapmış? Yasa açık, 44 üncü madde "en az 3 olacak" diyor, ona dayanarak 
yapmış. Yasal hakkını kullanmış, yapmış. 

Ben, özellikle bu tür konularda çok spekülasyon olduğu için, sadece Komisyonu 
bilgilendirmek amacıyla, bunları Komisyonunuza aktarma ihtiyacını hissettim. 

Evet, Sayın Başkan, söyleyeceklerim bunlar. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. 

Uzun bir sunum vardı, o sunumda da, ilk etapta baktığımızda, komisyonun kuruluş 
esasları ve Anayasanın çeşitli hükümlerine aykırı olduğunu ifade ettiniz, beyan ettiniz. Bu, 
tutanaklara geçti. Herhalde bu savunmayı Mecliste de yapacaksınız diye tahmin ediyorum. Bu 
bizim sorularımızla pek alakalı olan bir kısım değil; ama, soracağımız soruları da, genel manada 
almışsınız herhalde, o sorulara da esas itibariyle konunun dönüş şekli o noktadan gidiyor. 

Şimdi, biz burada biraz önce okuduğunuz şeyde, 16 ncı sayfadan bir yer okuyarak 
devam etmek istiyorum: "Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi adlî, yargısal faaliyetlerini, tüm 
diğer adlî yargısal faaliyetlerde olduğu gibi, soruşturma konusu iddialarla ilgili gerekli bilgi ve 
belgeleri toplayıp, konuya ilişkin bilgi sahibi olduktan ve yeterince aydınlandıktan sonra bir 
karara bağlayacaktır." 
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Şu anda, biz, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri topluyoruz. Bir konuda aydınlandıktan 
sonra, herhalde siz de dinlendikten sonra bir karara gideceğiz diye tahmin ediyorum. O 
çerçevede, biz, bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz. 

Bu yaptığımız işlemler, bize, Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptığı oylamayla soruşturma 
komisyonu kurulması noktasında bir görev vermiş, biz o görevi icra ediyoruz. 

Sayın Bakanım, daha önceki (9/4) esas sayılı Soruşturma Komisyonunda verdiğiniz 
ifadelerden ve bakan olduğunuz ilk günlerde verdiğiniz beyanatlardan sizin bakanlığınızın çok 
zor bir bakanlık olduğunu, şaibeler, sürekli geçmiş dönemlerde de, şimdiki dönemde de 
olduğunu, olmasının mümkün olduğunu düşünerek, en kısa zamanda, 2886 sayılı İhale 
Kanunun değiştireceğinizi beyan ediyorsunuz. (9/4) esas sayılı Komisyonda da sorulan soru 
çerçevesinde aydınlatmayı bu şekilde yapıyorsunuz. Bu konuyla da ilgili 4734 sayılı yeni ihale 
mevzuatı üzerinde de, çok büyük bir çalışmanız olduğunu, hatta, bunun IMF'nin baskısıyla veya 
dünya baskısıyla olmadığını, sizin geçmişteki mesleki tecrübenizden dolayı ve bundan önceki 
dönemlerde devletle yapılan ihalelerde çeşitli spekülasyonların yapıldığı ve dışarıda belirli 
komisyonlarının kurulduğunu duyduğunuzu ifade ederek, bu yasadaki yanlışlıkları düzeltmek 
üzere, iyi bir çalışmayla bu yasayı yaptığınızı ifade ettiniz. 2886 sayılı yasada gördüğünüz 
eksiklikler nelerdi ki, hem meslekî tecrübenizden hem de bakan olduktan sonra bu yasayı 
değiştirme ihtiyacı hissettiniz? 

KORAY AYDIN - Şimdi, Sayın Başkan, biraz önce de ifade ettim, bildiğiniz gibi, benimle 
ilgili daha önce bir komisyon kuruldu. Ben bu komisyona gittim ifade verdim ve çok uzun, çok 
detaylı açıklamalar yaptım. Bu sorduğunuz konu da dahil olmak üzere, bu tür konulardaki 
bilgimi, bildiğim şeyleri orada anlattım. 

Şimdi, sorduğunuz bu soru, benim şu andaki soruşturma komisyonunda bana ithaf 
edilen şeylerle hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Dolayısıyla, ben bunu cevaplandırmayacağım. 

BAŞKAN - Ama, Sayın Bakan, ilgisiz olmasına rağmen, biz sizi bir saat dinledik. İlgisiz 
olmasına rağmen ve komisyonumuzun yaptığı çalışmaları eleştirmenize rağmen, bir saat 
dinledik; ama, cevap vermeme hakkınız olduğunu, ben zaten CMUK 135'e göre okudum. Cevap 
vermeme hakkınız vardır; fakat, samimi bir ortam içerisinde, 2886'yı o kadar değiştirmek için 
mücadele vermişsiniz ki, benim de hoşuma gitti açıkçası. Basına verdiğiniz beyanatları da takip 
ettim ve (9/4) sayılı Komisyonda da çok güzel bir şey yapmışsınız. Niye bunu değiştirme 
ihtiyacını hissetiniz, onu sormak istiyorum. 

KORAY AYDIN - Bu konuda söyledim, konuyla ilgisi yok. Cevap vermeyeceğim; çünkü, 
mükerrer oluyor. Bu konular, soruşturma komisyonunda görüşüldü, biz de gittik her şeyi orada 
anlattık. 

BAŞKAN - Ama efendim, 23 sayfa okudunuz, hepsi mükerrerdi, sabırla dinledik. 

KORAY AYDIN - Evet, ama benim yasal hakkım var. Savunma hakkım, onu yaptım. 

Şimdi, benimle ilgili kurulan şu anki soruşturma komisyonunun isnadı da sınırlı. Yani, 
isnadı, soruşturma komisyonunun muhtevasında olan konularla sınırlı. O konuda soracağınız 
soruları cevaplandıracağım; ama, onun dışında, sîzin her şeyi bana sormak, benim de sizin her 
sorduğunuzu cevap vermek gibi bir mecburiyetim yok. 

BAŞKAN - Biz her şeyi sorabiliriz; ama, her şeye cevap vermeme hakkınız her zaman 
var. 

KORAY AYDIN - Siz her şeyi sorarsanız ben cevap vermem. 

BAŞKAN - 2886 sayılı Kanunun -biraz önce de bahsettiniz- 63 üncü maddesinden neler 
anlıyorsunuz? O temel, tünel, tabiî afetler gibi kısımlarla ilgili... 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, ben biraz önce o söylediklerimi iki kere de vurguladım. 
Komisyona, sadece bilgi vermek amacıyla diye vurgu yaparak söyledim. Şimdi, bunların 
konumuzla alakası yok. Benimle ilgili kurulan soruşturma komisyonunun şeyini isterseniz 
okuyayım, yani, neyle suçlandığım orada çok açık şekilde belli. O isnatlarla ben sınırlıyım. Beni 
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isnat ettiğiniz, beni suçladığınız konularla ilgili soracağınız sorulara cevap veririm. Şimdi, 
suçladığınız konuların dışına çıkarak, yani, şeyler sormanızın bence bir anlamı yok, sorsanız da 
ben cevap vermeyeceğim; ama, soruşturma içinde, soruşturma önergesinin kapsamı içinde olan 
şeyleri cevaplandıracağım. 

Zaten, bu konuda Kanun Kararlardan da sordunuz, benim onunla sınırlı olduğumu, size 
Kanun Kararlar cevap da verdi. Yani, onun için, işin yasal sınırı içerisinde cevap veririm. 

BAŞKAN - Ben, CMUK 135'teki haklarınızı okudum. 

KORAY AYDIN - Hayır CMUK değil, siz, Meclise başvurdunuz, Kanun Kararlara... 
Kanun Kararlar da size cevap verdi, size "sadece soruşturma önergesindeki isnatla sınırlısınız" 
dedi. 

BAŞKAN - Hayır, öyle cevap vermedi bize. Anayasa ve İçtüzük de yazılıdır, ona göre 
uygulamanızı devam ettirin dedi. Size kim bilgi verdiyse, yanlış bilgi vermiş. 

KORAY AYDIN - Neyse, evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Bakanım, yaptığınız ihalelerde, 44 üncü maddeye uygun olarak 
yaptığınız ihalelerde, çağırdığınız kişilerin belirli kişiler olduğunu biz tespit ettik. Bir ihaleye aynı 
şahsın ortak olduğu birkaç şirketin çağrılması normal midir sizce? 

KORAY AYDIN - Şimdi Sayın Başkan, bu konu, yine, mükerrer konu içerisine giriyor. 
Ben, bir önceki soruşturma komisyonunda bu isnatların tümüne cevap verdim, tümünü 
cevaplandırdım. Soruşturma komisyonu da, bu konularla ilgili karar verdi. Şimdi, bu mükerrer bir 
yargılama oluyor. 

Daha önce kurulmuş bir komisyon, bütün bunlar sorgulanmış, sorulmuş. Biz de, büyük 
bir açıklıkla hepsine cevap vermişiz, kitapçığı basılı, kitapçık hepinizin elinde. Yani, orada 
okuduğunuz takdirde, bu cevapları göreceksiniz. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, güzel bir noktaya geldiniz. Komisyon üyelerini güzel güzel 
bilgilendirebilirsiniz. Sizin engin tecrübenizden faydalanmak istiyoruz. 

KORAY AYDIN - Elbette, ben, isnatla ilgili sorun, her şeyi cevaplandıracağım. Beni 
neyle suçluyorsanız, o konuyla ilgili sorun. 

BAŞKAN - Evet, arkadaşlar, Sayın Bakan isnatla ilgili soruları varsa, sorsun 
cevaplayacağım diyor. 

Var mı arkadaşlar? 

KEMAL SAĞ (Adana) - Başkanım, izin verirseniz Sayın Bakana birkaç soru yöneltmek 
istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Şimdi, az önce bazı noktalarla ilgili açıklama yaptı Sayın Bakan. 
Tekrar benim sorularıma cevap vermek zorunda değil. 

Sayın Bakanım, İller Bankası mevzuatının değiştirildiğini ve ek sözleşme imkânı 
verildiğini belirttiniz az önce. 12.2.1999 tarihinde iller Bankası yönetmeliğinin 30 uncu 
maddesinin ikinci bendinde bir değişiklik yaptınız. Yani, bu değişiklik sizin döneminizde yapıldı. 
Daha önce, yüzde 30 üzerinde artışlar sadece işin bitmesi şartıyla ek sözleşme yapmasına 
imkân verirken, yaptığınız bu değişiklikle, yüzde 30'dan fazla keşif artışı yapılmasına ve birden 
fazla ek sözleşme yapılmasına imkân verdiniz. Deminki sözlerinize ilave edeceğiniz bir şey var 
mı bu konuda; yani, sizin döneminizde, bu ek keşif yapma imkânı sağlandı. Bu yönetmeliği 
değiştirme yetkisi sizde miydi, bu yetkiyi siz mi verdiniz, değişikliği siz mi yaptınız; bu konularda 
neler söyleyeceksiniz Sayın Bakanım. 

KORAY AYDIN - Bu konuda, biraz önce söylediğim şeyin içerisinde. Ben, genel olarak 
bilgilendirme amacıysa söyledim. Bu soruşturma komisyonunun konusu bu değil; dolayısıyla, 
buna da cevap vermeyeceğim. Bu konuda bana bir iddianız yok, iddianız olmayan bir konuda 
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niye soruyorsunuz. Beni suçladığınız konular belli, okuyayım isterseniz. Soruşturma 
komisyonunun konusunu siz başta okudunuz, onun için ben tekrar okumuyorum. Beni 
suçladığınız konular var, o suçladığınız konularla ilgili ne soruyorsanız cevap vereceğim. 

KEMAL SAĞ (Adana) - O zaman bir başka soruya geçeyim. 

Sayın Bakanım, İller Bankasının 93/33 sayılı bir genelgesi vardı. Davetiye usulü 
ihalelerin nasıl yapılacağını gösteren bir genelgeydi ve bu genelgede istekli sayısının tespitinde 
genel olarak en az 25 firmanın çağrılacağı; ama, işin durumu, yeri ve özelliği dikkate alınarak 
kalite ve rekabet sağlayacak en yüksek sayıda istekli tespit edilecektir denilmişti. 

1999'un ortasına kadar, yani, sizin döneme kadar bu genelge harfiyen, hemen hemen 
uygulandı; ama, sizin dönemde, bu 25 sayısı yerine 9'a, 10'a düştü ve siz demin dediniz ki, 
burada, yeni dönemde bu davetli sayısı 3'e, 4'e kadar düştü. Tabiî, yeni dönem kendi 
sorumluluğunu taşıyacaktı, o ileri bir aşama, ne olur olmaz bilemeyiz tabiî. Siz ne diyorsunuz, 
yani, 9'a, 10'a düşmesi konusunda ne diyorsunuz Sayın Bakanım? 

KORAY AYDIN - Sayın Milletvekilim, bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Bu konulara 
ben çok cevap verdim, çok anlattım. Bu söylediklerinizin de bu konuyla hiçbir ilgisi ve alakası 
yok. Bunlar suç değil; yani, herkesin yaptığı, uygulamanın getirdiği şeyler bunlar. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, hangi konuda cevap vereceksiniz, ona göre soru soralım. 

KORAY AYDIN - Soruşturma komisyonunun konusu... 

BAŞKAN - Mal varlığıyla ilgili olanlara mı ? 

KORAY AYDIN - Evet, soruşturma önergesi elinizde, bir daha okuyun isterseniz. 

BAŞKAN - Okudum. 

Söylediğimiz şeylere cevap vermeyeceğim diyorsunuz. 

KORAY AYDIN - Bunlar ayrı şeyler. 

BAŞKAN - Hayır, soruşturma komisyonunun kapsamı içerisinde, orada sorduğumuz... 

KORAY AYDIN - Beni neyle suçluyorsanız... 

BAŞKAN - Yaptığınız ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla ifade ediliyor. 

KORAY AYDIN - Öyle bir şey yok. 

BAŞKAN - Bakın, buradaki başlığını okuyayım isterseniz. 

KORAY AYDIN - O isnadı da sınırlamışsınız. Orada 5 tane ihale söylüyorsunuz. Orada 
isnat sınırlı. 

BAŞKAN - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin bakanlığı sırasında 
yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini 
zamanında yaptırmayarak, görevi kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir 
artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 366 ve 240 inci maddeleri ile 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla ilgili Kanunun 12, 13, 14, 15 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Sayın KORAY AYDIN hakkında 
Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet meclisi Kanunlar ve Kararların bize verdiği cevap da şuydu: 
İçtüzükte ve Anayasada açık bir şekilde yazılı, komisyonunuz, o şekilde yazılana göre 
sorgulamasını yapabilir. 

Biz de o çerçevede görevimizi yapıyoruz. 

Bakın buradaki, sizin zamanınızda şu, şu iddialar diye bir şey yok. Mesela, Sedat 
Aban'ın verdiği ifadeler var. Danışmanınız Sadrettin Dinçer'in verdiği ifadeler var. Sizin 
Bakanlığınızda çalışan Fethi Soydan denilen şahsın ifadeleri var. Çeşitli müteahhitlerle 
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yaptığımız görüşmelerde onların ifadeleri var. Bunlar, hep soruşturma komisyonunun görevleri 
arasına girer diye düşünüyorum; ama, siz anladığım kadarıyla cevap vermemekte.... 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, mükerrer iddia olduğu için cevap vermiyorum; yani, 
bana daha önceden bu konularla ilgili bir soruşturma açıldı. Aynı sizde olduğu gibi oraya da 
gittim. Bütün sorulara bütün açıklığıyla cevap verdim. Bu konularda söylediklerim belli, Bunları 
tekraren bir daha söylememin hiçbir manası yok. Mükerrer yargılamadır. Ben, bunların yargıdan 
döneceğine inanıyorum. Mükerrer bir yargılama yapıyorsunuz. Dolayısıyla... 

ENGİN ALT AY (Sinop) - Yargılama yapmıyoruz Sayın Bakan, soruşturma yapıyoruz. 

KORAY AYDIN - Soruşturuyorsunuz tabii. 

BAŞKAN - Yüce Meclise bilgi vermek üzere burada toplandık biliyorsunuz. 

KORAY AYDIN - Elbette. 

Mükerrer olduğu için cevap vermiyorum bunlara. O konularda daha önce bunları 
konuştuk, bunlar karara bağlandı. Meclis kararı kesin hüküm niteliğindedir. Biraz önce 
savunmamda okudum. Üzerinde kesin hüküm olan bir konu hakkında siz, bu işi reddettiniz, şey 
oldu, bir sonraki Meclis açıldığında yeni bir hükümet geldi. 

BAŞKAN - O yeniden açabilir. 

KORAY AYDIN - Yeniden... 

Öyle bir şey olabilir mi; yani, böyle bir şey var mı; böyle bir şey yapılabilir mi? Şu anda, 
aynı konularda mükerrer yargılama yaparak, resmen Anayasa suçu işliyorsunuz. Ben, bunu 
hemen hemen bütün hukukçularla görüştüm; hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu alınan kararlar, ileride 
göreceksiniz, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek, yaptığınız bu çift yargılama 
usulleriyle Türkiye'nin gündemi karmakarışık bir hale gelecek. Böyle bir hakkınız yok. Bunu 
yapamazsınız; ama, yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Biz yargılamıyoruz Sayın Bakan. Yargıya gönderilip gönderilmemesi 
konusunda karar veriyoruz. 

KORAY AYDIN - Elbette. 

Daha önceki komisyonda o şekildeydi. Karar verdi. Ben, o karar kesin hüküm 
niteliğindedir diyorum. O konularla ilgili; yani, kesin hüküm kavramı içerisine girmiş konularla 
ilgili mükerrer bir konuşma ihtiyacı hissetmiyorum. 

BAŞKAN - Yani (9/4) esas numaralı komisyondaki şeylerin tamamı cevaplandı, oradan 
faydalanabilirsiniz diyorsunuz. 

KORAY AYDIN - Elbette, yoksa, ben, her şeyi cevaplandırırım. 

BAŞKAN - Oradaki cevaplarım aynen geçerli diyorsunuz. 

KORAY AYDIN - Şimdi söylediğim açık. 

BAŞKAN - Nezir Bey, buyurun. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Bakan, siz, bu söylediklerinizle 22 inci 
dönemde Haluk Koç ve arkadaşlarının verdiği önergeyi sadece siyasi bir çalışma olarak mı 
görüyorsunuz? Yani, geçmişe yönelik bir soruşturmayı, araştırmayı, o zamanki iddiaları, 
Bayındırlık Bakanlığındaki iddiaların sadece siyasi bir linç, geçmişi yargılama, siyaseten 
yargılama olduğunu mu beyan ediyorsunuz; öyle mi algılıyorsunuz? 

KORAY AYDIN - Hayır, öyle algılamıyorum. Öyle bir şey söylemedim zaten. Şu anda 
siz onu söylediniz. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sözlerinizden sanki önceki soruşturma komisyonunun 
çok düzenli biçimde çalıştığını, önceki dönemde öyle bir önergenin verilerek yapılan 
çalışmaların doğruluğunu söyleyip, bu dönem yapılanın yanlışlığını ifade ediyormuşsunuz gibi 
geldi. 
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KORAY AYDIN - Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Bu Anayasayla milletvekillerine verilmiş bir yasama 
görevidir, yasamanın kontrol görevidir. Bu görevimizi yerine getiriyoruz. Bu görevimizi yerine 
getirmek çerçevesinde de komisyon üyeleri olarak bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Size karşı 
hiçbir kastımız yok; öyle olmadığını siz de biliyorsunuz. 

KORAY AYDIN - Elbette, biliyorum. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - O zaman, sizin bize söylediğiniz şeyden çıkardığım 
kadarıyla, soru sormamıza da izin vermiyorsunuz. 

BAŞKAN - Soru sormamıza izin veriyor da cevap vermiyor. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Önceki komisyonda bütün sorular sorulmuştur, bu iş 
bitmiştir, yeni sorular varsa... Belki yeni gelişmeler vardır; ona istinaden, bunlar sınırlı da 
olmayabilir, belki, bu önerge verildikten sonra ortaya bazı şeyler çıkmıştır, 5 taneyle sınırlama 
gibi bir şey olmaz; ondan sonra da duyumlarımız olmuştur, bazı bilgiler almışızdır. Bu önergede 
belirtilmediği halde, bunları da arkadaşlarımız sorabilirler diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, savunmanızı okurken, sözünüzü kesmedim, tamamen 
konuşma özgürlüğüne sahip olmanız için. Nezir Beyin söylediğine ilave olarak, biz, bir dönemi 
yargılamıyoruz; sadece, Meclisin bize verdiği görevi yapıyoruz. Şurada, sizin savunmanızın 16 
inci sayfasının ilk paragrafını tekrar okuyorum: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, adli yargısal faaliyetlerini tüm diğer adli yargısal 
faaliyetlerde olduğu gibi, soruşturma konusu iddialarla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp 
konuya ilişkin bilgi sahibi olduktan sonra ve yeterince aydınlandıktan sonra bir karara 
bağlayacaktır." 

Sizden istirham ediyorum, bizi aydınlatın, karar vermemize yardımcı olun. Bu 
sorduğumuz sorular taraflı sorular değildir, karar vermemize yardımcı olmak için, kafamızdaki 
soru işaretlerini aydınlatmak için; ama, yine serbestsiniz. 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, komisyon olarak başından beri izlediğiniz tutumla bizi 
böyle davranmak mecburiyetinde bıraktınız. Yaptığınız bütün işler hukuka aykırı. Size, belgeyi 
verin bakayım diyorum; yok, şunu yapayım, yok. 

BAŞKAN - Ama, belgenin ne olduğunu söylemiyorsunuz. İki kamyon belge var Sayın 
Bakan. 

KORAY AYDIN - Elini kolunu bağlayacağız, sen gel buraya, robot gibi biz ne istiyorsak 
konuş git der gibi bir tavır içerisindesiniz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, izin verir misiniz. 

İki kamyon belge var, sizin yazdığınız yazıda bilgi ve belgeleri, tutanakları 

KORAY AYDIN - Sizden Zeki Ergezen'in zabıtlarını istedim. 

BAŞKAN - Hayır onu istemediniz. 

KORAY AYDIN - Nasıl istemedim? İşte, burada. 

BAŞKAN - Açık değil orada. 

KORAY AYDIN - Nasıl açık değil? Zeki Ergezen'in zabıtlarını ayrıca istedim sizden. 
Burada. Sayın Başkan, ya siz takip etmiyorsunuz ya da benim gönderdiğim dilekçeleri 
okumadınız; öyle anlaşılıyor. Basına intikal etti zabıtlar. Basında aynen zabıtlar, kim verdiyse... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, siz bizi aydınlatmak istiyor musunuz istemiyor musunuz? 

KORAY AYDIN - Onu bile vermediniz bana. Basına yansıyan bir şeyi istiyorum sizden, 
vermiyorsunuz. 
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BAŞKAN - Şimdi arkadaşlarım, size soru soracaklar. Cevap verip vermemek 
konusunda serbestsiniz. 

KORAY AYDIN - Sayın Başkanım, soruşturma komisyonunun konusuyla ilgili şeyleri 
sorun cevaplandırayım. 

BAŞKAN - Bekir Bey, buyurun. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat ) - Sayın Bakanım, bakan olduktan sonra daha önceki 
tutanaklardaki ifadelerinizden aldığıma göre, bir basın toplantısında Devlet İhale Kanununun 
yanlışlığını, eksikliğini dile getirdiğinizi ve bu 44 üncü maddenin değiştirilmesi ve bunun 
sıkıntıları ve başka yerlerle ilgili giderilmesi için büyük emek verdiğinizi ve bunun da 
hazırlayıcısı, mimarı olduğunuzu beyan etmişsiniz. Sayın Başkanım da söyledi, hakikaten, ben 
de teşekkür ediyorum. Gerçekten, güzel bir çalışma yapılmış; fakat.... 

KORAY AYDIN - O yasa deliniyor, o yasaya sahip çıkın. Altı ay sonra delik deşik 
olacak. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Bakanım, orada "44 üncü maddenin uygulamasında 
sıkıntı var" denildi; fakat, sizin döneminizde 44 üncü maddenin yoğunluklu bir biçimde 
uygulandığını görüyoruz;yani, neredeyse, oran itibariyle vermeyelim de yüzde 70'lerin üzerinde, 
yüzde 90 civarında bir uygulama yapıldığını görüyoruz. Siz, şimdi, bunun yanlışlığını dile 
getirdikten sonra döneminizde bu uygulama artıyor. 

Bir de burayla ilgili, özelliği olan işler bir de o işleri yapabilecek belli özellikte firmalar... 
Bir bakıyorsunuz, uygulamada görüyorsunuz, bir kanalizasyon işi özelliği olan bir işe 
dönüşebiliyor. Yani, özelliği olan işler denildiği zaman, bakıyorsunuz, taşeron bir firmaya hiç 
özelliği olmayan biri, davet edilmemesi gereken biri davet ediliyor, böyle şeyler oluyor. Bunun 
uygulamasında 44 üncü maddenin tam uygulandığı kanaatinde misiniz; oradaki o şeylere, yani, 
yetki size verilmiş, orada sorun yok, siz o yetkiyi aynen kullanmışsınız, orada da sorun yok 
benim açımdan; ama, davet edilen firmalar ve yaptırılan işlerin niteliğine -deprem bölgesi 
dışında da bir sürü şey var, Marmara Bölgesi dışında da- dikkat ettiğim zaman, sanki dikkat 
edilmediği gibi bir kanaat uyanıyor. 

Ne dersiniz Sayın Bakanım; 

KORAY AYDIN - Değerli milletvekili arkadaşım, ben, bu konuda düşüncemi biraz yönce 
çok net söyledim. Bu konular Meclisin verdiği kesin hüküm içerisine girdiği için bu konudaki 
fikirlerimi söylemeyeceğimi ifade ettim; yoksa, bu konularda saatlerce konuşabilirim, 
anlatabilirim, Daha önceki komisyonlarda anlattım, tutanaklarda var bunlar. Bunların hiçbir 
tanesi suç isnat edilen, hukuki dayanağı olan şeyler değil. 

Siz, bunları niye soruyorsunuz; onu da anlamıyorum. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Şunun için soruyorum Sayın Bakanım: 

Teşkilat Kanununda Bayındırlık ve Iskan Bakanının görevleri sayılıyor: Bakan emri 
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı 
kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir, ve bu 
görev, size tevdi edilmiş. Bu açıdan, bu işlerin denetimi, faaliyetlerin denetimi, sizin uhdesinde 
bir görev olması hasebiyle soruyorum; yoksa, yetki kullanımıyla ilgili değil. 

Başka bir soru; gerçi cevap verdiniz; ama, tutanaklar okunduğundan, sanki o sorunun 
tam cevabı yok gibi geldi. Bu kırımlarda düşmeler oluyor. Hakikaten birden bire düşünce, normal 
olarak insan şöyle düşünüyor: Bunu sormak lazım, niye 100 liralık iş birden bire 500 lira oldu; 
hiçbir şey değişmeden bu niye böyle oluyor? Neticede haydi bir iki tanesinde sorulmadı, en 
azından ondan sonrakine sorulması icap etmez miydi; yani, böyle bir soru sordunuz mu; bu 
kırımlar niye bu hale geldi; niye birden bire böyle bir duruma gelindi diye ilgililere, yetkililere 
sordunuz mu veya bu konuda soruşturma yaptınız mı; mesul gördükleriniz oldu mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 186 — 

KORAY AYDIN - Bu söylenilen konularla ilgili biraz önce bilgi verdim, düşüncelerimi 
kanaatlerimi aktardım; yoksa, bu sorduğunuz bütün sorulara daha önceki soruşturma 
komisyonunda cevap verdim. Kesin hüküm var bu konuda. 

Şunu ifade edeyim arkadaşım: Aslında, ben, sizlere karşı da saygısız davranmış gibi 
olmak istemiyorum; o da beni üzüyor; çünkü, aynı yerlerden biz de geçtik. Doğal olarak, size 
karşı bir olarak bunu algılamayın; ama, genel bir şey koymaya çalışıyoruz, bunu yapacağız, 
bunda da kararlıyız, bu tavrımızı sürdüreceğiz. Dolayısıyla, bu konularda cevap verme ihtiyacı 
içinde hissetmiyorum kendimi; ama, ısrarla, soruşturma komisyonuyla ilgili konularda 
sormuyorsunuz. Sorsanız, onlara cevap vereceğim. 

BAŞKAN - Rasim Bey, buyurun. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Bakanım, her ne kadar komisyonumuzun faaliyetlerini, 
çalışmasını Anayasaya aykırı olarak iddia ettiyse de bunun aykırı olup olmadığının kararını 
verecek olan merci, makam burası değil, Tabii ki, gelecek günlerde bu konuda görevli olan 
kişiler konunun Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda karar vereceklerdir. 

Biz, Yüce Türk Milleti adına, onun seçtiği kişiler aracılığıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
aracılığıyla Anayasadan ve yasalardan aldığımız yetkiyle burada bir görev yapmaya çalışıyoruz. 
Yapmak istediğimiz görev, kamuoyunda belirli bir dönemde kafalarda istifham durumunda olan 
konunun açıklığa kavuşması, eğer, Sayın Bakanım, gerçeklen haksız bir durumla karşı karşıya 
kaldıysa, onun aklanması, onun aklanmasına yardımcı olmak; ama, gerçekten iddialar 
doğruysa, Türk Milleti adına bunun gereğinin de yapılmasının önünü açmak, bizim yapmaya 
çalıştığımız görev bu. Tabii ki, Sayın Bakanın komisyonumuzun sorduğu sorulara cevap verip 
vermemek yasal hakkı; ama, Sayın Bakanımız sorulan her soruda bu yasal hakkını kullanarak 
komisyonumuzun.... Millet adına soru sorma, bilgi almak da komisyonumuzun yasal hakkıdır. 
Kendi yasal hakkını kullanırken, komisyonun yapmaya çalıştığı görevi sekteye uğratır, engeller 
bir davranış içerisinde olmasını ben hukuken değil; ama, siyaseten doğru bulmuyorum. 

BAŞKAN - Aydınlanmamıza engel oluyorsunuz gibi geliyor. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Bakanımdan komisyonumuza yardımcı olmasını 
istirham ediyorum. Bizler, gerçekten önyargısız iyi niyetli bir şekilde konunun aydınlığa 
kavuşmasını sağlamaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. 

Eğer, sorduğumuz sorulara cevap alamazsak, o zaman sadece kendi yaptığımız 
çalışmalarla Türkiye Büyük Millet meclisini bilgilendirmek durumunda kalacağız; bu da Sayın 
Bakanımıza haksızlık olabilir. O bakımdan, tekrar Sayın Bakanımı bu konuda hassas 
davranmaya davet ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

KORAY AYDIN - Aslında, kelime seçmekte zorlanıyorum. Arkadaşları rencide edecek, 
üzecek hiçbir tutum ve davranış içerisinde olmayı arzu etmiyorum; bundan çok hoşnut da 
değilim. Bunun özellikle bilinmesini isterim; ama, bu konudaki söylediklerimden geri adım atmak 
niyetinde de değilim. Ben, isnatla sınırlıyım. Soruşturma komisyonunda beni suçladığınız sorular 
var, suçluyorsunuz; onlarla ilgili sorun, cevap vereyim. 

BAŞKAN - Şöyle yapalım: 

Biz arkadaşlarımızla üç ayı geçen bir süredir çalışıyoruz, epey de emek verdik; yani, iki 
kamyon dolusu evrakı inceledik. Burada arkadaşlarımız belli bir emek verdiler, o emeğin ürünü 
olarak, şu soruyu Sayın Bakana soralım diyorlar. Siz yine cevap verip vermemekte serbestsiniz. 
Arkadaşlarımız sorularını sorsunlar, siz dinleyin, yine cevap vermiyorum diyebilirsiniz; o noktayı 
geçebiliriz. Çünkü, bizim görevsizlik kararı verme yetkimiz yok. 

KORAY AYDIN - Yok tabii. Ben sizden öyle bir şey beklemiyorum. 

BAŞKAN - Meclise bir neticeyi vereceğiz. Biz görevimizi tamamlamak istiyoruz; ama, 
aydınlanarak tamamlamak istiyoruz. Arkadaşlarım sorularını sorsunlar, siz cevap verip 
vermemekte serbestsiniz. 
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Buyurun Zülfü Bey. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sayın Başkan, ben de şahsen milletvekilliği öncesi ihale 

mevzuatının içerisindeydim. Ben de yüklü miktarda ihalelere imza attım. 

KORAY AYDIN - Nerede çalışıyordunuz? 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - istanbul Büyükşehir Belediyesinde Yol Müdürüydüm. 
Örnek olsun diye söyleyeyim. 1997 keşfiyle 13.5 trilyonluk tek ihale yaptığımı hatırlıyorum, 1997 
fiyatlarıyla. 

KORAY AYDIN - Keşif artışı yapar mıydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesinde? 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yok. Yüzde 30*la yapardık. 

KORAY AYDIN - Benim elimde bine yakın keşif artışı listesi var. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Benim dönemimde diyorum. 

KORAY AYDIN - İsterseniz, getirip komisyonunuza takdim edeyim. Yüzde binlere varan 
keşif artışları imzalanıyor İstanbul Büyükşehirde. Ankara'yla ilgili bir liste de var elimde. Onu da 
vereyim size, onu da inceleyin. 

Şu meclisin önündeki geçidin kaç tane ek sözleşmesi var; hiç incelediniz mi Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bakın, konu dışı diye konuyla tamamen ilgili olan, evraklardan 
çıkmış sorulara cevap vermiyorsunuz, bilgi vermiyorsunuz; ama, tamamen konu dışı, bir kelime 
dahi geçmeyen bir konuda ısrarla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Biz o konuda değiliz. Size 
saygı duyuyoruz. Konuyla ilgili kısımda kalalım. Bakın, biz önyargılı değiliz. Rasim Bey, Nezir 
Bey, bu konuya açıklamaya çalıştılar. Biz, sizden bilgi alıp aydınlanmak istiyoruz. Bunu 
samimiyetle söylüyoruz. Basınla veya başka birilerinin yönlendirmesiyle duygusal davranmak 
istemiyoruz. Onun için, ne olur konu içerisinde kalalım. 

Buyurun Zülfü Bey. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Şöyle diyeyim: Bu ihaleleri yaptığımız zaman tenzilatlara 
iyi kötü bakardım bir idareci olarak. Niye; A veya B partisi önemli değil; neticede, bütün partiler -
illegal görülen partiler dahi- bu memlekete ihanet etmek düşüncesiyle kurulmamıştır, 
kurulmazda. Herkes kendi zaviyesinde memlekete hizmet etmek için bir parti kurar. Ben sizi de 
vatanını, milletini seven konuşmalarınızdan tanıdığım kadarıyla, bir çizgiden gelen bir insan 
olarak, eski milletvekili, Bakan olarak biliyorum. 

Diyorum ki, bu tenzilatları 44'e göre yaptınız. Geçmişteki ihale kanununu da 
eleştiriyorsunuz. Bunun değiştirilmesini özellikle vurguluyorsunuz. Ancak, 44'e göre yapılmış 
olan ihalelere bakıyoruz, sizden önceki ihalelere bakıyoruz yüzde 20-30 civarında. Döneminizde 
bu yüzde 10 lara düşüyor. Daha sonraki dönemlerde, birden tekrar yükseliyor. Şu anda, 
diyorsunuz ki ek sözleşme.... Tamam, ek sözleşmeye bakıyoruz. Ek sözleşmelerde, sizin 
döneminizde diyelim ki, yüzde 10 civarında tenzilatla verilen işlerin sözleşmesinde dolayısıyla 
yüzde 10 civarında artırma da yapılmış; ama, demin bahsettiğiniz, ben Zeki Beyi savunmak için 
söylemiyorum, eğer, bu mahkemeye intikal ettirilmişse, keşif artışı da yapmışsa.... 

KORAY AYDIN - Zeki Bey için bir şey söylemedim; yasal dayanağı var dedim. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Keşif artışı yapmışsa, bu da kayda değerdir. Biz, bunu 
yazılı olarak da kendisine sorarız veya bilgi edinme hakkına da sahibiz. Bana göre de yanlıştır 
ifade ettiğiniz şekliyle. Ama, benim bildiğim kadarıyla, kendiside komisyonda bilgi verdi, 
edindiğimiz bilgi de diyelim ki, yüzde 10 tenzilatla bundan üç sene önce alınmış ve iş devam 
ediyor. Devam eden bu işin ek sözleşmesi yapıldığında, bakan bizzat pazarlık etmek suretiyle 
yüzde 10-20'ye— 

KORAY AYDIN - Kanunsuz. 240'tan Yüce Divana gidecek bir sonraki Mecliste. 
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ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Yüzde 10-15 puan, müteahhidin de rızasıyla artırmak 
suretiyle.... 

KORAY AYDIN - Neye dayanarak yapıyor; hangi kanuna dayanarak yapıyor? 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Biz de büyükşehir encümeninde rastlamıştım. 

KORAY AYDIN - Kesinlikle Yüce Divana gider. 

BAŞKAN - Zülfü Bey, konuya gelin. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Tamam, oraya geleyim. 

KORAY AYDIN - Kesin gider, kurtaramaz kendini. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Gitsin Sayın bakan o ayrı. 

KORAY AYDIN - Kanuni dayanağı yok çünkü. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) O ayrı bir konu. 
Siz baktınız ki tenzilatlar hep düşük gidiyor. Şahsen bir idareci olarak ihalenin şeyini 

değiştirin, 44'e göre yapmayın, ilanla yapın diyebilirsiniz. Döneminiz boyunca yüzde 10 
civarında... 

KORAY AYDIN - Benim bir rahatsızlığım yok Sayın Milletvekilim, Rahatsızlığım yok ki 
öyle bir şey söyleyeyim. 

Bakın, polemiğe girmek istemiyorum. Bu konuları iye bilen bir arkadaşınızım. "İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinde çalıştım" dediniz. Ben, orayı da bir seneden beri inceliyorum, bütün 
ihaleleri elimde. Bütün ihalelerin kırımları, sizin niye böyle düşük dediğiniz kırımlar düzeyinde. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Yüzde 20'nin altında doğru düzgün yok. 

KORAY AYDIN - Nasıl yok? 

Size listeyi takdim edeyim isterseniz. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Yüzyıl sonra iktidara gelirseniz, siz de bir soruşturma 
komisyonu kurarsınız. 

KORAY AYDIN - Onu Cenabı Allah takdir eder. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, siz de bir soruşturma komisyonu kurmuşsunuz, yasal 
dayanağı var mı bilmiyorum. 

KORAY AYDIN - Hayır, öyle bir şey anlattı ki, müteahhitle pazarlık etmiş. Müteahhide 
demiş ki, kırımını biraz yükselt ben de senin eksözleşmeyi imzalayayım. Bir kısmını da öyle 
yaptı, ben biliyorum. Böyle bir şey olur mu? 

BAŞKAN - Sayın Bakan, sözünüzü kesmek istemiyorum, 

Bizim yasal dayanağımız olmasına rağmen "yasal dayanağı yok" dediniz; ama, siz yasal 
dayanağı olmayan bir komisyon kurmuşsunuz, vatandaş olarak hakkınızdır, devam edebilirsiniz, 
bizden de bilgi isterseniz, rahat bir şekilde veririz. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Sayın Bakanım, size bu soruşturma komisyonunda isnat 
edilen suçlardan en başında geleni, döneminizde yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı 
yolunda. Samsun Milletvekilimiz Haluk Koç ve 55 arkadaşının ilk cümlesi bu şekilde başlıyor. 
Siz, (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması komisyonunda yaptığınız bir konuşmada 
diyorsunuz ki: "Burada 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre ita amirinin 
yetki ve sorumluluğu üç şeyde toplanır; yani, benim yetki ve sorumluluğun şunlardır: 

1-İhale Komisyonunu mevzuata uygun olarak oluşturmak, 

2-44 üncü maddeye göre yapılacak ihalelerde ihalelere katılacak olan isteklilere onay 
vermek, 
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3-lhalelerin 2 nci maddede öngörülen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol 
ederek ihaleyi onaylamak veya iptal etmek." 

Bu, sizin sorumluluğunuzda ve bunu da kendiniz ifade etmişsiniz ve devam etmişsiniz, o 
soruşturma komisyonunda demişsiniz ki: "44 üncü maddeye göre yapılan ihalelerde tarafından 
belirlenen ihale isteklilerinin yeterliliğinin bulunmadığına dair herhangi bir isnat bana yapılmadı." 
Şimdi, size bu sorumluluğunuza; yani, bu üç maddede saydığınız sorumluluğunuza göre şimdi 
bir isnat yapıyorum, diyorum ki, bu ihalelere katılacak olan isteklilere onay verirken, siz yeterli 
incelemeyi, araştırmayı yapmamışsınız ve bu yeterli inceleme ve araştırmayı yapmama 
sonucunda yeterli olmayan firmaları davet edip, hatta, bazılarına da ihaleleri vermişsiniz. 
Mükerrer olmaması bakımından söylüyorum; çünkü, o zaman demişsiniz ki: "Böyle bir isnat 
yapılmadığı için, böyle bir konu gündeme gelmedi." Şimdi, bu mükerrer değil. Bu, şu anda 
benim isnadım ve burada, size örnekleriyle de söyleyeceğim, kanunun maddesini okuyorum: 
"44 üncü maddeye göre yeterlilikleri idarece teknik yeterlilikleri ve güçleri kabul edilmiş firmaların 
ihaleye davet edilmesi gerekir." 

Siz, burada teknik yeterlilikleri ve güçleri... hangi konuya göre, nasıl baktınız 
bilemiyorum; ama, elimdeki örneklere göre.... isterseniz, isimleri size söyleyeyim, özeren Ltd. 
Şirketi, Içka Ltd.. Şirketi, Yenice İnşaat Ltd.. Şirketi, Alihan İnşaat Ltd.. Şirketi, Uyar yapı İnşaat 
Ltd Şirketi, Yıldızlar İnşaat Ltd.. Şirketi, Granit İnşaat Taahhüt Ltd.. Şirketi, Yitaş İnşaat A.Ş., 
Ulusal inşaat Ltd.. Şirketi ve Dedehan İnşaat Ltd.. Şirketinin özelliği bulunan inşaat işlerine 
davet edilmeleri için gerekli teknik ve mali güce sahip olmadıkları ve iş deneyimlerinin son 
derece yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu bizim komisyonumuzun yaptığı incelemelerden. Bu 
firmaların bir çok kez ihalelere davet edildikleri görülmüştür. 

Başka bir örnek verecek olursak, Ankara Başbakanlık Denizcilik müsteşarlığı hizmet 
binası tesisat onarım ve inşaat işine davet edilen Interkom yapı Sanayi ve Tic. Ltd.. Şirketinin 
ana sözleşmesi Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 15.11.2000 tarih ve 5175 sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. Şirket, Ankara ticaret Odasına 1.12.2000 tarih 53/2808 sayıyla kayıt edilmiştir. 
Şirket, 10.07.2001 tarihli dilekçeyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak ihalelere katılmak 
için başvuruda bulunmuştur. Dilekçe ekinde yer alan bildirimlerde şirketin müteahhit veya 
taşeron olarak herhangi bir iş yapmadığı, taahhüdünde de işi bulunmadığı beyan edilmiştir. 
Şirket, 7.6.2004 tarihine kadar geçerli (A) grubu 6 trilyon tutarında müteahhitlik karnesine 
sahiptir. Müteahhitlik karnesi şirketin yüzde 50 oranında ortağı bulunan Şükrü Gökhan 
Ozdoğru'dan devralınmıştır. Şükrü Gökhan Özdoğru'nun ise, söz konusu karneyi iç denetleme 
ve diplomadan aldığı; yani, herhangi bir taahhüdü veya iş bitirmesinin bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

Benim bu şekilde iddialarım devam ediyor. Pek çok teknik yeterliliği ve gücü olmayan 
firma sizin döneminizde ihalelere davet edilmiş ve bunların bazılarına da ihaleler verilmiş. 

Ayrıca, yine, burada bir başka konu da ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 2 nci 
maddesinde öngörülen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ederek ihaleyi 
onaylamak veya iptal etme yetkiniz ve sorumluluğunuz var. Ancak, bu 2 nci maddedeki ilkelere 
aykırı olarak, aralarında ilişki bulunan ortaklara, baba oğul, karı koca gibi kişilerden oluşan 
firmaları aynı ihalelere davet etmişsiniz ve bazı ihalelerde de, bu kişilere ihaleleri vermişsiniz. 
Şimdi, bu da yeni bir isnat, mükerrer olmaması bakımından. Bunlara cevap verir misiniz. 

Teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

KORAY AYDIN - Çok uzun sordu, tam olarak kavrayamadım. Ben, yeterlilik 
komisyonlarında hiç çalışmadım. Ben, bakanlıkta bakan olarak görev yaptım, üst düzeyde 
kararlar aldım, onları uyguladım; yani, bu söylediğiniz konular, yeterlilik komisyonunda görev 
alan mühendislerin takip edip, icra edeceği konulardır, bakan bunlarla meşgul olmaz. Bu 
konular, bakana gelene kadar da 11 tane imzadan geçerek gelir; yani, kendisi bakan olursa, 
onun da haberi olmaz, bilmez, duymaz, görmez. Bir bakan, en alttaki yeterlilik komisyonundaki 
en ufak işlemlere kadar ilgileniyorsa, zaten hiçbir iş yapmıyor demektir. 
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Onun için, sorunun özünü de tam kavrayamadığım için... 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Sayın Bakanım, 44 üncü maddede, herhalde yeterlilik 
komisyonu yok diye biliyorum. 

KORAY AYDIN - 44te yok tabiî. 

BAŞKAN - Sizin zamanınızda yapılan bütün ihaleler 44'te olduğu için, arkadaş herhalde 
o soruyu sordu. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Yani, diğerlerine mükerrer olduğu için cevap vermediniz, yeni 
bir soru sorduk, buna da yine cevap vermediniz sonuç olarak. 

KORAY AYDIN - Hayır, ne sorduğunuzu anlayamadım sayın milletvekili. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Ben, isterseniz tekrar açıklayayım. 

KORAY AYDIN - Ne dediğinizi anlamadım. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Anlamanız bakımından diyorum ki, (9/4) esas numaralı 
Meclis soruşturma komisyonuna, benim 3 tane sorumluluğum var demişsiniz. 

1- İhale komisyonunu mevzuata uygun olarak oluşturmak bakanın yetkisinde ve 
sorumluluğunda. 

2- 44 üncü maddeye göre yapılacak ihalelerde, ihalelere katılacak olan isteklilere onay 
vermek. 

3- İhalelerin, 2 nci maddede öngörülen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
kontrol ederek, ihaleyi onaylamak veya iptal etmek. 

Şimdi, ben de diyorum ki, 44 üncü maddeye göre yapılacak ihalelerde bazı şartlar 
aranıyor. Bu şartlar gayet açık olarak yazılmış. Bir kere, 44 üncü maddeye göre yapılacak 
ihalelerin bir özelliğinin olması lazım. Siz ve sizden önceki dönemlerde, sayın bakanların 
yayımladıkları genelgelere göre de, zaten, bunlar puanlama esasına göre, özelliği olan işler 
önce tespit ediliyor. Hadi, bunu geçtik, zaten, bu döneminizde hiç yapılmamış; yani, bu 
puanlama esasları hiç uygulanmamış. 

KORAY AYDIN - Puanlama esasları, dışarıdan Bakanlıktan görüş alınan işlerle ilgilidir. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Hayır, genelgeye iyice bakarsanız, onun öyle olmadığını 
görürsünüz. Daha önceki toplantılarda da, tartışarak neyi ifade ettiğini çok iyi anlattık ve 
tutanaklara da geçti. 

Şimdi, onu, soru konusu dışında bırakıyorum. Diyor ki, teknik yeterliliğe sahip firmaların, 
44 üncü maddeye göre çağrılması lazım; yani, güçleri kabul edilmiş; ama, bizim incelediğimiz ve 
biraz önce de isimlerini saydığım pek çok firmanın, ne teknik yeterliliği var ne güçleri daha 
önceden kabul edilmiş firmalar. Bunları siz davet etmişsiniz ve o davet sonucunda da, bu 
firmaların pek çoğuna ihaleleri vermişsiniz. Ben de diyorum ki, bu geçen dönemde de, böyle bir 
isnat yapılmadığı için, böyle bir soru sizin karşınıza gelmemiş, cevap da vermemişsiniz. 

KORAY AYDIN - Kim diyor bunu sayın milletvekili? 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Evet, aynen sizin ifadenizi okuyorum. 

KORAY AYDIN - Liste okudunuz biraz önce... 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Biz araştırdık komisyon olarak... 

KORAY AYDIN - Nerede araştırdınız? 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Burada, üç aydan beri yaptığımız çalışma... 

KORAY AYDIN - Nasıl belirlediniz onların yeterli olup olmadıklarını? 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Efendim, bütün dosyaları getirdik, baktık, inceledik... 

KORAY AYDIN - Neye göre oluşturdunuz bunu? 
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HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Şimdi, benim sorduğum soruya cevap verir misiniz? 

KORAY AYDIN - Ben, sizin bu sorduğunuz soruya cevap vermeyeceğimi başta 
söyledim. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Peki, teşekkür ediyorum. 

Siz, zaten hiçbir şeye cevap vermiyorsunuz. 

KORAY AYDIN - Ben, her şeye cevap veriyorum da, sizin sorunuzun bu konuyla bir 
alakası yok. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Nasıl alakasız? 

BAŞKAN - Nereden tespit ettiniz diyor Sayın Bakan da... 

KORAY AYDIN - Yani, siz, yeterlilik komisyonu musunuz, kimin yeterli olup olmadığını 
belirlediniz? 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müsaade eder misiniz. 

Bakın, bu ana kadar iyi gittik. 

Değerli arkadaşlar, müsaadenizle, ben, sevk ve idareyi daha uygun bir şekilde, daha hoş 
bir şekilde yapabilmek için, Sayın Bakana soru soran arkadaşımız, Bakan Bey cevap verip 
vermemekte serbesttir, sonradan bir tartışmaya mahal vermek istemiyorum, devam etmesini de 
istemiyorum; konuda, bazen gereksiz tartışmalar oluyor, hem Sayın Bakanımdan rica ediyorum 
hem sizden istirham ediyorum. Ben, konuya girdiğim an, lütfen konuşmayı bitirin, yeni bir 
konuya geçelim. 

Buyurun Bekir Bey. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Bakanım, Hakan Beyin sorduğu soruya paralel bir 
soruyu sormak istiyorum. 

Sizin, bakanlığınız döneminde Ankara Adliye Sarayı onarım inşaatı, Ankara Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü araştırma binası ikmal inşaatı, Ankara DPT müstakil hizmet binası 
onarım inşaatı, Ankara Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binası tesis onarım inşaatı, 
AYDIN Söke Adalet binası ikmal inşaatı, Denizli merkez 400 kişilik cezaevi ikmal inşaatı. 

Şimdi, bunlar, davetiye usulüyle yapılmış işlerden. Sizin görevden ayrılmanızdan sonra 
gelen sayın bakanımız zamanında, bu konuda bir soruşturma yapılıyor. Tabiî, bu soruşturma 
çerçevesinde, bu 6 tane işin, genelgeye göre tespit edilen esaslara uymadığı, özellikli iş 
olmadığı tespit edilmiştir; yani, ben, buradan şuna gelmek istiyorum: Bu örnekler çok. Örneğin, 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünde, sizin döneminizde, artı, İller Bankası Genel Müdürlüğünde, İller 
Bankasında 868 tane ihale yapılıyor ve bu 868 tane ihaleden 126'sı içmesuyu, 235'i 
kanalizasyon olmak üzere, tamamı 44 üncü madde uygulamasıyla yapılmış. 

Yapı işleri Genel Müdürlüğünde de, yine, sizin döneminizden önceki beş yıllık dönemin 
ortalaması, ihale sayısı, toplam 128. Bunlar davetiye usulü ihaleler. Sizin döneminizde, bu 
220'ye ulaşmış ve o dönemde, ilanlı ihale sayısı da sadece 17'de kalmış. 

Şimdi, bunları şunun için sordum: Tabiî, buraları okuduğumuzda, bu 44 üncü madde 
kapsamında, özellikli işler ve özelliği olan işler kapsamında, sanki yeterince denetim yapılmadığı 
gibi, değerlendirmelerin eksik yapıldığı gibi bir kanaat uyanıyor. Tabiî, doğru olup olmadığı ayrı 
bir konu; ama, şöyle çıplak gözle bakıldığında, bunlar incelenmeli. 

Bir başka konu, davet edilen firmalar arasında akrabalık bağı ilişkileri, kardeşlik ilişkileri, 
baba oğul ilişkileri, karı koca ilişkileri, aynı adres ilişkileri olan firmalara da epey bir davetiye 
yapılmış; yani, belli ki, bu görevi yapan memurlar veya ilgili görevliler, bu görevlerini, o noktada 
titiz bir inceleme yapmamışlar. 

Burada sorum şu: Bunlar basına da yansıdı, epey ciddî manada kamuoyuna da yansıdı. 
Siz, bakan olarak, böyle böyle konuşuluyor, gazeteler yazıyor, bu işler şöyle oluyor, şöyle 
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geliyor, gidiyor diye bir sürü ayyuka çıkan şeyler oldu. Bunlar niye böyle oluyor, bunlar 
mevzuata uygun mu değil mi diye bir araştırma yaptırdınız mı? 

KORAY AYDIN - Sayın Başkanım, ben, şimdi, komisyonunuza başlangıçta bilgi verdim, 
bazı kanaatlerimi aktardım. Bir de, soruşturma komisyonundaki önergeyle, isnatla bağlı olarak 
da sorulan cevaplandıracağımı söyledim. 

Çoğu zaman bir bakanın muhatap olmaması gereken, teferruata giren, bakanın bile 
bilmesinin mümkün olmadığı çok teferruata ilişkin sorulara zaten cevap vermek durumunda 
değilim; yani, belli ki, bunları, burada, görevlendirilmiş uzman arkadaşlar, biraz da görev 
yapmanın verdiği şeyle, oturmuş, yazmışlar; yani, bunların konuyla ilgisi ve alakası yok, bunların 
çoğu da doğru değil, oturup şimdi doğru olmadığını anlatmaya kalksam, ben, almış olduğum 
kararın dışına çıkacağım. Çoğu doğru değil. Adliye binası inşaatı niye şeye göre yapılmış? 
Böyle bir şey olur mu? 

BAŞKAN - Siz ne karar aldınız? 

KORAY AYDIN - Ben, isnatla, neyle suçlanıyorsam o konularda cevap vermek üzere 
geldim. 

BAŞKAN - Bunlar isnatla ilgili. 

KORAY AYDIN - Hiçbir ilgisi yok bunların. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bakın, 44 üncü maddenin... 

KORAY AYDIN - Bakın, o konuda kesin hüküm var. Bu konuda, Mecliste, gizli oyla da 
hesabımı verdim, ilk ve tek milletvekiliyim ben; Anayasayı değiştirdik, eskiden el kaldırılarak 
yapılıyordu; şimdi, sizin yaptığınız gizli oylamayı, biz Anayasa değişikliğiyle sağladık, o da ilk 
bana uygulandı. İlk, hem gizli oyla bu konuda, kesin hüküm haline gelmiş bir karar alındı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde. Ben, ona bağlı olarak, bu konuyla ilgili söyleyeceklerimin kısıtlı 
olduğunu söylüyorum ve bunu da hep söylemek zorunda kaldım; ama, yeni isnatlarınız var, o 
isnatlarınızla ilgili sorun, cevap vereyim diyorum, sormuyorsunuz da. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, oraya geleceğiz. 
Bakın, arkadaşlarımızın, Hakan Bey ve Bekir Bey sorduğu sorularda, bakanlığınız 

döneminde yaptığınız icraatların kanuna aykırı olduğunu iddia ediyorlar. 

KORAY AYDIN - Hiç kanuna aykırı değil. 

BAŞKAN - 44 üncü maddenin nasıl uygulanacağı hakkında, kanunu biliyorsunuz. 
İsterseniz kanunun 44 üncü maddesini okuyayım. 

KORAY AYDIN - Hayır, hiç okumanıza gerek yok. 

BAŞKAN - 44 üncü maddede, özelliği olan işler diyor. Şimdi, aynı iş, bir 44'e göre 
yapılmış, benzer bir iş 35 inci maddeye göre yapılmış; yani, burada, siz, bakanlığınız 
döneminde 44 üncü maddeyi uygulatırken, gerekli ihtimamı göstermemişsiniz, onu iddia etmeye 
çalışıyorum. 

Bakın, bir de size şunu sorayım: Tarihî eser yapımı, onarımı, özelliği olan bir iştir değil 
mi? Herhalde, herkes bu işi yapamaz; çünkü, taşlar numaralandırılıyor vesaire ve belirli 
yerlerden de izin alınması gerekiyor bunun yapılabilmesi için; ama, bir bakıyoruz, bir tarihî eseri, 
siz, okul boyama işini yapan bir şahsa veriyorsunuz. Bu şahıs da, kendi ifadelerine göre, sizin 
partinizin il genel meclisi üyesi ve sizi bakanlıkta ziyaret ediyor, diyor ki, sayın bakanım, böyle 
böyle, ben bir işler yapmak istiyorum; ama, şu kadar zamandan beri işsizim, beni bir ihaleye 
davet edin. 

Sizin verdiğiniz cevap şu: Bunlar böyle ayaküstü olmaz, bir tane dosya ver, dosyayla 
birlikte sen davet edilirsin diyorsun ve 50 gün sonra davet ediliyor; yaptığı iş de, tarihî eser işi. 

Yine, işin enteresan tarafı, bu tarihî eseri, şahıs -kendi beyanları bunlar, tutanaklarda 
var- yüzde 11,20 kırımla alıyor. Arkasından, o şahıs, basiretli bir işadamı gibi davranıp, 
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Bakanlığın göstermediği ihtimamı göstererek, başka bir firmaya, yüzde 39 kırımla taşerona 
devrediyor. Şimdi, şahsa soruyoruz, niye böyle yaptın; baktım, yüzde 11,20'lik kırım, uygun, ben 
de bu işten anlamıyorum, bu işten anlayan birine yüzde 39 kırımla bu işi devrediyorum diyor. 

Halbuki, ben, şunu söylüyorum; eğer Bakanlığınız, sizin il genel meclisi üyesi 
müteahhidin gösterdiği ilgiyi göstermiş olsaydı, o aradaki yaklaşık yüzde 28-30'luk fark, kamu 
bünyesinde kalacaktı. Bunu söylüyoruz. 

Doğru mu bu söylediklerim? 

KORAY AYDIN - Doğru söylediğiniz de var, yanlış söylediğiniz de var. 

BAŞKAN - Yanlış olan nedir? 

KORAY AYDIN - Bütün işleri alan müteahhitler, işlerini taşerona yaptırırlar, halihazırda 
böyledir. Halihazırda, bütün işleri alan müteahhitler işi alıyor, götürüyor, taşerona veriyor. Kimisi 
uygununu buluyor, daha yükseğine veriyor, kimisi bulamıyor, daha azına veriyor. Bu, olan bir 
uygulama. 

BAŞKAN - Davet edilirken, onu yapacak olan insanlar niye davet edilmiyor da, taşerona 
verecek derecede bir ihale kırımı ortaya çıkıyor? 

Bakın, Sayın Bakan, biraz önce söylediniz, tutanaklarda da var... 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, bakın, yine, aynı noktaya geliyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, burada, basiretli bir bakan olarak, basiretli bir idareci olarak 
davranmış olsaydınız, ki, sizin beyanlarınızdan ifade ediyorum, biraz önce söylediğiniz 
beyanlardan, şimdi de taşeronlara veriliyor diyorsunuz. 

44 üncü maddenin en büyük özelliği, işi ehline en uygun fiyatla verebilmek olması lazım 
değil mi? Fakat, o hale gelmiş ki, iş ehline verilmemiş, yüzde 11,20'yle verilmiş... 

KORAY AYDIN - Nereden biliyorsunuz ehline verilmediğini Sayın Başkan? 

Bunun kriterini nereden koyuyorsunuz? Siz, hüküm hüviyetinde bir şeyi nasıl 
söylüyorsunuz? 

BAŞKAN - Yüzde 39'la taşerona devredildiğini söylüyorum. 

KORAY AYDIN - Devreder. 

Bakın, ben, size bir örnek vereyim. Komisyonun da üyesiydi, şu anda da milletvekili bir 
arkadaş, benim bakanlığım dönemimde, deprem bölgesinde konut aldı, hem de en büyük 
konutları aldı, girdi ihaleye, aldı, gitti bir taşerona devretti ve taşerona inanılmaz rakamlarla 
devretti. Taşeron piyasayı dolandırdı; çünkü, zarar edeceği belli, zararını nasıl karşılayacak; 
piyasayı dolandırarak karşılayacak. Ben, üç ay, orada, Düzce ve çevresinde o adamın pisliğini 
temizlemekle uğraştım. Şimdi, sen öyle bir anlatıyorsun ki, ben ne yapmışım diye hayretler 
içerisindeyim. Yapmayın bunu. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bakın, şunu iddia ettiniz: İhalenin yüksek bir kırımla 
verilmesi, her zaman uygun değil dediniz; doğrudur. Önemli olan, işin zamanında ve kaliteli 
olarak bitmesi; ama, işin zamanında ve kaliteli olarak bitmesinin de en önemli kriterlerinden biri, 
uygun şahsa uygun oranda verilmesi. 

Demek ki, verilen ihaleler uygun kırım oranlarıyla verilmediğinden ve birilerinin taşerona 
devretme imkânı sağlandığından dolayı bu işler yapılmış. 

KORAY AYDIN - Öyle bir şey yok Sayın Başkan. 

Yanlış konuşuyorsunuz ve yanlış şeyler söylüyorsunuz. Bilmediğiniz konularda çok 
yanlış şeyler söylüyorsunuz. 

BAŞKAN - Osman Bey, buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 194 — 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Şimdi, bir tespitimi dile getireyim. Önergeden aynen 
okuyorum: 'Türk Ceza Kanunu 366 ncı maddesi ve Bakanlığımda meydana gelen ihalelerdeki 
yolsuzluk iddialarının zamanında tahkikatını yaptırmayarak..." diye başlayan bir cümle var, 
önergenin içerisinde son fıkrada. 

Dolayısıyla, benim kanaatim, bakanlığınız döneminde yapılan bütün ihalelerin, bu 
komisyonun araştırma konusuna, mevzuuna girdiği yönünde. 

Sorumu soruyorum: Yine bu önergeden çıkardığım sorular. Burada, Müsteşar Yardımcısı 
Sedat Aban diyor ki, bu operasyonda verdiği ifadede, savcılıkta veyahut da karakolda verdiği 
ifadede, davet usulü ihalelerde, bakanın önceden önerdiği dışında, hiçbir zaman başka firmanın 
ihaleyi alması mümkün değildir. Kendisi, yapılacak ihalelerde, ihaleyi alması istenen şirketin 
adını, ya bizzat ya da danışmanı Sadrettin Bey aracılığıyla bildirerek, bu işle ilgilenin diye ifade 
kullanır. Bu söz, ihalenin sözü edilen firmaya verilmesinin talimatını içerir diyor. 

Sadrettin Dinçer de, yine, aynı yerde, devlet güvenlik mahkemesinde verdiği ifadede, 
Sakarya merkez Hükümet Konağı inşaatı, Sakarya Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı 
ihalesi, Yalova Çınarcık Esenköy Jandarma Komutanlığı inşaatı, Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Sakarya İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatı, Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi 
ikmal inşaatı ihalelerini, sayın bakanın istediği firmalara verilmesini sağladık diyor. Böyle bir şey 
oldu mu? 

KORAY AYDIN - Hayır, bu konudaki kamusal savunmamda buna çok geniş yer verdim. 
Özellikle bunun cevaplandırılması amacıyla, çok geniş bir şekilde, Sayın Başkana ilettim, elinde 
var, yanımda da getirdim, görevli arkadaşlara vereceğim, bütün üye arkadaşlara dağıtsınlar. 
Bunları, uzun uzun orada cevaplandırdım. Savunmamda geniş bir şekilde var. Bu sorduğunuz 
soru, bütün ayrıntılarıyla orada var, bütün ifadelere dayalı olarak orada açıklandı. 

BAŞKAN - Nezir Bey, buyurun. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Bakan, Hakan Beyin sorusunu cevaplarken, 
bakan olarak, birçok ayrıntılara vâkıf olmayacağınızı söylediniz, tamamen katılıyorum. Bir 
bakanın, bakanlığındaki icraatların tamamından haberi olmayabilir. 

Şimdi, sadece isnat edilen konularda bana soru sorun diyorsunuz, oraya gelebilmek için, 
bazı ön sorular sormak istiyorum kısaca. Yine cevap vermeyebilirsiniz. 

Siz, 1999 seçimlerinden sonra, Anayasamızın ilgili hükümleri gereğince, hükümet 
kurulacağı zaman, Türkiye'de önde gelen siyasetçilerimizden biriydiniz; yani, o zamanki bir 
siyasî partimizin, benim bildiğim kadarıyla, genel sekreteriydiniz. Hükümet kurulma aşamasında, 
koalisyon görüşmeleri esnasında, Bayındırlık Bakanlığını, özel olarak, partiniz talep etti mi? 
Belki ilgisi yok diyebilirsiniz; ama, isnat edilen konulara gelebilmek için, bir siyasî sorudur, cevap 
verip vermemekte özgürsünüz, ilgisi yok da diyebilirsiniz, saygıyla karşılarım. Böyle bir şeyi, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hizmet açısından ve siyaset yapma açısından çok önemli bir 
bakanlıktır, talep ettiniz mi? 

KORAY AYDIN - Hayır, orada konuşmalarla ortaya çıktı. Koalisyon görüşmelerini 
yaparken, elimizde 8-10 tane dosya vardı; o dosyalara, oradaki tartışma ve gelişmelere göre 
şekillendi. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Yine, teamüllere göre, bildiğimiz kadarıyla, bu 
koalisyon hükümetlerinin kuruluşunda, sayın genel başkanlar bakanları referans veriyor Sayın 
Başbakana, Sayın Başbakan da onları açıklıyor. Siz, Sayın Bahçeli'den, o partinin ikinci kişisi 
olarak, önde gelen kişisi olarak, Bayındırlık Bakanı olma gibi bir talepte bulundunuz mu, yoksa 
Sayın Genel Başkan kendi iradesiyle, bilginiz olmadan sizi bakan olarak mı atadı? 

KORAY AYDIN - Sayın milletvekilim, şimdi, konuyla alakası yok; ama, cevap vereyim. 
Bizler, hepimiz, bakan olduğumuzu televizyondan öğrendik. Sadece ben değil; yani, diğer bütün 
bakan arkadaşlarım için geçerlidir; çünkü, çok iyi bildiğim için söylüyorum; hepimiz bakan 
olduğumuzu -ben partide kalabileceğimi de düşünüyordum- televizyondan duyduk. 12 kişinin 
12'si de televizyondan duydu. 
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NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Teşekkür ederim. 

Sizin bakanlığınızda vurgun operasyonu yapılacağını, siz, daha önceden haber aldınız 
mı? 

KORAY AYDIN - Hayır. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Peki, bu Vurgun Operasyonu kapsamında, yargılanan 
birçok bürokratı, burada, zaman zaman, komisyon olarak dinledik. Onlardan bu ayrıntıları 
öğrenmeye çalıştık. Sizin, bakan olarak, haklı olarak bilmiyorum dediğiniz şeyleri, onlardan 
öğrenmeye çalıştık. Onlar, bu Vurgun Operasyonu kapsamında, emniyette verdikleri ifadeleri ile 
yargıda, daha sonraki ifadelerinde bir çelişki gördük. Kendilerine sorduğumuz zaman, işkence 
altında ifade verdiklerini; ama, o ifadelerin yanlış olduğunu, daha sonraki ve bize verdikleri 
ifadelerin doğru olduğunu söylediler. Siz, onların ifadelerini daha sonra incelemiş iseniz -
incelememiş de olabilirsiniz- hangi ifadeleri doğrudur? isim vermek istemiyorum, Bakanlığınızda 
üst düzey çalışan bürokratların emniyette verdikleri ifadeler mi doğrudur, yoksa sonradan 
yaptıkları açıklamalar mı doğrudur? 

KORAY AYDIN - Şimdi, ben, sadece şunu söyleyebilirim: Bürokratların ne ifade 
verdiklerini az çok biliyorum, okudum, takip ettim, burada ne söylediklerini bilmiyorum, beni de 
fazla ilgilendirmiyor; ama, şunu söyleyebilirim; ister kabul ettiği ister kabul etmediği ifadelerde de 
beni suçlayıcı bir ifade yok, ben öyle düşünüyorum. 

Tabiî, Bakanlıkta olan bu operasyon, siyasî yönü olan bir operasyon; yani, o zamanki 
şartlar içerisinde, Anavatan Partisiyle bizim partimizin hesaplaşmasına dönüştürülen ve 
arkasında da siyasî bir organizasyonun olduğu bir operasyon olduğunu biliyorum, ondan 
eminim. Ondan en ufak bir şüphem yok. 

Oraya alınan kişilerin ne dediği demediği beni ilgilendirmiyor; çünkü, beni suçlayan bir 
ifade yok; ama, hepsine, ileri derecede işkence edildiğini de biliyorum, bundan da eminim, en 
ufak bir şüphe götürmüyorum, çok ileri boyutta zulüm ve işkence yapılmıştır, kesindir, bunun en 
ufak bir tartışmasını bile kendi vicdanımda yapmıyorum, nasıl işlediğini ve tarzını da sonradan 
öğrendim; ama, onlar, burada ne dediler, orada ne dediler, şahsen beni çok fazla ilgilendirmiyor; 
ama, o operasyon ve diğer operasyonların belki de tamamında işkence olduğuna inanıyorum. 
Yani, nasıl Albayraklar gözaltına alındığında, bütün sağ basında kıyamet koptu, işkence falan 
diye yayımlandı, onun da doğru olduğuna inanıyorum, onu da takip ettim, onda da işkence 
olduğunu az çok tahmin ediyorum. 

İşkence olduğu konusunda, benim şahsî kanaatimi soruyorsanız, ondan kesinlikle 
eminim, hiç tereddüt götürmeyecek bir şey bu. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Yani, bununla, siz, şimdi, bürokratlarınızın da, 
bakanlığınız esnasında çok bu tür usulsüzlüklere, yolsuzluklara bulaşmadığını mı söylemek 
istiyorsunuz? 

KORAY AYDIN - Benim söylediğim çok açık, yorumlanacak bir şey söylemedim, çok 
açık bir şey söyledim, onların da yargılamaları devam ediyor, ben inanıyorum ki, onlar da beraat 
edeceklerdir. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Rasim Bey, buyurun. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Sayın Bakanım, kamusal savunmanızda, yüksek kırımla 
verilen işlerin, netice itibariyle devlete daha büyük zararlar açtığını ifade ettiniz ve döneminizde 
düşük kırımla işlerin verilmesini böyle savundunuz. Merak ediyorum, acaba, döneminizdeki 
ihalelerde, müteahhitlere "arkadaşlar, yüksek kırımla işi alıp da, devleti zarar ettirmeyelim" diye, 
o yönde bir telkininiz oldu mu? 

KORAY AYDIN - Öyle bir şey olur mu sayın milletvekili? 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Çünkü, genelde hepsi düşük kırımlarla yapılmış da. 
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KORAY AYDIN - O kırımın düşük veya yüksek olduğunun takdiri, size veya bana ait 
değil. 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Teşekkür ederim, 

BAŞKAN - Buyurun. 

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sayın Bakanım, siz, biraz evvel, şu an milletvekili olan bir 
arkadaşımız, o dönemde kalıcı konut ihalesine girdi ve aldı dediniz. Bu arkadaşımızın ismini 
söylemenizde bir sakınca var mı? 

KORAY AYDIN - Gerek yok, ismini söyleyebilirim de, gerek yok. 

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sizin ideolojiniz doğrultusunda bir insan mıydı, yoksa 
farklı ideolojide miydi? 

KORAY AYDIN - Farklı da, önemi yok. Bir tane de almadı, birkaç tane aldı; ama bir 
önemi yok. Sonra, çok yüksek kırımlarla işi taşerona verdi, bizden de yüksek aldı kırımı. 
Diyelim, bizden 26 kırımla aldıysa, kendi gitti 45'le verdi. 

Sayın Başkanım diyor ya, kâr nasıl oluşuyor, öyle bir hüküm oldu ki biraz önce; onun da 
yanlışlığına çok güzel bir örnek bu; ama, ben, şimdi söylesem, birileriyle ilgili bir şey söylemiş 
olurum, buna gerek yok. 

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Eğer sol fraksiyondan biriyse, demek ki başkaları da 
gelip ihale alabiliyor sonucu çıkar. 

KORAY AYDIN - Herkes alır. Benim bakanlığım döneminde yapılan ihalelerin toplam 
tutarı, farz edelim ki 10 birim ise, 9 birimle ilgili kimse soru sormuyor, 1 birimiyle ilgili sorulara 
muhatabım. 

BAŞKAN - Evet, arkadaşlar, soru yoksa başka bir konuya geçeceğim. 

Sayın Bakanım, biraz önce söylediğiniz, bu Haluk Koç ve 55 arkadaşının verdiği 
önergenin, (9/4) esas numaralı komisyona bağlı olduğunu söylediniz, benzer şeyler olduğunu; 
ama, farklı konular var, o konularla ilgili sorunuz varsa cevaplayacağım dediniz. Yani, bu 
önergede, (9/4) esas numaralı, Mehmet Ali Şahin ve arkadaşlarının verdiği önergeden farklı bir 
konu olduğunu herhalde kabul ediyoruz. 

Mal varlığıyla ilgili kısma geçmek istiyoruz. Siz, 1991 yılında milletvekiliydiniz. 1991 
yılında milletvekili olmanız dolayısıyla, ondan önceki dönemde bir memuriyet hayatınız var mı? 

KORAY AYDIN - Ben, hiç memuriyet yapmadım. 

BAŞKAN - ilk defa, mal varlığınızı, 1991 yılında milletvekili olunca verdiniz. 

Sonra 1994 yılında bir mal varlığı vermişsiniz. Herhalde değişiklik olmuş, onun için 
vermişsiniz. Bir de, 1995 yılında, milletvekilliğiniz bitince, ayrıca bir mal varlığı vermişsiniz. 

Arkasından, 1999 seçimlerinde bakan olmuşsunuz. Bakan olduktan sonra mal varlığı 
beyanında bulunmuşsunuz ve bakanlığınız bittikten sonra tekrar mal varlığı beyanında 
bulunmuşsunuz. En sonunda da, bizim isteğimizle, sizin bize gönderdiğiniz mal varlığı beyanınız 
var. Bizde, yaklaşık 5 tane mal varlığı beyanınız var. 

Yaptığımız inceleme döneminde, biraz farklılıklar ortaya çıkıyor. Siz, paralarınızı nerede 
muhafaza edersiniz? 

KORAY AYDIN - Sayın Başkanım, benim paralarımı nerede muhafaza ettiğimle bu 
komisyonun soruşturma konusunun ne ilgisi var? 

BAŞKAN - Hayır, yani, paranız bankada mı muhafaza olur yoksa?.. 

KORAY AYDIN - Her yerde olur, bankada da olur, zaman zaman hisse senedine olur. 
Her yerde olur, aklıma gelmiyor şimdi, zaman zaman altın olur, zaman zaman işimizde 
kullanırız. 
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BAŞKAN - Şunu demek istiyorum ben burada: Paralarınızı, halk tabiriyle, yastık altında 
da muhafaza ettiğiniz oluyor mu? 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, bunları niye soruyorsunuz, bununla ne alakası var?! 

BAŞKAN - Mal beyanınızla ilgiii bir soruya geleceğim. 

KORAY AYDIN - Mal beyanıyla, benim parayı nerede muhafaza ettiğimin ne aiakası var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Oradan geleceğim de, onun için. 

KORAY AYDIN - Hayır gelmeyin, ne soruyorsanız, direkt sorun. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakanım, şimdi, sizin 1995 ve 1999 mal varlığınız 
arasındaki artış ve eksilişleri bir söylemek istiyorum, not alma şansınız varsa, not alın. 

KORAY AYDIN - Söyleyin, bilirim, not almasam da bilirim. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sizin ve eşinizin taşınmaz mallarınızdaki artışlarınız: Üç ana 
kalem var, biri Çankaya Çukurca'daki 45 konut, artı, 22 işyeri inşaatı. Sincan'da bir işyeri. 
Dikmen'de 2 daire. Bu, taşınmazdaki artışınız. 

Taşınır mallarda, ziynet ve nakit paranızdaki artışta, ana hatlarıyla şu şekilde: Koç Bank 
Ulus Şubesinde toplam 75 milyar, Koç Bank Ulus Şubesinde 1 617 500 DM, Koç Bank Ulus 
Şubesinde 395 000 dolar. Bu, özel kasada diye ben not aldım; ama, yedeğinizde diye 
gözüküyor, belki Sayın Başkan onu sordu. Ben, o notu özel kasa diye aldım. 1 925 000 dolar ve 
yine özel kasada 700 000 DM. Yine özel kasada diye ifade etmek istiyorum, altın ve mücevher 
olarak 140 milyarlık bir artışınız var. Bir de bu arada 1994 model Mercedes var, 58 000 DM. 

Buna karşılık, sizin 1999'daki mal beyanınızda eksilmeler de var. Bunlar da, İzmit de bir 
daire, 200 000 000 gösterilmiş; 2 silah, toplam 125 000 000; 1984 model Mercedes otomobil 
700 000 000; 1991 model Mazda otomobil 350 000 000 olarak da eksilme var. 

Şimdi, çok detaya girmeksizin, ana hatlarıyla söylediğimiz zaman da, Sayın Bakanım, bu 
beyanlarınıza göre, 1999 yılı mal beyanınızdaki artış, genel olarak nakitleri aldım ben, 140 
milyar olan altını hesaba katmadım, araçlarınızı hesaba katmadım, sadece nakit, döviz olanları 
aldım, bankada ve özel kasanızda toplam olarak 2 317 500 DM ve 2 320 000 dolar nakdiniz var. 
Bunun bir kısmı, amiyane tabiriyle, yastık altı veya özel kasa, bir kısmı bankada gözüküyor. 

Şimdi, bu durumda, 2.11.1999'da sizin mal beyanı tarihinizdeki dolar kuru 480 784 lira, 
mark kuru da 259 227 lira. Şimdi, bunu Türk Lirasını dönüştürdüğümüz zaman da, Sayın 
Bakanım, o tarihteki TL karşılığı 1 trilyon 718 milyar tutuyor. Bu artışı, nasıl açıklarsınız? 

Bir de, ben, burada özel bir soru sormak istiyorum, açıklamak zorunda değilsiniz tabiî ki, 
gerçekten, aslında bir işadamısınız. Ticarete önceden başladınız, siyasete sonradan girdiniz. Bir 
işadamı olarak bu kadar nakdi elinizde tutmayı rantabl görüyor musunuz? Buna cevap 
vermeyebilirsiniz. 

Teşekkür ederim. 

KORAY AYDIN - Elimde tuttuğumu nereden biliyorsunuz! 

Şimdi, ben, ticarî hayata 26 Mayıs 1982'de başladım. Önce petrol ticaretiyle uğraştım, 
nakliyecilik yaptım, 5 yıl kadar da bu işle uğraştım. Ondan sonra da, 1986 yılında inşaat şirketini 
kurduk, kurucusu babamdır. Daha sonra da, 1987 yılında da, bu inşaat malzemeleri üzerine 
olan şirketimi kurdum. Bu şirketlerimi de, mal varlığında görüleceği üzere, mülkiyeti bana ait 
olan yerlerde başladım. Yani, işyerlerimin mülkiyeti bana aittir. 1985 yılında alınmıştır oraların 
da mülkiyeti. 

O arada devletle iş yapmadım, yap-sat diye nitelendirilen türden işler yaptım. Bugüne 
kadar, Ankara'nın içerisinde de 545 tane daire yapmışım. Tam 545 tane... Onun dışında da, 
inşaat malzemeleri üzerine olan firmamım 1995 yılında Sincan'da bir şubesini açtım. Daha 
sonra da, 1998 yılında seçimlerden evvel, ikinci bir şubesini açtım Büyük Sanayide. Dikkat edin, 
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1998'de, ikinci şube olarak açtım. Gazetelerde "bakan oldu, şirket oldu" diye manşeti atıp da, 
haksız yere bizi -yani, bir siyasetçinin nasıl haksızlığa uğradığına örnek olabilecek bir şekilde-
suçladıkları odur. Kurulan bir şirket filan yoktur. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakan, o zaman, araya küçük bir ekleme yapayım. 

Tabiî duyumlar her zaman olabilir, basın da yazabilir. Meşhur bir siyasetçisiniz, önemli 
bir partinin. Peki, şimdi, bu şirketlerin de cirolarında çok önemli artışlar olduğunu görüyoruz ve 
bu artışların da, sizden veya sizin kanalınızla ihale alan firmaların işlemlerinin doğduğu 
söyleniyor, onu da açıklarsanız, memnun olurum. 

KORAY AYDIN - Onu da birlikte cevaplandırayım. 

1998 yılında ikinci şube olarak açtığımız yer, fayans toptancılığı üzerine çalışan, bizim 
sektörde de yeni bir işkoludur. Onu biz başlattık, biz o sahada ilkiz. Tamamen toptan üzerine 
dönüşmüş, fayans ve seramiğin satışını toptana yapan, özellikle vurgulayayım, satışının da 
yüzde 90'ını inşaat malzemeleri satan firmalara satan bir firmadır. Yani, bizim, o, 1998 de 
kurduğumuz ve 2000 yılında da Halil İbrahim AYDIN adını alan ve şirkete dönüşen firmamızın 
cirosunun yüzde 90'ını inşaat malzemeleriyle uğraşan firmalardır portföyü... 

KEMAL SAĞ (Adana) - Yani, toptancılık yapıyorsunuz. 

KORAY AYDIN - İnşaat malzemesi satıcıları gelir, bizden alırlar o malzemeyi. Onlara 
satarız. Bizim oradan perakende veya müteahhit türünden alımlarımız, ciro içinde yüzde 10'u 
bile bulmaz. 

Yolalan inşaat Malzemeleri ise, yani, benim ilk firmam olan Yolalan inşaat Malzemeleri 
ise, o sahası geniştir, inşaat malzemelerinin tümünü satar. 

Şimdi, 1998'de kurulmuş olan o firmamı, ben 2000 yılında, aslında, benim de haberim 
yoktu, şirkete çevirmişler, benim çok sonradan haberim oldu, belki altı ay sonra haberim oldu; 
çünkü, o kadar meşgul, o kadar şeyimdir. 

Bir de şunun bilinmesi lazım, ben, 1990'dan sonra iş yerlerime hiç gitmedim. 1991 
seçimlerinden sonra diyelim ona. 1991 erken seçiminde, ben o zaman genel sekreter 
yardımcısıydım, milletvekili oldum, ondan sonra hiç iş yerime gitmedim. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Peki, Sayın Bakan, hisselerinizi kayyuma devretmeyi 
düşünmediniz mi o zaman? 

KORAY AYDIN - Keşke etseydim diyorum şimdi. Bu sorulara muhatap olmazdım, hiç 
gerek yoktu. Ben, burada olanlara da öneririm yani, yarın ne olacağınız, nerelere geleceğiniz 
belli olmaz. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Şirketimiz yok. 

KORAY AYDIN - Yani, o tip şeyleri olanın, kayyuma devretmesini öneririm. Kayyum 
dediğin de kim; yine sen yönetiyorsun; ama, adı kayyum, senin yönettiğin şirket, kayyumda 
olmuş oluyor. Bana göre bir hilei seriye de; ama, adı kayyum, yine şirketi, perde arkasında şirket 
sahibi yönetiyor, uygulamaları öyle. 

Ben, 1991 seçimlerinden sonra, bütün ağırlığımı siyasete verdim. İş yerlerimi, birini zaten 
babam şey yapıyordu, kayınbiraderimi de yanıma aldım, onlar şey yaptılar, ben serbest siyaset 
yaptım. Ben, neredeyse zamanımın 24 saatini siyasete verdim, siyaset ağırlıklı çalıştım ve 
bugüne kadar da devam etti. 

Ben haddizatında şirketlerime zaman ayırabilseydim, belki çok daha farklı ve iyi bir 
konumda da olabilirdi; ama, şirketlerimiz istikrarlı bir şekilde büyüdüler. Belki, çok çok çok 
büyümediler emsallerine göre; ama, çok istikrarlı bir şekilde büyüdüler ve şirketlerin de malî 
yapıları sağlam, bankalarda kredibilitesi yüksek, saygınlığı da olan şirketlerdir, inşaat 
malzemeleri piyasasında ben gram çek vermeden bir gram senet vermeden sınırsız alışveriş 
yapabilecek kadar kredibilitesi de oluşmuş olan firmalardır, başından beri de öyledirler. 
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Şimdi, bu arada, ben inşaat malzemeleri şeyini yaparken, yap-sat türü denen şeyi de bir 
yandan devam ettirdim. Benim 1999 yılında vermiş olduğum mal beyanı içinde, kaldı ki, benim 
bu Komisyonda sorumlu olduğum mal beyanlarım, 1999 yılında verdiğim mal beyanı, 2002'da 
verdiğim tekrarı, seçimlerden sonra verdiğim mal beyanı ve Komisyonun talep edip verdiğim 
2004 mal beyanımdır. Yani, ben, 1999 öncesiyle ilgili bir bilgi verme mecburiyetinde de değilim. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Zaten biz 1999'u esas aldık. 

KORAY AYDIN - Suçlama bana şu, diyorlar ki "bakan oldun, mal varlığında artış var." 
Benim, bakan olduktan sonra mal varlığımda hiçbir artış yoktur. Mal beyanım incelendiğinde, 
bu, net bir şekilde de gözükecektir. 

1999 yılında gösterdiğim parasal değerlerin içerisinde, benim, ondan önceki ve 1999'da 
verdiğim mal beyanımda da olan, 45 daire, 22 işyeri olarak gösterilmiş olan kat karşılığı inşaat 
işinin, o dönemde, 1997-1998 yıllarında sattığım 14 bağımsız biriminden aldığım paralar; bir de, 
1997 yılında, yine, benim yaptığım kat karşılığı bir inşaat ki, Dikmen'dedir, bir önceki mal 
beyanımda da vardır, o inşaattan 7.7.1997'de sattığım 8 daireden tahsil ettiğimiz paralar da, o, 
1999 yılında gösterdiğim mal beyanının içindeki değerlerdir. 

KEMAL SAĞ (Adana) - O zaman daire fiyatları ne kadardı ortalama? 

KORAY AYDIN - Ben o konuda bir şey söylemeyeyim, siz Komisyon olarak araştırın. 
Benim inşaatımın yeri Ankara'nın en güzel yeri şu anda. Tam binamın karşısında da satılıyor. 
Birini gönderin, oradan bir fiyat aldırın, ben rakam vermeyeyim, siz yapın o araştırmayı. Özellikle 
de yapın, tam karşımda, satıyorlar orada, biri alıcı olsun, kaça satıyorlar öğrensin. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakanım, maaşınız yetiyor muydu size; şirketlerinizden 
hiç kâr payı almamışsınız. 

KORAY AYDIN - Benim maaşımın yetip yetmediği... 

KEMAL SAĞ (Adana) - Bize yetmiyor mesela. 

KORAY AYDIN - Size yetiyordu yetmiyordu bilmiyorum. Ben zaten maaşı tamamen 
siyasî faaliyetlerime harcıyordum. Benim geçimimi, tüm şeylerimi, orada, babam, onlar 
karşıladılar. Ben o işlere hiç bakmadım bile siyasî hayatım boyunca. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Peki Sayın Bakanım. 

Birkaç küçük soru daha sormak istiyorum: Özellikle, Halil İbrahim AYDIN Şirkettin de, siz 
de büyük ortaksınız zaten. Bunun 2001 bilançosunda bir kalem var. Bunu muhasebeci arkadaş 
açıklayamadı, bilginiz var mı, menkul kıymetler hesabında yüklü bir meblağ var, bunun 
açıklaması nedir? 

KORAY AYDIN - Benim söylemem yanlış olur; çünkü, uzağım, bilmiyorum; ama, az çok 
tekniğini bilirim bu işin. Menkul kıymetler hesabı, genelde firmaların, günlük kasalarında repo 
ettikleri paraların girdiği çıktığı bir hesap olarak biliyorum. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Bir nevi repodaki para diyebilir miyiz? 

KORAY AYDIN - Tabiî, o gün 60 milyar tahsilat yapar firma, 3 milyarını kasa da tutar, 
götürür 57 milyarını repo yapar. Yani, çeki 20 gün sonradır 20 gün repoda durur. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Banka hesabında göstermiyoruz, burada gösteriyoruz, öyle mi? 

KORAY AYDIN - Muhasebe tekniği açısından öyle olması gerekir diye biliyorum, benim 
çok bildiğim bir konu değil. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakan, bir iki küçük soru da var. 

Şimdi, sizin kardeşiniz var, Ali Çağlayan'la evli, Arzu Hanım. Burada dinledik. 11 Ocak 
2002 tarihinde, bir dekontla 594 milyar, 14 Ocak 2002 tarihli dekontla da 116 milyarlık bir banka 
havalesi var. Arzu Hanıma sorduk, haberi olmadığını söyledi. Ali Çağlayan Bey de "ben borç 
aldım filan" dedi, önce yok dedi sonra açıkladı vesaire. Bu paranın tekrar size döndüğüne dair 
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bizim elimizde bir belge yok. Bu para ne kadar süre orada kaldı, ne amaçla verildi, ne zaman 
geri alındı, 700 milyar civarında bir para. 

KORAY AYDIN - Benim Kayınbiraderim Ali Çağlayan, o da çocukluğundan beri ticarî 
hayatın içinde olan biri. Metin Kaya Çağlayan'ın oğludur, kendileri sanayicidirler. Sizin o 
baktığınız şirketlerin dışında, çok sayıda da şirkette ortaklığı olan, girmiş çıkmış, aile 
şirketlerinde zaman zaman yönetici olarak da görev almış biri. Babası da medyatik biridir, sık sık 
televizyonlara çıkar, gazetelerin başköşelerini işgal eder, Türkiye'nin en büyük arazi 
zenginlerinden biridir. Şu anda, Marmaris'te sahip olduğu araziler, ki, en son gazete haberine 
göre, parça olarak da Türkiye'nin en büyük kalemi olduğu söylenen bir yer, böyle bir babanın 
oğludur. Zaman zaman babasıyla arası iyi olur kötü olur, böyle girerler çıkarlar, beni çok fazla 
ilgilendirmez. 

KEMAL SAG (Adana) - Peki, bu parayı tekrar ne zaman aldınız Sayın Bakan? 

KORAY AYDIN - Ben tam hatırlamıyorum; ama, 2002 olduğunu, buradan gelip, şey 
ettikten sonra Ali'den öğrendim. 

KEMAL SAĞ (Adana) - 2002 başında demişsiniz. 

KORAY AYDIN - O gelmeden sorsaydınız diyemezdim; ama, 2002 yılında oldu. Borç 
istedi, verdim kendisine. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Tekrar aldınız yani?.. 

KORAY AYDIN - Daha sonra kendisi getirip bana iade etti. iki fasılda iade etti. 

KEMAL SAĞ (Adana) - İade Ankara'da mı oldu, İstanbul'da mı oldu? 

KORAY AYDIN - Onu hatırlamıyorum, buraya getirdi herhalde. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Çünkü, Ali Çağlayan istanbul'da dedi, ifade öyle geçti değil mi 
Sayın Başkan. 

Şimdi, yine bankadan aldığımız bilgiye göre kız kardeşiniz Arzu Hanımın, eşiyle 
müşterek olan hesabında büyük meblağ bir para var. Örneğin, 27 Mayıs 2002 tarihinde, Garanti 
Bankasına 809 900 dolar yatırılmış. 30 Eylül 2002 tarihinde bu hesap kapatılmış. Hemen 
akabinde veya aynı günde diyebilirsiniz valör tarihi itibariyle, 1.10.2002'de aynı bankaya 1 
trilyon 347 milyar yatırılmış. Yani, döviz çekiliyor, TL yatırılıyor. 9 Şubat 2004 tarihli bu hesabın 
bakiyesi, 2 trilyon 130 milyar. Bu hesapla ilgili bilgi verebilir misiniz, bu hesap nedir? Bu kadar 
para niye yatırıldı? 

KORAY AYDIN - Sayın Milletvekili, ben, şimdi, kardeşimin, onun kocasının hesaplarını 
nereden bileyim, siz biliyor musunuz? 

BAŞKAN - Onlar da bilmiyor, onun için Sayın Bakanım. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Onlar bilmiyor. 

KORAY AYDIN - Bilir, niye bilmesin. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Hesaplarını açıklayamadılar. 

KORAY AYDIN - O bayanı, eşini buraya çağırırsanız, şey yaparsanız, kızar size cevap 
vermez. Niye bilmesin, adam hesabına gireni çıkanı bilmez mi?! Onlar oradaki her şeylerinin 
hesabını verirler. Onların hesap veremeyecek hiçbir şeyleri yok. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Ne yazık ki, o konuda cevap alamadık. 

KORAY AYDIN - Alamazsınız tabiî, vermezler. Yani, kocasını çağırdınız, eşini niye 
çağırdınız buraya? 

BAŞKAN - Hesap eşinde olduğu için. 

KORAY AYDIN - Niye eşinde olsun, müşterek hesapları. Bütün hesapları müşterek, eşi 
ve kendi adına açılmıştır. Çağırınca, kızdı size cevap vermedi. Hesaba giren çıkan paranın 
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hesabını onlar verirler, siz onları hiç merak etmeyin. Adam, dolar almış, doları bozmuş TL'ye 
çevirmiş, TL'den hisse senedi almış, girmiş çıkmış; yani, işleyen, devam eden, yağmur gibi 
uzayan bir hesap. Siz, onun içinden bir iki rakam alıp söylüyorsunuz. 

BAŞKAN - Bir iki rakam değil, yekunu söylüyoruz. 

KORAY AYDIN - Olabilir, yekunudur. Benim bilebilmem mümkün değil. 

Benden önce çağrıldığı için, buradan çıktıktan sonra ben de öğrendim de, haberim oldu. 
Onlar onun hesabını verir, sizin şeyiniz olmasın; ama, çağrış biçiminiz ve şeyinizden dolayı 
ondan cevap alamadınız. Bir bayanın ne işi var burada, ev hanımının... 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakanım, konuyu değiştiriyorum. 

Bakanlık sürenizde, üst kademe bürokrat olarak kimleri atadığınızı hatırlıyor musunuz, 
unvanlarını bile biliyor musunuz, bunlar soruşturma geçirdiler mi, soruşturma açtınız mı, bu 
konuda söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı bize. 

KORAY AYDIN - Soruyla ilgisi yok; ama... Ben, hatırladığım kadarıyla, bir müsteşarı üst 
seviyede değiştirdim. Gene! müdür olarak da, İller Bankasını değiştirdim; bir de, Afet İşleri Gene! 
Müdürünü değiştirdim. Teknik Araştırma Uygulama Gene! Müdürü CHP döneminden kalan 
genel müdürdü, ben almadım görevden, onunla çalıştım. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Peki, İller Bankası Genel Müdürünü ne zaman değiştirdiniz? 

KORAY AYDIN - Tamamlayayım, bir dakika... 

Ondan sonra Karayolları Genel Müdürünü değiştirmedim, o CHP döneminde atanmıştı, 
almadım görevden, beraber çalıştık. 

KEMAL SAG (Adana) - Demek ki, CHP'ye güveniyorsunuz. 
KORAY AYDIN - işi bilen insanlardı, ben onlarla 2,5 sene çalıştım, çok da memnunum 

çalıştığım için. 

KEMAL SAĞ (Adana) - İller Bankası Genel Müdürü ne zaman değişti? 

KORAY AYDIN - Göreve geldikte, 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra olabilir, bilemiyorum, tam 
hatırlamıyorum. 

KEMAL SAĞ (Adana) - irfan Beyle çalışmayı tercih ettiniz. 

KORAY AYDIN - Evet. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Son sorum, ben artık soru sormayacağım. 

Aslında konumuzla ilgisi yok; ama, sizi dolaylı olarak etkileyen, bizi de vicdanen 
etkileyen bir konu var. O da, Milliyetçi Hareket Partisi yeni binasının yapımında sizin büyük 
katkılarınız olduğu şeklinde. Yani, Bayındırlık Bakanısınız, o kadar ihale var, şu var, bu var, bu 
binanın yapımında sizin katkınız var mı, bu bina nasıl yapıldı, nedir; bilgi verirseniz seviniriz, 
vermeyebilirsiniz. 

KORAY AYDIN - Aslında, bu, cevap vermemem gereken bir soru da... 

KEMAL SAĞ (Adana) - Benim sorularıma hep cevap veriyorsunuz Sayın Bakan, 
teşekkür ederim. Herhalde buna da cevap verirsiniz gibi geliyor. 

KORAY AYDİN - Şimdi, bakın, bizim partimizin genel merkez binası arsası, rahmetli 
Başbuğumuz zamanında alındı. Bizim MHP açılınca, Bahçelievler'de 1980 öncesinden olan 
tapulu yerimizi sattık, onun üzerine çok az bir para ilave ederek, bu Balgat'taki arsayı aldık. 

KEMAL SAĞ (Adana) - İlginç bir tesadüf var, o binanızın, galiba 1983 yılında tasfiye 
heyeti başkanı da bendim; büyük bir tesadüf yani, o zamana maliye müfettişi olarak... 

KORAY AYDIN - Siz mi, yeni öğrendim. 
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O zaman, Bahçelievler'deki binamız, 1980'den sonra gazeteciler geldi, oraya 
çökmüşlerdi, çıkaramadık, baktık, gazetecilerle de uğraşılmaz, ondan sonra, orayı onlara sattık, 
gittik Balgat'ta o yeri aldık, arsasını öyle aldık. 

Daha sonra, onun projesi yarışmaya çıktı. 1995 veya 1996'ydı, Ahmet Vefik Alp'in 
hazırladığı projeyi, biz, partimizin merkez yürütme kurulunda oylama yaparak, o projeye, yani şu 
anda yapılan projeye karar verdik. Ya 1995'ti ya 1996'dı o arada. Sen, o zaman partinin genel 
sekreteriyim. Daha sonra da, projeleriyle ilgili fasıl başladı. Tabiî, uzun müddet Çankaya 
Belediyesiyle problemlerimiz oldu, o zaman da Doğan Taşdelen'le benim aram iyiydi, gider gelir 
görüşürdüm kendisiyle... 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sizin CHP'yle aranız iyi oldu galiba bugüne kadar, 

KORAY AYDIN - Benim, o dönemdeki arkadaşların hepsiyle aram iyiydi. Bu dönemden 
de, benim çok tanıdığım milletvekili var daha önceki dönemden, onlar da beni az çok tanırlar. 

O pürüzleri de aşarak, genel merkez binasının yapım süreci başlamış oldu. 

Şimdi, bizim Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok enteresan bir kişiliğe sahiptir. 
Yani, Türk siyasî hayatında böyle ilke ve prensip olarak Sayın Ecevit çok şey yapılır; ama, bana 
göre Sayın Bahçeli ondan çok daha prensipli çok daha ilkeli, çok enteresan bir insandır. Yani, 
kendi çapında, prensiplerinden asla taviz vermeyen bir insandır. Orayı açarken de, oraya ayrı 
bir hesap açtırdı, bizim muhasebe şeyinden ayırdı, ayrı bir hesap açtırdı ve bize Hazineden 
gelen -o zaman çok büyük para alıyorduk biz Hazineden- o gelen paraları hesaba aktararak, 
oradan tek kullanıma açarak bir metot geliştirdi ve o hesap içerisinde, sadece Hazineden giren 
para ve ödemeleri yer aldı. 

Hatta, bizim seçimden sonra en çok tartışılan konulardan biridir, Genel Başkan parayı 
götürdü, genel merkeze gömdü, seçim zamanında gerekli atağı yapabileceğimiz 
organizasyondan mahrum kaldık. Biz, bir firmayla çalışmadık; yani, yeni kumlan AKP özel 
firmalarla çalıştı seçime girdi, CHP'de bildiğim kadarıyla girdi. Biz, firmalarla çalışmadık, parası 
olmaya partiye döndük, bana göre doğru dürüst kampanyamızı yapamadık; çünkü, para oraya 
gömüldü. Seçime giderken, elindeki kaynağının önemli bir kısmını oraya harcamış oldu. 
Dolayısıyla, yani, bu konuda ben, Milliyetçi Hareket Partisine sadece takdir düşeceğini 
düşünüyorum. 

Aklıma geldi, onu da söyleyeyim, bir de, o zaman, gazetecilerden biriydi, herhalde Yalçın 
Bayar, böyle birinin mektubunu yayımlayarak bir yazı yazdı. Genel Başkanımız onu hemen 
mahkemeye verdi, AYDIN Doğan'ı aradı "şirketinin malî müşavirlerini görevlendireceksin, getirip 
burada inceleme yapacaksın. Ondan sonra da benden özür dileyeceksin, yani, böyle bir şey 
olmadığını görünce" dedi. Ondan sonra, nasıl gelişti, sonucu nasıl oldu bilmiyorum; ama, Devlet 
Bey, bu konuda çok titiz bir insandır. Genel merkezin açılışında da, bilmiyorum okudunuz mu, 
basına da intikal etti, yine "hesaplarımı açık, merak edene bile açabilirim" dedi. Bu konuda, bu 
kadar şeffaf davranıyor. Ben, onun bu son seçimde karşısında, Genel Başkan adayı oldum; 
ama, bu titizliğine, haysiyetli davranışlarına, prensipli oluşuna, ilkelerine, bana göre, Türk siyasî 
hayatında örnek insanlardan biridir. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Peki Sayın Bakanım, benim sorularım bitti. 

KORAY AYDIN - Ben, sorularınızdan bir eksik kalanı söyleyeceğim; En fazla 
spekülasyon yapılan konulardan biri de, işte, iş yerlerinden, deprem bölgesindeki müteahhitlere 
mal sattı. 

Defterlerimi verdim, incelediniz. Haddizatında benim, defterleri vermek mecburiyetim de 
yoktu, onu biliyorum; çünkü, ben vergi barışı yaptım. Vergi barışı yaptığım için, ben size 
defterlerimi göndermeyebilirdim. Soruşturdum onu, vermesen olur dediler bana; ama, ben, 
özellikle yolladım. Niye; çünkü, şirketlerimin gizlemeye, şeye muhatap hiçbir tarafı yok. 

İstedim ki, Komisyon incelesin, bunun nasıl bir iftira, boş bir yalan olduğunu gözleriyle 
görsün, şahadet etsin. İncelediniz orada, 6 tane firma var, 3 tanesi benim şirketimden büyük 
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çapta alım yapmış, onlardan biri Kuzu inşaat, 1999'da almış, 1998'de almış, 1997'de almış, 
1996'da almış; yani, bizim devamlı müşterimiz. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Bakan değilken de almışlar. 

KORAY AYDIN - Tabiî, bizim devamlı müşterimiz. Biz eski firmayız, yirmiiki senelik 
geçmişimiz var, bir müşteri portföyümüz var. Yani, 1 000 tane ihale olur da, içinden 3 tanesi 
alırsa, gelip bizden alışveriş etmiş mi olurlar. Böyle bir mantık mı olur? 

O bakımdan, siyasetçileri nasıl boş ve asılsız şeylerle de suçlanabildikleri™ gösteren 
örnek olması bakımından, ben, defterlerimi bilerek, kendi irademle verdim. İncelensin, görülsün, 
öyle bir şeyin olmadığı da tespit edilsin. 

Bu arada zararını görmedim mi; gördüm, siz, herkesin defterini istemeye başlayınca, 
KORAY AYDIN'a selam veren herkesin defterleri isteniyor diye, benim ticarî hayatımı da altüst 
ettiniz, onu da söyleyeyim; ama, önemli değil. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Yalnız, başka firmadan talepte bulunmadı Sayın Bakan... 

KORAY AYDIN - Mükellefin en kızdığı şey, defterinin istenmesi. Benden alışveriş 
edenlerin defterlerini bir bir istediniz, iyi de yaptınız. Bakın, ben ona da bir şey söylemiyorum, iyi 
de yaptınız; en azından konunun incelenmesi ve doğruluğunun anlaşmasına da bir zemin oldu. 
Yani, bu da doğru değildir, iftiradır. 

Gelelim işte, cirolarınız arttı... Ben yeni şirket kurdum da cirom arttı. Anlattım biraz önce, 
1998 yılının kasım mıydı, aralığı mıydı, şube olarak açtım, otomatikman, iş yapmaya 
başlayınca, benim, 1999'da 2000'de cirom, kendiliğinde yükseldi. 

Kayıtlara geçsin, söylüyorum, benim, o cirosu arttı denilen şirketimin bu yılki haziran 
sonu itibariyle cirosu 8 trilyon 700 milyar. 8 trilyon 700 milyar, o şirketimin, yani, Halil İbrahim 
AYDIN Şirketinin 6 ay sonunda, haziran sonu itibariyle cirosu. 

BAŞKAN - Yolalan İnşaat Malzemelerinin cirosu ne kadar? 

KORAY AYDIN - O da, 2-3 trilyon civarında. 

BAŞKAN - O aynen devam ediyor. 

KORAY AYDIN - Evet, onlar da devam ediyor. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakan, bu mal varlığıyla ilgili sorularıma çok rahat cevap 
verdiniz, sakinleştiniz. 

KORAY AYDIN - Ben hepsine cevap veririm. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Başta da keşke böyle olsaydınız da rahat rahat cevap 
verseydiniz. 

KORAY AYDIN - Benim rahatsız olacağım bir soru yok, diğerlerine de aynı şekilde 
cevap veririm, aynı rahatlık içerisinde. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Kişisel bir cümleyle, ben sözlerimi tamamlıyorum Sayın 
Bakanım. 

Şimdi, arkadaşlar, burada çeşitli sorular sordular. Üç aydan beri burada her şeyi gördük, 
tartıştık, sizin lehinizde, aleyhinizde her şeyi objektif olarak tartıştık burada, bunu bilmenizi 
isterim öncelikle. 

Şimdi, bütün bunlardan sonra, bu kadar ihale yaptınız, bu kadar bakanlık sürenizde, 
çeşitli insanlarla görüşmeler yaptınız. İkinci defa soruşturma komisyonuna konu oldunuz. Peki, 
siz, samimiyetle, akşam eve vardığınız zaman, bütün bunlardan sonra akşam rahat yatıyor 
musunuz; yani, vicdanen rahat mısınız; sizi rahatsız eden bir konu hiç oluyor mu? 

KORAY AYDIN - Ben, şunu söyleyeyim: Ben, Türkiye'nin en zor döneminde bakanlık 
yaptım. Ben yeni bakandım, iki depremi peş peşe yaşadım; 17 Ağustosta, bir de 12 Kasımda. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 2 0 4 -

Daha yeni bakandım ve biz, o dönem içerisinde, arkadaşlarımızla beraber de büyük bir 
seferberlik halinde çalıştık. 

Şimdi, insanların hafızası zayıf, kolay unutuyorlar. İnşallah, Türkiye öyle bir şey bir daha 
yaşamaz; çünkü "bu işin enkazı iki senede kalkar mı; kalkamaz" diye gazete manşetleri vardı, 
hatırlayın. Sırf yıkım enkazının iki yılda kaldırılamayacağını manşete taşımız gazete haberleri 
vardı ve o zaman, depremden sonra, hükümet devamlı toplantı halindeydi. Bir kanun hükmünde 
kararname çıkardılar, 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Beni padişah yetkileriyle 
donattılar. İhale Kanuna tabi değilsin dediler, Muhasebeyi Muhakeme Kanununa tabi değilsin, 
Sayıştay denetimi, hiçbir şeye tabi değilsin, sen kralsın, ihale bile yapma dediler bana. 
İstediğine, istediğin işi ver, şu işleri, ne olursun yap bitir dediler. 

Ondan sonra, bir gün, ben bakanlıktaydım, benim baba dostum olan, dört dönemde 
milletvekilliği yapmış bir büyüğüm -şu anda milletvekili değil- beni bakanlıkta ziyarete geldi. 
"Oğlum, seni takip ediyorum. Çok atak birin, başarılı olacağından da yüzde 100 eminim; ama, 
geçen Resmî Gazetede okudum, seni padişah yapmışlar, bütün yetkileri sana vermişler. Sakın, 
bunları kullanma; bu milletin hafızası yoktur, iki sene sonra unuturlar, sonra, niye kullandın diye, 
bunlardan seni hesaba çekerler" dedi. İyi ki geldi beni ziyaret etti yani. Belki de, onun, o uyarısı 
olmasaydı, ben, onu kullanabilirdim; çünkü, yaz sıcağı, deprem olmuş, Sakarya'nın, 
affedersiniz, kanalizasyonu çökmüş, biz basın ve medyadan gizledik, bütün pislikler caddelerde, 
sokaklarda. Yaz geldi, sıcak, koku sarıyor. "Dünya ülkeleri geliyor, dünyaya rezil olacağız, sen 
bu işi yap, hallet" dediler. Nasıl halledersen hallet noktasından, ben o işleri inanılmaz bir hızla, 
inanılmaz bir çabuklukla ve hiç kimsenin tahayyül edemeyeceği çabuklukta yaptım. Benim en 
büyük ihalelerim, prefabrik konut ihaleleridir. En büyük ihalelerdir. Kendim buldum usulünü ve 
yöntemini, uyguladım gittim. 

Şimdi, beni teferruatla boğuyorsunuz. Benim ihaleler içerisinde, yüzdelerde, yüzde 5'ini 
kapsamayan yerlerden, ben sorulara muhatap oluyorum. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Bakanım, teferruatta bazı sırlar saklıdır. 

KORAY AYDIN - Bunu niye söylüyorum; bunu, şunun için söylüyorum: Sorulabilir, 
aslında ben onlara da cevap verebilirim; ama, mükerrer şeye girdiği için cevap vermedim. 

Ondan sonra, 30 Kasımda kalıcı konutları bitirdim ben. Dikkat edin, bakın, 17 Ağustosta 
oldu deprem; ben, 1 Eylülde tanıtımını yaptım; gece, hep sahada çalışıyor mühendisler, binlerce 
insan. Ben, orada, prefabriklerde onları sabahlattım, ben de başlarında. Onları, inanılmaz bir 
şevkle çalıştırdık orada, gece gündüz. Eğer, gece çalışmasaydık, o prefabrikleri 24 ünde 
bitiremezdik. Bir de talep oluşunca fiyatlar alt üst oldu; yani, bizim 1 lira hesapladığımız fiyat, bir 
anda talep oluşunca 2 liraya, 3 liraya çıktı. Ben, çimento fabrikalarının sahipleriyle bile toplantı 
yapacak kadar bu işlerin içerisinde oldum. Çatı elemanı üretecek fabrikaların, o fahiş fiyatları, 
yani, müteahhitlerin kazanamayacağını, zarar edeceğini gördüğüm için, az çok bu işlerden 
anlayan bir insan olduğum için, o kadar teferruatın bile içerisine girerek bu işlerin tamamlanması 
için çok büyük gayret ve şey gösterdik. 

Bir de, biz kaçmadık, halkın arasında olduk; şimdi, soruna getireceğim... Ben sürekli 
deprem bölgesindeydim. Ben buradan sabah çıkıyordum, akşam eve gelip yatıyordum. Bir gün 
Düzce, bir gün Bolu, bir gün Kocaeli; her gün gidiyordum oraya, gece de gelip evde yatıyordum. 
O ikibuçuk saatlik yolu -şoförüm de hızlıydı- iki saatte geliyordum, gece de gelip evimde 
yatıyordum. Oraya gidiyordum, yerel televizyonlara çıkıyordum; sabahlara kadar, halk 
soruyordu, ben cevaplandırıyordum. Yerinde birim kurdum; müsteşar muavinlerim, genel 
müdürlerim, genel müdür yardımcılarım, iki sene orada barakalarda yattılar, halkla birebir temas 
ettiler, birebir ilgi kurdular ve bize, muazzam bir halk desteği oluştu. Ben sokakta yürürdüm, halk 
gelir, bizi neredeyse... Yani, büyük sevgiyle, büyük takdirler karşılıyordu. Ben kahveye girerdim; 
depremden sonra, çoğu milletvekili yöresine gidemezdi. Niye; halk bunalmış, kimi eline geçirirse 
tırmalıyor, canını çıkarıyordu siyasîlerin orada; ben, o zaman kahvelerde geziyordum, 
giriyordum kahvelere, konuşuyordum ve biz, onlarla aramızda muazzam bir diyalog kurduk. 
Fazilet Partili Düzce Belediye Başkanı bana fahrî hemşerilik beratı verdi, Fazilet Partili Sakarya 
Belediye Başkanı bana fahrî hemşerilik beratı verdi, Gölcük'ün Fazilet Partili Belediye Başkanı 
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bana fahrî hemşerilik beratı verdi, Bolu'nun DSP'li Belediye Başkanı bana fahrî hemşerilik beratı 
verdi, Yalova'nın ANAP'lı belediye başkanı bana fahrî hemşerilik beratı verdi. Ben bölge 
insanıyla kaynaştım ve şey yaptım. Ben bu mahallî seçimlerde de gittim oralara. Ben, milletin 
çok duasını aldığıma inanıyorum. Oralara gidince de bunları görüyorum. Onun için, o 
manasıyla, dünyanın en rahat ve en huzurlu insanıyım. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, aslında kararınızı bozdunuz. Bu söylediğiniz son cümleler, 
(9/4) araştırma komisyonunda da aynen geçiyordu. 

KORAY AYDIN - Hayır, ben, isnatla ilgili olanları cevaplandıracağımı söyledim, 
başından beri söyledim; sorun, cevaplandırayım dedim. Mal varlığı yeni bir konuydu, daha 
önceki konu içinde yoktu, onun için, sordunuz, hepsine cevap verdim. 

BAŞKAN - Deprem bölgesiyle ilgili konu, aynı şekilde, (9/4) esas numaralı komisyonda 
geçiyordu. 

KORAY AYDIN - Başkanın sorusuna cevap verdim ben. "Rahat uyuyor musunuz" dedi, 
ben de rahat uyuduğumu ifade ettim. 

BAŞKAN - Şimdi, sizin soruşturma komisyonu açılırken -ben aslında konuya girmek 
istemiyordum- İzmit Büyükşehir Belediye Başkanımız -tutanaklarda da mevcut zaten- Sefa 
Sirmen Bey size bir teklifte bulunmuş; bu enkazların kaldırılması işini belediyeye devredin, biz 
bunu belediye olarak yapalım; yanlış hatırlamıyorsam, rakamı tam telaffuz edemeyebilirim, 120 
milyon veya 120 milyar liraya biz bunu yapacağız; ama, siz, onun uyarılarını dikkate almayıp, 
140 milyon veya 140 milyar liraya, deprem enkazlarını kaldırma işini ihale etmişsiniz. Bu konuda 
diyeceğiniz bir şey var mı? 

KORAY AYDIN - Gene konumuzla alakası yok; ama, benim en başarılı olduğum sahayı 
soruyorsunuz siz bana, oturup size anlatmam lazım. 

BAŞKAN - Sefa Bey de o zaman belediye başkanı biliyorsunuz. 
KORAY AYDIN - Bana madalya takılacak konuyu soruyorsunuz bana; ben gece gündüz 

onu kaldırdın, onlar benden yedi ay sonra kaldırdılar. 
BAŞKAN - Bir de şöyle bir iddia var: O dönemde, bazı illerde, biliyorsunuz, vicdanî 

duyguların çok zirveye ulaştığı dönemler. Bazı illerde, benim seçim bölgem olan Kayseri'de, biz 
bir Kayseri mahallesi yapmak istedik, 500 tane konut yaptırmaya çalıştık ve hayırseverlerden -
ki, Kayseri, hayırseverliği konusunda hakikaten Türkiye'de nam salmış, ün salmış bir ilimizdir-
500 tane konut yaptıralım dedik; ama, Bakanlıktan, çok uğraşlara rağmen yer tahsisi yapılmadı. 
Sonradan, hayırseverler, iki sene sonra tahmin ediyorum bu inşaata başladılar ve 150 veya 200 
tane daireyi teslim ettiler. Gerekçelerini ilgililerden sorduğumuz zaman, bize şu cevabı verdiler: 
Bakanlık, maalesef, yer tahsisi yapmadı dediler ve hayırseverlerden, daire başına 7 000 dolar 
para topladılar; çünkü, büyükşehir belediyesi altyapısını yapacak, temizlik işlerini, enkaz 
kaldırma işlerini yapacak ve 7 000 dolara bir daire, kalıcı konut teslim edilecekti. Bu şekilde bir 
iddialar var; bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz. 

KORAY AYDIN - Ne iddiası Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sizin yer tahsis etmediğiniz konusunda... 
KORAY AYDIN - Nasıl etmedim... Benim yaptığım yerlerde dünya kadar yerler yapıldı. 
BAŞKAN - iki sene sonra yer tahsis ettiğiniz konusunda ve yer tahsisi konusunda zorluk 

çıkarmayı, sanki bunu... 
KORAY AYDIN - Hem de KORAY AYDIN zorluk çıkaracak... 
BAŞKAN - O şekilde iddia ediyorlar. İddianın doğru olmadığını beyan ediyorsunuz. 
KORAY AYDIN - Ben deprem bölgesinde planlı iş yaptım, rasgele iş hiç yapmadık. Biz 

oraya büyük, yeni şehirler kurduk. Yani, Sakarya bugün, Karaman'da, Başbakan gitti, benim 
hazırladığım yedek alanlarda temel atma törenleri yaptı. Onların hepsinin altyapısını ben 
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yaptım, ileriyi düşünerek ben yaptım. Muazzam bir planlamadır o. Düzce'de geçen 
Başbakanımız gitti, temel attı; bütün, onların altyapısını, her şeyini ben yaptım, benim yaptığım 
yerlere gidildi, temel atıldı. Temel atsınlar diye yaptım ben de yani o zaman. Ben hazırladım, o 
şehir planının içerisindedir. Ben bu işler rasgele olmasın diye, hepsini bu plan içinde 
değerlendirdim. Bu tür konut yapacak olanlara da, hazırladığımız o büyük şehir planları 
içerisinde yer verdim, yer tahsis ettim. Bildiğim kadarıyla, Kayseri de yaptı orada; böyle, 2 400 
tane de konut yapıldı. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, mal varlığıyla ilgili kısma bir iki kısa sorum olacak. 

RECEP ÖZEL (İsparta) - Ben bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun Recep Bey. 

RECEP ÖZEL (İsparta) - Efendim, belki konumuzla ilgili değil, belki cevap da 
vermeyebilirsiniz de; siz, orada yaptığımız işler çok örnek işler dediniz, deprem bölgesinde. 
Orada, kahvelere gittiğim zaman çok rahat konuştum, dolaştım dediniz. Peki, oralarda, 
seçimlerde MHP niye mağlup oldu? 

KORAY AYDIN - Bunun konumuzla alakası yok. MHP nerede başarılı oldu ki orada 
olsun, her tarafta düştü oyumuz. Oyumuzun arttığı bir tane il yok, her yerde düştü. 

RECEP ÖZEL (İsparta) - Yani, öyle dediğinize göre, bir teveccüh, en azından bir ahde 
vefa göstermesi gerekirdi... 

BAŞKAN — O konumuz dışında. Siyasî işlere girer. Herhalde Sayın Başkan da, Sayın 
Bakan da genel başkanlık mücadelesini yaptı. 

KORAY AYDIN - Partiler oyu havayla alıyor sayın milletvekili. Yani bir dönem havası 
oluyor, alıyor oyu; sonra havası düşüyor, alamıyor; Sonra birinin havası oluyor, o alıyor, sonra 
onun havası da bozuluyor; sonra, siz ağzınızla kuş tutsanız, neticeyi değiştiremiyorsunuz 
milletvekilleri olarak. Siz de yaşayacaksınız ileride, daha cicim ayları. 

BAŞKAN - Şimdi, kayınbiraderinizle ticarî ilişkileriniz olduğunu biliyoruz, Tevfik Erkan 
Hancıoğlu ile. 2000 yılında kurduğunuz şirkette, Tevfik Erkan Hancıoğlu yüzde 25 ortak, Halil 
ibrahim AYDIN şirketinin. Daha önce, Büyük Sanayi bölgesinde şube olarak açtığınız şirket, 
Halil İbrahim AYDIN şirketi oldu değil mi? 

KORAY AYDIN - Evet, şubeyken şirket oldu. 

BAŞKAN - Yolalan inşaat Malzemelerinin şubesiydi değil mi orası? 

KORAY AYDIN - Evet, Yolalan İnşaat Malzemelerinin ikinci şubesiydi. 

BAŞKAN - Yolalan inşaat Malzemelerinin hesaplarını incelediğimizde, 2000 yılına, yani, 
Halil İbrahim AYDIN şirketi kurulana kadarki dönem içerisinde, iki şube dahil ve merkezle 
birlikte, toplam cirosunun yaklaşık 3 trilyon civarında olduğunu görüyoruz. İki şirket, iki şube, 
artı, ana şirket, 3 trilyon civarında olduğunu görüyoruz. 

Bu şube, daha sonra, Halil İbrahim AYDIN şirketi haline dönüşüyor ve sizin orada da 
hisseniz yüzde 25; ama, Yolalan İnşaat Malzemelerinde yüzde 51 hisseniz var. 

Şimdi, 2000 yılının başında kurulan şirket, Yolalan İnşaat Şirketi ve bir şubesi, Sincan 
şubesi herhalde Yolalan'da devam ediyor; o şirketin cirosu hemen hemen aynı kalmasına 
rağmen, 2000 yılındaki şirket, aynı yıl, yaklaşık 6 trilyon lira civarında bir ekstra ciro yapıyor. 
Şimdi, 2 şube artı 1 şirket 3 trilyon yaparken, Halil İbrahim AYDIN şirketi, önceki şirketi 
şubeleriyle birlikte katlayacak bir oranda ciro yapıyor. Bizim yaptığımız incelemeler içerisinde, 
sadece sizin defterlerinizi istedik, başka, sizle alışveriş yapan firmaların hiçbirinin defterlerini 
incelemedik, istemedik. Sadece sizin defterlerinize bağlı olarak kaldık. 

KORAY AYDIN - Defterleri istediniz... 

BAŞKAN - Hayır, defterleri istemedik. 
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KORAY AYDIN - Defterleri getirdiler size... 

BAŞKAN - Hayır, defterleri bize hiç kimse getirmedi. 

KORAY AYDIN - Nasıl getirmediler? 

BAŞKAN - Hiç kimseden biz defter istemedik. İstedi diyenler varsa, yanlış bilgi 
vermişler. 

KORAY AYDIN - Defterleri istediler dediler, ben de götürün verin dedim. 

BAŞKAN - Hayır, onlardan hiçbirinin defterini istemedik. 

Şimdi, Tevfik Erkan Hancıoğlu'nun kendisini de buraya çağırdığımızda sorularımıza 
cevap vermedi. Onun da, bankalarda kayıtlı, fakat, şirket kayıtlarında gözükmeyen, bize göre 
büyük meblağlar var, 500.000 dolara yakın parası var. Bu nedir diye sorduğumuzda, ben bunun 
vergisini verdim, ben bu konuda cevap vermiyorum dedi. Vergi incelemesi yaptığımızda, Tevfik 
Erkan Hancıoğlu'nun 2000 yılından itibaren vergi mükellefi olduğunu gördük, ondan önceki 
dönemde herhangi bir ticarî faaliyetinin olmadığını, sizin şirketinizde ücret karşılığını ifade etti. 
Bu 500 000 dolara yakın paranın nereden kaynaklandığını sorduğumuzda, ben bunun vergisini 
verdim diye ifadede bulundu. 

KORAY AYDİN - Herhalde faiz geliridir vergi verdim dediği... 

BAŞKAN - Ama, parası olmayan birinin faiz geliri de olması zordur. 

KORAY AYDIN - Hesapta diyorsunuz ya işte. 

BAŞKAN - İşte, onun kaynağının nere olduğunu söyledik... 

KORAY AYDIN - Onu ben bilemem. 

BAŞKAN - Yani, Halil ibrahim AYDIN firmasından ayrı bir iş mi yaptınız dedik "hayır" 
dedi. Bunun kaynağının nereden olduğunu ifade edemedi bize. 

Bir de, eniştenizle herhalde ticarî bir ilişkiniz var. 

KORAY AYDİN - Hayır, hiçbir ticarî ilişkim aslında yok. 1990 yılında o şirketi kurarken 
anonim şirket olarak kurdu. Beni ortak olarak almış, babamı, kız kardeşimi almış. 90'da almış, 
91'de çıkarmış beni. Sonra, 97'de bir daha almış... Ben de bunları şimdi şey olunca 
öğreniyorum yani. 97'de bir daha almış, herhalde 98'de bir daha çıkarmış. Ondan beri de benim 
şeyim yok. Yani, anonim şirket, çevredeki güvendiği, itimat ettiği insanlardan anonim şirketi 
tamamlamış. Yoksa, yani, resmî bir ortaklığım, yani, şeye dayanan bir ortaklık değil, sadece, 
onun, o anonim şirketteki şeyini tamamlamak üzere yaptığı bir işlemdir. Ortaklık şeylerinden de 
belli yani, 1990'da yapmış, 91'de çıkarmış, 97'de yapmış, 98'de çıkarmış, belli zaten şeyler. 

BAŞKAN - Ali Beye sorduk zaten, sizin beyanınız gibi ifade kullandı. Anonim şirketi 5 
kişiye tamamlamak için... 

KORAY AYDIN - ilk yaptığında, biliyorum, şey ediyordu; ama, ben, ne zaman girdi, ne 
zaman çıktı, inan ki, bana şey de sorsanız, size cevap veremezdim. Unuttum gitti... 

BAŞKAN - 5 kişiye tamamlamak üzere biz bu işi yaptık diye ifade kullandı. Babanıza da 
babam diye hitap etti zaten; ama, baktığımızda, Ali Beyin şirketteki hissesi yüzde 5, sizin 
şirketteki hisseniz -herhalde bilmiyorsunuz- yüzde 30... 

KORAY AYDIN - İnan ki, bilmiyorum yani... 

BAŞKAN - Fatma Demirci diye bir hanımefendi var, kendilerinde çalışan biriymiş, onun 
hissesi yüzde 55, kız kardeşinin hissesi yüzde 5, babanızın hissesi yüzde 5. Şimdi, 5 kişiyi 
tamamlamak için kurarken, Ali Beye de sordum, niye böyle yaptınız, kendiniz küçük hisse 
aldınız, Fatma Demirci diye yanınızda çalışan birini yüzde 55, Koray Beyi yüzde 30 yaptınız 
deyince, o zamanki, kendi ifadesini söylemeye çalışıyorum "projeksiyon" dedi herhalde, o 
zamanki projeksiyon öyleydi sayın milletvekilim dedi. 

KORAY AYDIN - Mutlaka bir nedeni vardır; sen sonra özel ara, söyler sana. 
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BAŞKAN - Şuna gelmek istiyorum: Aslında, biz, kız kardeşinizi buraya çağırmak 
istemedik, eniştenizi de buraya çağırmak istemedik. 

KOBAY AYDIN - Eniştemi çağırabilirdiniz, doğaldır. 

BAŞKAN - Kız kardeşinizi de çağırmak istemedik. 

KORAY AYDIN - Ev hanımı... Ev hanımının gelmesinin bir manası yok. 

BAŞKAN - Ama, 2,5 trilyon liraya yakın bir hesabın onun üzerinde... 

KORAY AYDIN - Müşterek hesap, kocasıyla beraber... 

BAŞKAN - Kayıtlarda müşterek hesap olduğunu yazmıyor. Sonradan biz tekrar 
bankaya sorduk; müşterek hesap olduklarını, birinci isim olarak kız kardeşiniz Arzu Çağlayan'ın 
geçtiğini gördük. Onun üzerine, dedik ki, Arzu Hanımı da çağıralım, Ali Beyle birlikte çağıralım, 
en azından bizi aydınlatıcı bilgi versinler. Belki bu konuyu şeye getirmeyiz diye düşündük; fakat, 
enteresandır, Ali Beye sorduk, eşinizin bu kadar parası olduğunu biliyor musunuz dedik, yok 
dedi. Kız kardeşinize sorduk; ben bir ev hanımıyım, ben de bu kadar paramın olduğunu 
bilmiyorum dedi. Geldiğimiz nokta, geliş sebebimiz de şu oldu: Biraz önce, Kemal Beyin 
söylediği, 14 Ocak 2002 tarihinde, Ali Çağlayan Beye 594 milyar lira havale göndermişsiniz. 

KORAY AYDIN - Doğrudur. 

BAŞKAN - Bu havale nedir diye sorduk; borç aldım dedi. İncelememizde baktık, 
bankada epeyce bir parası var. 3,5-4 trilyon liralık bir iş yapmak istiyordum dedi. Nasıl iade 
ettiniz; kendisi dedi, istanbul'a geldiğinde elden verdim dedi. Bu kadar büyük bir parayı nasıl 
verdiniz; "vallahi, onu ben verdim, siz karışamazsınız ona" dedi; peki dedik. O şekilde gitti. 

KORAY AYDIN - Benimle onun arasındaki para şeyi; sen o kadar detayını niye 
soruyorsun Sayın Başkan, yani, ne elde edeceksin ondan, ne sağlayacaksın; bir şey anlatmaz, 
bir şey ispat etmez... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir son sorum: Milletvekili seçimi 18 Nisan 1999 tarihinde 
oldu. Milletvekilleri, iki ay içerisinde mal beyanlarını bildirmek zorundalar. Siz, bakan olduktan 
sonra mal beyanını bildirmişsiniz. Mal beyanı, Meclis arşivine giriş tarihiyle, sizin imza tarihiniz 
arasında bir fark var. 11 Eylül 1999 tarihinde imza atmışsınız... 

KORAY AYDIN - Aralıkta Meclise vermişim. 

BAŞKAN - 9 Aralıkta Meclise vermişsiniz. Şimdi, oradaki beyanınızda, eşinizin, 
bankada 1 697 500 DM parası olduğunu beyan ediyorsunuz. Biz, paranın gelişini gidişini 
inceledik; 3 Kasım 1999 tarihinde, o para bankaya yatmış. Ondan öncesi yok. Şimdi, imza tarihi 
Eylül 1999, paranın bankaya yatış tarihi 3 Kasım 1999, sizin beyan tarihiniz Aralık 1999. Bunu 
önceden mi imzaladınız... 

KORAY AYDIN - Sayın Başkan, sen cin gibi adamsın, bunu bana hiç sormaman lazım. 
Yani, senin çok kolay anlayacağın bir şey, bunu bana niye soruyorsun? Kesin anlamışsındır sen 
onu da, yine soruyorsun bana. 

BAŞKAN - Benim anladığım farklı mı diye düşünüyorum. Nedir peki? 

KORAY AYDIN - Çok açık, yani bunun çok şey bir şeyi yok. Ben zaten iki ay içinde 
verilmesi gerektiğini de bilmiyordum o zaman, Bakan olduktan sonra. Zaten Bakan olunca siz de 
görürsünüz, öyle bir furyaya giriyorsun ki, dönüp de etrafına bakacak şeyin olmuyor. 

BAŞKAN - Kaç ay sonra Bakan oldunuz? 

KORAY AYDIN - Mayıs sonuydu herhalde. Pat diye deprem oldu ondan sonra. Zaten, 
ben Ankara'yla irtibatım kesildi tamamen oraya endekslendim. O zaman eşimi bile ben doğru 
dürüst göremedim. Ondan sonra, bir gün milletvekili arkadaşlarımla kuliste oturuyorduk; işte, 
dedik, birbirleriyle konuşuyordular, mal beyanı falan, ya ben de vermedim dedim mal beyanı. 
Hazırladım o zaman ma! beyanını. İşte, 9 uncu ay mıydı neydi, mal beyanı yazdım, çantama 
koydum, gene aşırı trafik, unuttum, veremedim... 
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BAŞKAN - Doldurmuş muydunuz o zaman, 9 uncu ayda. 

KORAY AYDIN - Bir kısmını doldurdum; en azından, çalışma yaptım, belli bir miktarda 
doldurdum. Ondan sonra da, aralık ayında tekrar aklıma geldi, ben bunu vermedim diye, en son 
duruma baktım; işte, o yeni açılan hesaplar da dahil olmak üzere, yeni açılan hesapları da o 
şeyime dahil ettim, verdim. 

BAŞKAN - Tarihi niye değiştirmediniz, dikkatten mi kaçtı? 

KORAY AYDIN - Farkında değilim zaten. Bir de niye değiştireyim ki, değiştirsem ne 
olacak. Zaten, benim oraya veriş tarihim belli, Aralık; esas olan o. Esas olan, benim, Meclise 
verdiğim tarih. 

BAŞKAN - Buradaki imza tarihi 10.9.1999. 

KORAY AYDIN - Doğru işte, anlattığım gibi. Yani, onun bir önemi yok, 10.9 tarihinin bir 
önemi yok. 

KEMAL SAĞ (Adana) - Ama, sonraki tarih muamele olduğu için Başkan diyor. 

KORAY AYDIN - Yok... Yani, benim esas olan... Şimdi, kayıt altına giriyorsun, Meclise 
götürüp evrakı verdin mi ne oluyorsun, kayıt altına giriyorsun; artık, senin oraya giriş tarihin, 
senin o şeye veriş tarihin oluyor; ama, ben onu hazırlamışım 9 uncu ayda da üzerinde 9 
duruyor, onun bir önemi yok. Farkında değilim zaten, farkında olsam düzeltirdim. 

BAŞKAN - Yani, bu eşinizin parasının geçmişini araştırmaya doğru gittik... 

KORAY AYDIN - Yani, 12 nci ayda verirken, o açılan hesabı da dahil ettim, verdim yani, 
o kadar basit. 

BAŞKAN - 1 617 500 DM nakit paranın açılınca geçmişte herhangi bir hesapta var 
mıdır diye araştırdık; bir hesapta bulamadığımız için bunu sorduk. Birden bire... 

KORAY AYDIN - Yok.. Yani, o paraya, çeşitli şeyleri toparladık, hesaba girdi. 

BAŞKAN - Yani, eşinizin bir ticarî faaliyeti yok. 

KORAY AYDIN - Yok, hayır. Eşimin parası da benim paramdır Sayın Başkan; öyle 
soruyorsun ki, yani, eşi meşi var mı; eşimin parası da benim paramdır. Eşim nereden 
kazanacak o parayı, ev hanımı benim eşim. 

BAŞKAN - Kemal Beyin sorusunda, yaklaşık 2 000 000 DM ve 2 000 000 doların 
üzerinde bir nakit beyan ediyorsunuz bu dönem içerisinde; onu herhalde tam açıklayıcı bilgi 
vermediniz diye tahmin ediyorum. Eğer biraz daha açıklayıcı bilgi verebilirseniz... 

KORAY AYDIN - Başkanım, çok açık bir şekilde belirttiğim onu. 

BAŞKAN - Kaynağının... 

KORAY AYDIN - Bir defa, şimdi, kaynak anlatmak mecburiyetim yok biliyorsun, öyle bir 
mecburiyetim yok; ama, ben, ne olduğunu size anlattım. 14 tane bağımsız iş yerinden sattığım 
dairelerimin parası, Dikmen'de satışını yaptığım -1997'de- 8 dairenin parası, hepsi o mal 
varlığımın içerisinde. Zaten, onları üst üste koydunuz mu o rakamlar oluşur. 

BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? 

Şu rakamı bir daha teyit edeyim: 2 317 500 DM, 2 320 000 dolar... 

KORAY AYDIN - Bilmiyorum, onu yazdım; neyse o... Ben ne demişsem o. 

BAŞKAN - Sizin beyanlarınızdan çıkıyor zaten. 

Nezir Bey, buyurun. 

NEZİR BÖYÜKCENGİZ (Konya) - Sonuna geliyoruz galiba. 

Sayın Bakanım, siz "Bakanlığım döneminde ben yasaların bana verdiği yetkiyi 
kullanarak, dürüstlükle, halkıma, ülkeme hizmet ettim; hiçbir endişem yok, kendimden de hiçbir 
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kuşkum yok; Komisyon üyeleri, beni Yüce Divana sevk edin, ben aklanmak istiyorum" diye 
düşünür müsünüz; böyle bir talepte bulunmak ister misiniz? 

KORAY AYDIN - Hayır; çünkü, ben masum olduğumu biliyorum, gidip de orada tekrar 
yargılanmamam gerektiğine inanıyorum. Gidersek, orada da çok kısa sürede beraatla 
sonuçlanarak geri geleceğimi de adım gibi biliyorum; en ufak bir tereddüdüm yok. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sizin geleceğiniz açısından daha hayırlı olmaz mı 
böyle Sayın Bakan? 

KORAY AYDIN - Ama, şimdi, her aklına gelen, seni yargılayalım, şeye gönderelim 
diyebilir yani; kim ister? 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Olabilir... Orada yargılanıp aklanırsanız, artık, sizin 
önünüz açılacaktır, hiç kimse, bundan sonra size bir suç isnadında ve iftirada bulunamayacaktır. 
Bunu bir soru olarak sordum. 

KORAY AYDIN - Cenabı Allah ne yazdıysa o olacak; oraya da gidersek, hesabını verip 
geleceğiz. 

BAŞKAN - Evet, değerli arkadaşlar, Sayın Bakana soru sormak isteyen arkadaşımız 
varsa... 

KORAY AYDİN - Ben orada ifade ettim; benimle ilgili verilmiş bir kesin hüküm kararı ve 
ortada olan bu gerçeklerle, ben, gitmemem gerektiğine de, yine biraz önce söylediğim gibi, adım 
gibi eminim; gitmemem gerek. Ha, Meclis karar verdi -zaten sizin kararınızla da bitmiyor iş-
aşağıda oylaması var, karar verdi, aslanlar gibi gidip geleceğiz. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, son söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

KORAY AYDIN - Yok Sayın Başkan, söyleyeceklerimi ifade ettim. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Biz de teşekkür ediyoruz, buraya kadar zahmet edip geldiniz, 
Komisyonumuza Kemal Beyin sorularıyla birlikte doyurucu bir şekilde cevap vermeye çalıştınız; 
ama, önceki sorulara da... 

KORAY AYDIN - Ben onların hepsine de cevap verirdim, saatlerce, benim cevap 
veremeyeceğim hiçbir şey yok; çünkü, her şeyi yasalara, kanuna uygun olarak yaptık, onun 
verdiği de rahatlık içerisindeyim. 

BAŞKAN - Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz de en kısa zamanda 
komisyonumuz olarak toplanacağız, kararımızı vereceğiz. Raporumuzu yazdıktan sonra, Yüce 
Meclisin bilgilerine ve kararına sunacağız. 

Buraya kadar zahmet ettiniz, tekrar teşekkür ediyoruz, hayırlı günler diliyoruz. 

Sayın Bakanı yaklaşık 3,5 saattir dinliyoruz. Gerekli bilgileri aldık diye tahmin ediyorum. 
Bu konuda yorum yapmak isteyen arkadaşımız varsa onları dinleyelim; yoksa, yarın veya 
gününü belirleyeceğim bir saatte toplanmak üzere toplantımızı bitirelim diye düşünüyorum. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Bu konuda herhangi bir yorum yapmamıza bence 
gerek yok. Zaten, son toplantımızda, karar aşamasına geldiğimiz zaman, bütün arkadaşlarımız, 
vereceği oyun gerekçesini açıklayacaktır. Bu bakımdan, yarın mı veya tatilden sonra mı karar 
için toplanacağımızı bence belirterek toplantımızı bitirelim diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Toplantımızı kapatıyorum. 
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IV- GENEL DEĞERLENDİRME 

1- KAVRAM OLARAK İHALE 

İhale, kelime olarak bir işin bir başkası üzerinde bırakılmasını ifade eder. 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 4 üncü maddesinde, "İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin 
istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile 
tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri...ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır. 

Kamu adına yapılan satım ve kiraya verme işlemlerinde bedel artırım esası; buna karşılık 
mal veya hizmet alımları ve kiralama gibi işlemlerde ise, bedel eksiltme esası kabul edilmiştir. 
Buna göre, artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen 
bedellerin en yükseği; eksiltmelerde ise, tahmin edilen bedelden fazla olmamak üzere, teklif 
edilen bedellerden tercihe lâyık görülenidir. En uygun teklifi verenin icabını kabul mahiyetindeki 
irade bildirimi ve bu iradenin oluşumunu sağlayan şartlar esas alınmak suretiyle sözleşme 
imzalanmasına kadarki idari işlemlerin tümü, ihale sürecini oluşturmaktadır. 

2- İHALEDE REKABET İLKESİ 
İhalelerde rekabet ve açıklık ilkesinin vazgeçilmez unsur olduğu bir gerçektir. Nitekim 

halen yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde de bu unsur 
"İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur." şeklinde yer 
almıştır. 

2886 sayılı İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre, bir işin bu madde gereğince ihale 
edilmesi konusunda takdir yetkisi Bakanlık Makamına ait olup bu maddeye göre yapılan 
ihalelerde, teknik güç ve yeterlikleri idarece bilinen en az üç firmanın çağrılması ve "teknik güç 
ve yeterlikleri idarece kabul edilmiş" değerlendirilmesine uygun olmayan isteklilerin davet 
edilmemesi gerekmektedir. 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.12.2001 tarih ve 2001/221 E., 2001/1605 K. sayılı 
karannda belirtildiği üzere, 2886 sayılı Kanundaki düzenlemelere göre, hangi usulle yapılırsa 
yapılsın her ihalenin, idare lehine en elverişli koşullarla sonuçlandınlabilmesi için rekabetin 
sağlanmasının zorunlu olduğu açıktır. Başka bir anlatımla ihalenin idare lehine en elverişli 
koşullarla sonuçlandınlabilmesi için en yüksek seviyede rekabet ortamının gerçekleşmesinin 
idaı-ece sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla belli istekliler arasında kapalı teklif usulüne göre 
yapılacak ihalelerde de "teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilen" mümkün olduğunca 
fazla isteklinin davet edilmesi gerekir. 

Diğer taraftan, rekabet ilkesi geçerli iken Kanunun 44 üncü maddesinde en az üç 
istekliden söz edilmiş olması idarenin isterse sadece üç istekliyi davet etmek suretiyle ihaleyi 
sonuçlandırabileceği anlamına gelmemekte, idarece teknik yeterliliği ve mali gücü kabul edilen 
istekli sayısı üçten az ise ihalenin bu usulle yapılamayacağını ifade etmektedir. 
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3- TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN VE İHALE SÜRECİNDE VEYA 
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN EDİMİN İFASI SIRASINDA İŞLENEBİLEN 
SUÇLAR İLE GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 

3.1- 240 mcı maddedeki görevi kötüye kullanma suçu: 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili olarak 

şu hüküm yer almıştır: 
"Kanunda yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan 

memur derecesine göre l yıldan 3 yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması 
halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve her iki halde 2 bin liradan 10 bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır." 

3.1.1. Suçun Maddî Unsurları: 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde yer alan bu suç, görevin yasaya aykırı 

biçimde yapılması durumlannda oluşur. Yani bir memurun yasal görevini yaparken yasalara ve 
yazılı hukuka aykırı davranmasıyla oluşur. İdarenin bir zarara uğraması zorunlu değildir. Zararın 
yokluğu ya da azlığı, ancak anılan maddenin ikinci fıkrasının uygulanmasına yol açan cezayı 
indirici neden olabilir. 

3.1.2. Suçun Manevî Unsurları: 
Suçun oluşması için genel kast yeterlidir. 

3.2- 205 inci maddedeki ihaleye fesat karıştırma sucu: 
"Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler" başlığını taşıyan Üçüncü Babının, "Basit ve 

Nitelikli Zimmet ile Devlet Alım ve Satımlarında Menfaat Sağlama" başlıklı birinci faslında, 205 
inci maddede yer alan suç şu şekilde tanımlanmıştır: 

Madde 205- Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut 
yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında 
veya yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse on seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir. 

3.2.1. Suçun Maddî Unsurları: 
TCK' nun 205 inci maddesinde tanımlanan suçun oluşabilmesi için, öncelikle "Türkiye 

Devleti hesabına olarak yapılan bir alım, satım veya yapım işinin mevcut olması gerekir." 
Söz konusu suçun oluşabilmesi için, her nevi eşyaya ilişkin alım, satım, kiralama veya 

yapım işinin mevcut olması gerekir. 205 inci maddede benimsenen ifade biçimine göre, söz 
konusu suç, kamu adına yapılan mal alım, satımı veya kiralama ya da yapım işi ile ilgili ihale 
sürecinin başlangıcından itibaren bu ihaleye ilişkin olarak sözleşme imzalanıncaya kadar ve hatta 
imzalanan sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifası sürecinde de işlenebilir. 

Suçun oluşabilmesi için, failin "irtikâp eylemiş" olması, yani bir menfaat temin etmiş 
olması gerekir40. Ancak, bu irtikâbın belli bir surette, yani "eşyanın alım veya satımında veya 
pahasında veya miktarında veya yapımında fesat karıştırarak" gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Ayrıca sağlanan menfaatin maddi olması gerekmekle birlikte; bunun faile veya bir başkasına 
sağlanması önemli değildir. 

Doktrinde "fesat karıştırmak" tan kastedilenin hile olduğu ifade edilmektedir41. Bu 
itibarla hilenin "eşyanın alım veya satımına" ya da "eşyanın pahasına veya miktarına" 
karıştırılması gerekir. Cebir ve tehdit de, fesat karıştırma olarak anlaşılmalıdır. 

ERMAN/ÖZER, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Syf. 59 
ERMAN/ÖZER, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Syf. 57 
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İhale için yapılan ilanlarda, ihale şartnamelerinde, ihale belgelerinde tahrifat yapılması; 
muayyen kişilerden başka isteklilerin katılma şartlarım haiz olmalarına rağmen teklif vererek 
ihaleye katılmalarının engellenmesine yönelik cebir veya tehdit içeren ya da hileli hareketlerde 
bulunulması; teklif edilen mallar, ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, 
sahip değilmiş gibi ya da sahip olmadığı halde, sahipmiş gibi yanıltıcı belgeler düzenlenmesi 
fiilleri, ihaleye fesat karıştırma açısından birer örnek teşkil etmektedir. 

Yine doktrinde belli bir ihalede, ihale konusu işle ilgili olarak kanunda belirtilen usulün 
dışında başka bir usulün izlenmesi (örneğin, kapalı zarf usulü ile teklif alınması gerekli iken, 
açık artırma-eksiltme usulünün ya da davet usulünün izlenmesi) durumunda; ihaleye fesat 
karıştırmaktan söz edilemeyeceği, meselenin kamu görevlileri açısından genel nitelikteki "görevi 
kötüye kullanma suçu" kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Keza, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "keşif artışını düzenleyen" 63 üncü maddesi, 
bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen kamu ihalelerine dayalı yapım işlerine ait bir sözleşme 
kapsamında iş artışına bir sınırlama getirmiştir. Bu hükümle, sözleşmenin tarafı olan kamu 
idaresinin özel hukuk hükümlerine göre esasen sahip bulunduğu bir yetki sınırlandırılmıştır. Bu 
sınırlama hükmüne riayet edilmeksizin, süre hariç, sözleşmenin diğer hükümlerine bağlı kalmak 
kaydıyla, sözleşme konusu yapım işinin miktarında artış yapılması durumunda, yine meselenin 
kamu görevlileri açısından genel nitelikte görevi kötüye kullanma suçu kapsamında mütalaa 
edilmesi gerektiği belirtilmektedir.43 

3.2.2. Suçun Faili: 
Madde metninde suçun faili her ne kadar "bir kimse" olarak ifade edilmişse de; bu suçun 

faili ancak TCK' nun 279 uncu maddesi hükmü anlamında ceza hukuku uygulamasında memur 
olabilir, her hangi bir kimse bu suçun faili olamaz. 

Failin ayrıca 'Türkiye Devleti hesabına" alım, satım veya yapım işlerinde görevli ve 
yetkili olması, örneğin kurum ita amiri ya da ihale komisyonunun üyesi olması gerekir. 

3.23. Suçun Manevi Unsuru: 
Bu suç kasten işlenebilir. Buradaki kast, maddede sayılan işlerde hileye, şiddete veya 

tehdide başvurularak maddi bir menfaatin sağlanmasına yönelik bilinçten ibarettir. 

3.3- 366 ncı maddedeki ihaleye fesat karıştırma suçu: 
Türk Ceza Kanununun "Ammenin İtimadı Aleyhinde Cürümler" başlıklı Altıncı Babının 

'Ticaret ve Sanayie ve Müzayedeye Hile ve Fesat Kanşürmak Cürümleri" başlıklı beşinci 
faslında, 366 ncı maddede yer alan suç ise şu şekilde tanımlanmıştır: 

Madde 366- Her kim Hükümet hesabına olarak icra kılman müzayede ve münakaşada 
şiddet veya tehdit ile veya hediye vait ve itasıyla veya sair menfaatler teminiyle veya gizli ittifak 
yahut sair hileli vasıtalar ile rekabeti men veya ihlal yahut müzayede ve münakaşada pey 
sürenleri çekilmeye sevk ederse Uç aydan bir seneye kadar hapse veya otuz liradan iki yüz liraya 
kadar ağır cezayı nakdiye mahkum olur. 

Eğer fail kanunen veya hükümet tarafından müzayede ve münakaşaya memur olan kimse 
ise bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli liradan dört yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi 
hükmolunur. 

42 ÖZGENÇ, İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Syf. 240 
43 ÖZGENÇ, İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Syf. 242 
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3.3.1. Suçun Maddi Unsurları: 
Söz konusu suçun oluşabilmesi için, bir "müzayede ve münakaşa" nın, yani bir artırma 

veya eksiltmenin varlığı gereklidir. 
Bu maddede, artırma veya eksiltmenin konusunun mal veya hizmet alım veya satımı ya 

da kiralama ihalesi veyahut da bir inşaat ihalesi olması açısından bir sınırlama getirilmemiştir. 
Aynca mal veya hizmetin alım veya satımında, hangi ihale usulünün izlendiği önemli değildir. 

Bu maddede tanımlanan suçun icra hareketleri, "şiddet veya tehdit ile veya hediye vâit ve 
itasıyla veya sair menfaatler teminiyle veya gizli ittifak yahut sair hileli vasıtalar ile rekabeti men 
veya ihlal yahut müzayede ve münakaşada pey sürenleri çekilmeye sevk ederse" şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Bu seçimlik hareketlerden birinin yapılması suretiyle "rekabeti men veya ihlal yahut 
müzayede ve münakaşada pey sürenleri çekilmeye sevk etmiş" olmak gerekir. 

366 ncı maddede tanımlanan "Hükümet hesabına" yapılan ihaleye fesat karıştırma 
suçunun oluşabilmesi için, bu seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesi sonucunda aynca 
kamunun veya fertlerin gerçekten bir zarar görmüş olup olmadıklarının ya da görülen zararın 
miktarının belirlenmesine gerek yoktur. Söz konusu suç, oluşumu açısından gerçekten bir zararın 
meydana gelmiş olup olmadığının aranmaması itibarıyla da, 205 inci maddede tanımlanan suçtan 
ayrılmaktadır. 

3.3.2. Suçun Faili: 

Bu suçun faili, herhangi bir kişi olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında, failin sıfatı itibariyle 
suçun nitelikli şekli düzenlenmiştir. Buna göre, "eğer fail kanunen veya Hükümet tarafından 
müzayede ve münakaşaya memur olan kimse ise", suçun temel şekline(l. fıkraya) nazaran daha 
ağır ceza ile cezalandırılacaktır. Bu ifadeden "Ceza Kanununun tatbikatında memur" olan veya 
sayılan kişileri anlamak gerekir. Çünkü, metinde memur ifadesi kullanılmıştır. 

3.3.3. Suçun Manevi Unsuru: 

TCK' nun 366. maddesinde tanımlanan suç, kasten işlenebilen bir suçtur. Bu itibarla, 
failin, kamu hesabına yapılan ihalelerde en uygun fiyatın belirlenmesine yönelik rekabet 
ortamını ortadan kaldırmak bilinciyle hareket etmesi gerekir. 

3.4- Konu İle İlgili Karar Örnekleri: 
"Görevlinin firma sahibinin imzasını taşıyan antetli kağıda teklif metnini bizzat yazıp 

emanet heyetine vermesi TCK' nun 366 ncı maddesindeki suçun maddi unsurunu oluşturur." 
(Yargıtay 5. CD., 29.1.1988,769/388) 

"İhaleye konu polis lojmanlarına ilişkin yeterlik belgesi başkan ve üyeleri olan sanıkların, 
ihale mevzuatına aykın olarak ihaleye katılan müteahhitlere yönteme uymayan puanlar 
verdiklerinin, değerlendirmenin ayn ve gizli yapılması kuralına uymadıklannın, puanlarda 
sonradan değişiklik ve ayarlama yaparak ihaleleri öngördükleri müteahhitlerin üzerinde 
bıraktıklannın kabul edilmesi karşısında, bu hareketlerin değerlendirilerek eylemin "Hükümet 
hesabına yapılan ihalede hileli araçlar kullanmak suretiyle rekabeti ihlal ve TCK' nun 366 ncı 
maddesine uyar nitelikte olup olmadığının tartışılması, eylemin bu maddeye girmediği takdirde 
aynı kanunun yardımcı hüküm konumunda bulunan 240 mcı maddesine gireceğinin gözetilmesi 
gerekirken, yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi bozmayı gerekti rmi ştir."( Yargı tay 4. CD., 
7.2.1991,7518/723) 

"...Olayımızda Belediye Başkanı sanığın, pompa, iş makinesi ve içme suyu isale 
ihaleleriyle ilgili eylemleri 2886 sayılı Kanunun 2, 17, 25 inci maddelerine aykın olarak yapma 
biçiminde gerçekleştiğinden görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır." 
(Yargıtay 4. CD., 14.5.1998, 3309/5188) 
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4- 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE 
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNDA SUÇ SAYILAN FİİLLER 

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 13 üncü maddesinde: "Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız 
mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı cezaz verilir." 
Denilmek suretiyle Kanunun 4 üncü maddesinde zikredilen haksız mal edinme suçunun 

cezası öngörülmüştür. Kanunun 4 üncü maddesinde ise, haksız mal edinme şu şekilde 
tanımlanmıştır: "Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya 
ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar 
şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır". 

4.1. Suçun Maddi Unsurları: 

Suçun maddi unsuru haksız mal edinmedir. Haksız mal edinme Kanunun 4 üncü 
maddesinde tanımlandığı üzere, 

a) Yasaya veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı kanıtlanamayan, 

b) İlgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek 
şeklinde ortaya çıkan artışlardır. 

4.2. Manevi Unsur: Kast. 

Haksız mal edinme için Kanunun 17 nci maddesinde sayılan rüşvet, irtikap, ihtilas, 
zimmete para geçirme görev sırasında veya görevden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma gibi suçlar daha ağır bir cezayı öngördüğünden, doğal ki bu yollarla 
edinilen haksız kazanç için bu suçlarla ilgili kanun maddeleri uygulanır. 

5- İNCELENEN KONULARİN İSNAT EDİLEN SUÇLAR AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aşağıda; Raporumuzun önceki bölümlerinde çeşitli başlıklar altında ayrıntılı olarak 
incelenen; ihale uygulamalan, vurgun operasyonu çerçevesinde yürütülen soruşturma, tanık ve 
sanık ifadeleri ve mal varlığı konularının sistematik bir özeti ile bu konuların Türk Ceza Kanunu 
ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
suç olarak gösterilen fiiller açısından değerlendirmesi yapılacaktır. 

5.1- Devlet Güvenlik Mahkemesinden Komisyona İntikal Eden Dosyalar 
Raporumuzun ULA bölümünde yapılan ayrıntılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere: 
Vurgun operasyonu kapsamında haklarında soruşturma açılan Bakanlık üst düzey 

yetkililerinden Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığında ve 
Hakimliğindeki ifadelerinde; 

"Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan Dabak inşaat sahibi Daniş 
Pakoğlu, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı bina inşaatını alan Başkurt Hafriyat sahibi 
Abdullah Başkurt, Yalova Çınarcık Esenköy İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini 
alan SKG Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Hızır Saral, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya 
İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı ihalesini alan Hascan İnşaat yetkilisi Hasan Cansız ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



— 216 — 

Bismil Devlet Hastanesi îkmal İnşaatı ihalesini alan Fatih Petrol inşaat Şirketi yetkilisi Ali 
Çakmaklı ile ilgili olarak eski Bakan Koray AYDIN'm kendisine telefon açıp şirket yetkililerinin 
isimlerini vererek yardımcı olunması yönünde Sedat Aban'a talimat vermesini istediğini, bunun 
üzerine bu ihalelerle ilgili Sedat Aban'ı arayıp Bakan Beyin talimatını ilettiğini" 

Belirtmiştir. 
Müsteşar Yardımcısı M.Sedat Aban ise, yine DGM Savcılığı ve Hakimliğinde davetiye 

usulüyle yapılan bir kısım ihalelerde Bakan Beyin ihaleyi alması istenilen şirketin adını ya bizzat 
kendisine veya danışmanı Sadrettin Dinçer'e bildirerek "bu işle ilgilenin" talimatını verdiğini, bu 
sözün "ihalenin ismi verilen firmaya verilmesi talimatını içerdiğini" ifade etmiştir. 

Davet edildiği iki ihale de üzerinde kalan Hascan İnşaat yetkilisi Hasan Cansız da 
soruşturma safhasında ve Komisyonumuzda verdiği ifadelerinde "eski Bakan Koray AYDIN ile 
iki kez görüştüğünü ve davetiye usulüyle yapılan ihalelere katılmak istediğini söyleyip yardımcı 
olunmasını istediğini" beyan etmiştir. 

İfadelerde sözü edilen ihalelerin sonuçlarına bakıldığında, bu ihalelerin talimatla isimleri 
verilen firmalarda kaldığı görülmektedir. 

Tüm bu ifadeler göz önüne alındığında, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray 
AYDIN'ın bir kısım ihalelerde, Bakanlık sıfatının kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanarak, 
bazı firma isimlerini verip "bu işle ilgilenin" talimatını vermek suretiyle bu ihalelerde gizli ittifak 
oluşumuna sebebiyet verdiği kanaatine varılmıştır. 

5.2- Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhaleleri 
Raporumuzun III.B.l bölümünde yapılan ayrıntılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; 

Sayın Koray AYDIN döneminde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davetiydi olarak 
yapılan ihaleler incelenmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır: 

1- a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi hükmüne göre, bir ihalenin 
belli istekliler arasında kapalı teklif usulü (davetiye usulü) ile yapılabilmesi için; ya maddede 
ismen sayılan işlerden (örneğin; baraj, köprü, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, vb.) olması, 
ya da "özelliği bulunan yapım işi" niteliğinde olması gerekmektedir. Bu nitelikleri taşımayan 
işlerin ihalesinde bu madde hükmüne göre sınırlı sayıda belli istekliler arasında davet usulünün 
uygulanması mümkün değildir. Ancak Kanun maddesinde özelliği bulunan yapım işlerinin neler 
olduğu belirtilmemiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ilk defa 1993 yılında "özelliği 
bulunan yapım işleri" nin değerlendirilmesinde esas alınmak üzere teknik puanlama kriterleri 
belirlenmiştir. Fakat Sayın Koray AYDIN döneminde özelliği bulunan yapım işlerinin 
belirlenmesi için teknik değerlendirme kriterlerinin uygulanmadığı, davetiye usulü ile yapılacak 
işlerde alınan bazı Bakan Olurlarında; verilecek hizmetin özelliği, özel proje olması, işin idame 
ve yenileme işi olması, işin yapılacağı binanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarından farklı 
konumda olması ve özellik arz etmesi gibi hususların, "özelliği bulunan yapım işi" ne gerekçe 
olarak gösterildiği ve sıradan işlerin özelliği bulunan yapım işi gerekçesiyle belli istekliler 
arasında kapalı teklif usulü kullanılarak ihale edildiği belirlenmiştir. 

Örneğin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan 19.04.2002 tarih ve 
HC.11/11/02-1, SE.12/02-2, İZB.31/02-5, MD.33/02-5, MS.36/02-11, KT.46/02-9 sayılı raporda 
açıklandığı üzere; Bakanlık Makamının 15.2.1996 tarih ve 6-5/77 sayılı Olurlarıyla uygun 
görülen bir işin özelliği bulunan yapım işi olup olmadığı yönündeki değerlendirme kriterleri esas 
alınarak, oluşturulan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 

-Nizip Devlet Hastanesi inşaatı için : 79.4 
-DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası inşaatı için : 81.4 
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-AYDIN Söke Adalet Binası inşaatı için : 80.9 
-Tapu ve Kadastro Gen Md.Arşiv Binası îkm. inş .için : 81.4 
-Puan takdir edilerek bu işlerin özelliği bulunan yapım işleri olmadıkları belirtilmiştir. 

b)Yine anılan maddede, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü kullanılarak yapılacak 
ihalelerde teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul edilen en az üç isteklinin belirlenerek davet 
edilmesi öngörülmüştür. Bu noktada istekli seçiminde iki önemli kriter dikkate alınacaktır: 
Birincisi, maddede öngörüldüğü şekilde ihaleye teknik yeterlikleri ve güçleri idarece kabul 
edilmiş en az üç isteklinin davet edilmesi gereğidir. İkincisi ise, istekli seçiminde Kanunun 2 nci 
maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık ilkelerinin sağlanmasıdır. Firma tanıtım dosyalarının 
incelenmesinden Sayın Koray AYDIN döneminde davet edilen firmaların çoğunluğunun benzer 
iş bitirmelerinin bulunmadığı veya davet edildikleri işle kıyaslandığında çok küçük iş bitirmeleri 
olduğu, teknik ve mali açıdan yeterli olmadıkları anlaşılmıştır. 

Örneğin Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Tesisat Onarımı inşaatı 
işinin ihale edildiği înterkon Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti'nin ana sözleşmesinin Türk Ticaret Sicili 
Gazetesinin 15.11.2000 tarih 5175 sayılı nüshasında yayınlandığı, 1.12.2000 tarihinde Ankara 
Ticaret Odasına kaydedildiği, şirket yetkilisi tarafından 10.7.2001 tarihli dilekçe ile Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğünce yapılacak ihalelere katılmak için başvuruda bulunulduğu, dilekçe ekinde 
yer alan bildirimlerde şirketin müteahhit veya taşeron olarak herhangi bir iş yapmadığı, 
taahhüdünde de işi bulunmadığının beyan edildiği, şirketin 07.06.2004 tarihine kadar geçerli A 
grubu, 6 trilyon lira miktarlı müteahhitlik karnesi sahibi olduğu, müteahhitlik karnesinin şirketin 
% 50 oranında ortağı bulunan Şükrü Gökhan ÖZDOĞU'dan devralındığı, bu şahsın ise söz 
konusu karneyi iş denetleme ve diplomadan aldığı, yani herhangi bir taahhüdü ve iş bitirmesinin 
bulunmadığı görülmüştür. 

c) İlan edilmek suretiyle duyurulan kapalı teklif usulü ihalelerin sayısında Sayın Koray 
AYDIN döneminde önemli ölçüde azalma, davet usulü ile yapılan ihalelerde ise artış olduğu 
görülmektedir. Sayın Koray AYDIN'dan önceki son 5 yıllık dönemde bütün ihale mevzuatlarına 
göre davetiydi yapılan ihalelerin sayısının, toplam ihale sayısına, oranı %75 olarak 
gerçekleşmiştir. Üstelik bu dönemde yapılan davetiydi ihalelerin önemli bir kısmının OHAL 
bölgesindeki işleri kapsadığı görülmüştür. Oysa Sayın Koray AYDIN döneminde davetli 
ihalelerin toplam ihale sayısına oranı %92'ye yükselmiştir. Bu dönemde bütün mevzuat türlerine 
göre yapılan davetiydi ihalelerin toplam sayısı 220'ye ulaşmışken, bütün mevzuat türlerine göre 
yapılan ilanlı ihalelerin toplam sayısı ise sadece 17'de kalmıştır. 

Böylece istisnai ihale usulü olarak öngörülen davetiye usulü, amacını aşarak esas ihale 
usulü haline gelmiştir. 

Tüm bu uygulamalarla 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde "ihtiyaçların en iyi 
şekilde; uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması" 
olarak belirlenen temel ilkelerine ve anılan Kanunun 44 üncü maddesine aykırı davranılmıştır. 

2-Bu dönemde, parasal limitler açısından, ilgili valilikler (taşra teşkilatlan) tarafından 
yapılabilecek nitelikteki ve büyüklükteki çok sayıda ihalenin, gereksiz yere merkeze alınarak 
davetiye usulü ihale edildiği ve bu ihalelere çoğunlukla merkezi Ankara olan fırmalann davet 
edildiği görülmüştür. Böylece mahalli fırmalann ihalelere katılımı büyük ölçüde önlenmiş, daha 
avantajlı teklif verme imkanlan bulunan mahalli firmalar katılım dışı bırakılmıştır. 

3-1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bir duyuru yapılarak firmalann, teknik 
ve mali güçlerini tanımak amacıyla ve davetiye usulü ile yapılacak ihalelerde değerlendirilmek 
üzere, "firma tanıtım dosyalannı" Bakanlığa göndermeleri istenilmiştir. Bu duyuruya istinaden 
firmalarca hazırlanıp Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen toplam tanıtım dosyası sayısı 
3000 civanndadır. Tanıtım dosyası gönderen bu firmalar, ileride yapılacak olan davetiyeli 
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ihalelere çağrılmaya namzet firmalardır. Tanıtım dosyası sayısının 3000'ler civarında olmasına 
rağmen, sadece 264 adet firma ihalelere davet edilmiştir. Bu durum, yapılan bütün ihalelere, hep 
benzer firmaların davet edilmekte ısrarcı davranıldığını göstermektedir. Diğer firmalara ise bu 
şans verilmemiştir. 

4- Sayın Koray AYDIN döneminde; Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce merkezde yapılan 
davetli ihalelerin çoğunda, firmaların isimlerinin gizli tutulması zorunluluğu yeterince 
sağlanamamıştır. Örneğin bu dönemdeki bütün ihalelere gönderilen davet mektuplarının 
incelenmesinde, ihalelerin yarıya yakınında davet edilmesi kararlaştınlan birden fazla firmaya 
aynı adreslere davet mektubu gönderilerek ihaleye birlikte davet edildikleri tespit edilmiştir. 

Aynı ihaleye davet edilen bazı firmaların ortaklan arasında baba-oğul, kardeşlik gibi 
yakın akrabalık ilişkileri bulunduğu veya bazı davetli firmalann çoğunluk hissesine aynı kişilerin 
sahip olduğu durumlar tespit edilmiştir. 

Örneğin, Bolu 1000 kişilik öğrenci yurdu ihalesine aralannda akrabalık ilişkisi bulunan 
Ekşi İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile Ekşioğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin birlikte çağnldığı ve 
ihaleyi Ekşi İnş San. ve Tic. A.Ş. firmasının kazandığı, 

Dışişleri Bakanlığı Ek Binası İkmal inşaatı ihalesine, aralannda akrabalık ilişkisi bulunan 
Ortek İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. ile Ali-Hay İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti.'nin birlikte çağnldıklan ve 
ihalenin Ortek İnş.San. ve Tic.ltd. Şirketinde kaldığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 24.4.2002 tarihli raporunda 
da, ortaklar arasında yakın hısımlık ilişkisi bulunan şirketlerin aynı ihaleye davet edilmelerinin 
ihalenin temel ilkelerinden biri olan rekabetin sağlanmasını engelleyeceği vurgulanmıştır. 

Elbette ki kanunlanmız, birbiriyle yakın akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin farklı 
şirketlere ortak olmasını ve bu şirketlerin aynı ihaleye "katılmalanm" yasaklamamaktadır. Aksi 
ispatlanmadıkça bu iki firma arasında anlaşma olduğunu iddia etmek mümkün olmayabilir. 
Çünkü ayn tüzel kişiliği bulunan iki firmanın özgür iradesiyle ihalelere katılmak ve teklif 
vermek hakkı bulunmaktadır. Öte yandan bu firmalann aynı ihaleye katılmasını idarenin 
önceden tespit etmesi ve engellemesi de mümkün olmayabilir. 

Ancak bu yorumlan ilan yoluyla duyurulan ve katılımın herkese açık olduğu ihaleler için 
yapmak mümkün ise de, aynı yorumu, sınırlı sayıdaki isteklinin idarece belirlendiği ve davetiye 
mektubu ile ihaleye davet edildiği ihalelerde ileri sürmek, 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
zikredilen "rekabet" ilkesi ile "ihtiyaçlann uygun şartlarla karşılanması" ilkeleri çerçevesinde 
mümkün olamayacaktır. Çünkü, daha önce de vurguladığımız gibi, idarenin elinde 3000 
civannda firma portföyü bulunmaktadır ve bu firmalar içinden geniş bir seçim şansı vardır. Bu 
imkana rağmen, aynı ihaleye, ortaklannın arasında yakın akrabalık (ve hatta çoğunlukla adres 
birliği) ilişkisi bulunduğu firma tanıtım dosyalanndan kolaylıkla anlaşılan firmalann davet 
edilmiş olması ve üstelik bazı ihalelerin bu firmalardan biri üzerinde bırakılması, Bakanlığın bu 
konuda objektif ve basiretli davranmadığını göstermektedir. 

Aynca aynı ihaleye birlikte davet edilen bazı firmalarda aynı kişi veya kişilerin çoğunluk 
hissesine sahip ortak durumunda olması Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen, bir isteklinin 
kendi veya başkalan adına, asaleten veya vekaleten (yani doğrudan veya dolaylı olarak) tek bir 
teklif vermesi gerektiği şeklindeki amir hükme de açıkça aykınlık teşkil etmektedir. 

Yine bu firmalar arasında anlaşma olmadığını iddia etmek, hem pratikte hem de hukuken 
mümkün değildir. 

Bir kişinin aynı ihaleye davet edilen birden fazla firmanın çoğunluk hissesine sahip 
bulunması, firmalann aynı tebligat adresini ve/veya kanuni adresi kullanıyor olması, tebligat 
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adresi ve/veya kanuni adresleri farklı olsa bile diğer firmanın adresine veya üçüncü bir ortak 
adrese davetiye gönderiliyor olması, aynı ihaleye davet edilen birden fazla firmanın ortaklan 
arasında yakın akrabalık (baba-evlat, kan-koca, kardeş, vs.) ilişkisi bulunması, gibi durumların 
varlığında, o ihalede rekabetin tam anlamıyla sağlanabildiğini söylemek mümkün olmayacaktır. 
Kuşkusuz bu konuda en büyük sorumluluk, ihaleye davet edilecek firmaların belirlenmesinde 
son karar mercii olan Bakanda olacaktır. 

5- Firma tanıtım dosyalarının idareye verildiği tarih ile bu firmaların davet edilerek 
kazandıkları ihalenin tarihleri karşılaştırıldığında; 

a) İhaleyi kazanan bazı firmaların, ihale tarihi itibariyle Bakanlığa vermiş olduğu bir 
tanıtım dosyası bulunmadığı halde, Bakanlıkça ihaleye davet edildiği ve tanıtım dosyasını 
kazandığı bu ihaleden çok kısa bir süre sonra vermiş olduğu, 

b) Bazı ihalelerin de, kendilerine ihale için davet mektubu gönderilmesinden çok kısa bir 
süre önce (1-3 gün) Bakanlığa tanıtım dosyası veren firmaların uhdesinde kaldığı, 

Tespit edilmiştir. 
Bu tespitler, yapılacak ihaleye, o ihaleyi kazanması düşünülen firmanın, tanıtım dosyası 

vermesi için özellikle teşvik edilmiş olduğu izlenimini uyandırmaktadır. 

5.3- İller Bankası Genel Müdürlüğü İhaleleri 
Raporumuzun III.B.2 bölümünde yapılan ayrıntılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere: 
1- İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, değişiklikten 

önce % 30' dan fazla artışın tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması ve sadece bir 
tek ek sözleşme olması şartıyla yapılabileceğini öngörmüş iken, 12.12.1999 tarihinde yapılan 
değişiklikle sınırsız ek sözleşme yapma hakkı tanındığı ve buna dayanarak %200-300'lere varan 
keşif artışlarının sağlandığı müşahede edilmiştir. 

2886 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; "%30 oranından fazla artış, temel, tünel ve 
benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, idarenin isteği, müteahhidin kabulü 
ve ilgili Bakanın onayı ile süre hariç aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde %30'u geçen 
işlerde aynı müteahhide yaptırılabilir." hükmü yer almaktadır. Bu madde ile ek sözleşme 
yapabilme şartı, temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afet hallerine dayandırılmıştır. Bu konuda 
Bakanlık Makamından alınan 31.03.1998 tarih ve 91 sayılı Olur ile; 

a) İhale bedeli ve % 30 fazlası dışına taşan işlerin ihaleye esas projede belirlenmesinin 
mümkün olmadığının sebep ve gerekçeleriyle birlikte kesin olarak saptandığı işlerle sınırlı 
kalmak üzere, 

b) Tesisin işletmeye açılması ve geçici kabule hazır hale getirilmesi için gerekli bütün iş 
kalemleri ve miktarlarını, yeni keşif artışlarına neden olmayacak şekilde kapsayan gerçekçi keşfe 
dayanmak ve, 

c) Uygulamada, maliyet artışlarına sebep olabilecek keşif dışı işlerin yapılmasına engel 
olacak önlemleri almak kayıtlarıyla, 

d) Yukarıdaki esaslar dahilinde saptanan ek sözleşme keşif bedelinin ana sözleşme keşif 
bedelinden daha fazla olmaması şartıyla, 

Ek sözleşme yapılabileceği hususu onaylanmıştır. 

Ancak Sayın Koray AYDIN tarafından imzalanan 26.10.1999 ve 27.10.1999 tarihli Olur 
ile 31.3.1998 tarihli Olur iptal edilerek alt yapı inşaatlarının tümü tabii zeminin altında 
yapılmakta olduğundan, bu tür inşaatlarda zeminin olumsuzluklardan kaynaklanan tüm hususlar, 
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63 üncü maddedeki "temel" kavramından ileri gelen maliyet artışı olarak değerlendirilerek ek 
sözleşme yapma sebebi sayıldığı, 

İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yapılan değişikle daha önceki Yönetmelikte 
bir tek ek sözleşme yapılabilmesi öngörülmüşken, yeni Yönetmelik hükmünde sınırsız ek 
sözleşme yapma olanağı getirilmek suretiyle ihalesiz ihale yaptırma olanağı sağlandığı, 

2- Yapılan ihalelerin tamamına yakınında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesine paralel olarak hazırlanan Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre belli istekliler 
arasında davetiye usulünün kullanıldığı, bu durumun ihale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde 
yazılı "ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması" ilkesine aykırı bir davranış olduğu, davet 
usulünün kullanılması ile katılımın sınırlı tutulduğu, ilan usulünde katılımda bir sınırlama 
olmadığından rekabetin yüksek olduğu, dolayısıyla uygulanan davet usulünde indirim 
oranlarının önemli ölçüde düşük gerçekleştiği, bu nedenle ihale yapan Kurumun ekonomik 
kayıplarının arttığı, 

3- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında davet usulüyle yapılacak ihalelere 
"teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca kabul edilmiş tecrübeli şahıs ve firmalardan en az 
üçünden teklif istenmesi" gerektiğinin ifade edildiği, ancak teklif istenecek firmaların tanıtım 
dosyalarının firmaların güncel bilgilerini taşımadıkları, çok eski bilgileri kapsayan tanıtım 
dosyalarının arşivlendiği, davet edilen firmaların liyakat ve kapasitelerinin ihale edilen işe çoğu 
kez uygun olmadığı, 

4- İhaleye davet edilen bazı firmalar arasında akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, bu 
durumdaki firmaların aynı ihalelere birlikte davet edildikleri, katıldığı ihalelerin hiç birini 
kazanamadığı halde bazı firmaların ihalelere davet edilmesinde ısrarcı olunduğu, 

5- Daha önceki dönemlerde ortalama %40'lar civarında gerçekleşen ihale tenzilatlarının 
bu dönemde ortalama %20 civarında gerçekleştiği, 

Yapılan incelemeler sonucunda görülmüş olup mevzuata aykın bu uygulamalardan 
dönemin Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın sorumluluğunun bulunduğu 
düşünülmektedir 

5.4- Karayolları Genel Müdürlüğü İhaleleri 
Raporumuzun IH.B.3 bölümünde yapılan ayrıntılı açıklamalardan da anlaşıldığı gibi: 
1- İncelenen ihaleli iş örneklerinden ve ek 48.1 - 48.2'de ayrıntılı olarak görüldüğü 

üzere; Karayolları Genel Müdürlüğündeki genel uygulamanın, yukarıda incelenen örneklerden 
farklı olmadığı, yani bir yol yapım işinin gerçeğe uygun keşfi hazırlanmadan, uygun projesi 
olmadan ihaleye çıkarıldığı, bu aşın toleransın "hele işi ihale edelim, nasıl olsa Bakan Olur'lan 
ile her oranda keşif artışı alınarak bu işi devam ettiririz" düşüncesinin yerleşmesine yol açtığı, 
öyle ki 63 üncü maddenin, tamamen kendi amaçlanna göre yorumlanarak, sınırsız keşif artışına 
olanak veren bir kanun hükmü olarak algılandığı, en büyük yatınmcı kuruluşlardan biri olan 
Karayollan Genel Müdürlüğünde 63 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hiçbir yapım ihalesi 
sözleşmesinin tasfiye edilmemesinin de bunun ayn bir kanıtı olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan kilometrelerce uzunluktaki yollann geçtiği zeminlerin aynı klasta olması elbette 
düşünülemez. Bu nedenle, büyük bir zemin sorunu yaşanmadan yol yapılabildiği gibi, başlangıç 
ve bitiş kilometreleri arasında değişik noktalarda, doğal zemin yapısında, yol yapımının 
karakteristiğini değiştiren durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bu durumda uygulanacak 
yöntem ve teknikler mevcuttur. Ya zemin yapısı güçlendirilerek yol yapımına devam edilir, yol 
platformu sağlam zemine oturacak şekilde ripaj yapılır. Ya da tünel, köprü, viyadük gibi sanat 
yapılan yolun bünyesine alınabilir. Projede öngörülmeyen bu durumlann keşif artışına sebep 
olduğu da bir gerçektir. 
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Ancak, Karayolları Genel Müdürlüğünün uygulamalarında ihale edilen yolun 
başlangıcından geriye, bitim noktasından ileriye doğru değişik uzunluklarda yeni yol yapım 
işlerinin ilave edildiği, iki yönlü iken bölünmüş yola dönüştürüldüğü, projede bir adet tünel 
varken yanma ikinci tünel yapımının ilave edildiği, bu ilave işlerle yolun bitirilebilmesi için 
keşif artışlarının 63 üncü madde kapsamında gösterildiği anlaşılmaktadır. 

63 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için, keşif artışının; birinci 
keşfi doğru ve projesi tam olarak hazırlanmış yol yapım çalışmaları sırasında, yol platformunun 
oturacağı arazi şeridinin zemin yapısında önceden bilinmeyen olumsuz durumlarla (su 
seviyesinin yüksek olması, aktif heyelan meydana gelmesi, zemin taşıma gücünün zayıf olması 
gibi) karşılaşılması, bu durumu iyileştirmek için zayıf zemin kazısı yapılarak yerine taşıma 
mukavemeti yüksek dolgu yapılması veya zemin çivisi, blonlama, jet-grauting gibi yeni 
teknolojiler uygulanarak yüksek mukavemet ve stabilitenin sağlanmasının zorunlu hale gelmesi 
gerekmektedir. 

Bu durumda olumsuz şartlarla karşılaşılan yol kesimi veya kesimlerini içine alan 
mukayeseli keşiflerin yapılarak %30'u geçen keşif artışı işlerin idarenin isteği, müteahhidin 
kabulü ve ilgili Bakanın onayının alınması şartlan ile süre hariç, aynı sözleşme ve şartname 
hükümleri içinde yaptırılması mümkündür. 

Ancak idarenin uygulamasında ihale kapsamında yapılan yolun tamamının yukarıda 
sayılan olumsuzlukları taşıdığı ileri sürülerek, 63 üncü maddenin 3 üncü fıkrası hükmünün 
uygulamaya konulabilmesi için, ilgili Bakanın onayının alındığı görülmektedir. 

Bu durum, bir kötü niyet göstergesidir. Çünkü yolun geçtiği kilometrelerce uzunluktaki 
bütün zemin yapısının temel, tünel v.b. işler ile tabii afetler gibi olumsuz durumlarda olması 
mümkün değildir. Eğer bu durum gerçek ise, idare etüd ve araştırma görevini ya eksik yapmış ya 
da hiç yapmamıştır. Kısacası yol güzergahını bilerek sorunlu zemin yapısı bulunan bölgelerden 
geçirdiği halde proje ve keşfini olumlu kriterlere dayandırarak düşük keşif özetiyle ihaleye 
çıkartılmak suretiyle, önce, isteklilerin işe rağbetinin azaltıldığı, sonra da afaki keşif artışları ile 
rekabet ilkeleri hiçe sayılarak işi alan yükleniciye yeni ve haksız menfaatler sağlandığı kanaatine 
varılmıştır. 

Sayın Koray AYDIN'm görevli olduğu dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım 
Dairesi Başkanlığınca 27 adet yol yapım işi ihale edilmiştir. Yine bu dönemde adı geçen sayın 
Bakan tarafından 27 adet yol yapım işine keşif artışı Olur'u verilmiştir (Ek: 49.1,49.2). 

2-Keza, Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kıbrıs Ayrımı-Tatlısu-
Çayırova yol yapımı ihalesinde, ihaleye davet edilmeyen bir firma tarafından açılan iptal 
davasında, davaya bakan ve dosyayı inceleyen Ankara 8. idare Mahkemesince, daha önce de 
aynı işi yapan ve teknik yeterliliği ve mali gücü bilinen bir firmanın bu ihaleye davet 
edilmemesinin rekabet ilkesini ortadan kaldırdığı ve bu haliyle azami kamu yararının 
sağlanmasında yetersiz kaldığı gerekçesiyle, 11.12.2001 tarih ve 2001/1805 K. Sayılı karar ile 
ihalenin iptaline karar verilmiş ve bu karar Danıştay 10. Dairesinin 26.3.2003 tarihli kararıyla 
onanmıştır. 

5.5- İhale uygulamaları ile ilgili olarak 
Yukarıdaki bölümlerde de izah edildiği şekilde, gerek Bakanlığa bağlı bütün kuruluşlarda 

davetiye usulüyle yapılan ihalelerde ihaleye katılacak isteklilerin onaylanması, gerek İller 
Bankası İhale Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması ve gerekse diğer işlemler 
sırasında Sayın Koray AYDIN'm yasal olarak kendisine tanınan takdir hakkını kullandığı 
muhakkaktır. 

Ancak, 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 670) 



- 2 2 2 -

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3046 sayılı kanunun 21 
inci maddesinde açıklandığı üzere, "Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel 
siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak 
yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Dolayısıyla, bu Kanun hükmüne göre Bakana tanınan takdir yetkisi sınırsız değildir. 
Her bakan, kanunen kendisine tanınan takdir yetkisini kullanırken bu kanun hükmünü 

gözetmek zorundadır. 
Bu itibarla, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın, bakanlığı döneminde, 

merkez teşkilat ve bağlı kuruluşlarında yaptığı icraatlarda, "inceleme araştırma ve tesbitler" 
bölümünde açıklandığı üzere, kanunen kendisine verilen takdir yetkisini amacına aykırı olarak 
kullanmak ve Bakanlığı döneminde yapılan usulsüzlüklere kayıtsız kalıp gerekli tedbirleri 
almamak suretiyle görevini kötüye kullandığı kanaatine varılmıştır. 

5.6- Mal Varlığı 
Raporumuzun III.C bölümünde yapılan ayrıntılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere: 
1- Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 6 ncı maddesine göre seçimlerin 
kesinleşmesinden itibaren 2 ay içinde vermesi gereken 1999 mal bildirimini, 18.04.1999 
tarihinde yapılan ve kesin sonucu 27.04.1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
kesinleşen seçimden 7 ay 11 gün sonra 08.12.1999 tarihinde vermiştir. Dolayısıyla 1999 mal 
bildiriminin 5 ay 11 gün gecikmeyle verildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca 08.12.1999 tarihinde TBMM evrak giriş kaydı yapılan mal bildiriminin 
düzenlenme tarihi 10.09.1999 olarak belirtilmesine rağmen yapılan incelemede, söz konusu mal 
bildiriminde beyan edilen 1.617.000 DM ile 395.000 ABD Dolan tutarındaki döviz hesaplarının 
03.11.1999 tarihinde (Koçbank Ulus Şubesinde) açıldığı, dolayısıyla mal bildiriminin geçmiş 
tarihli olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

2- Diğer yandan 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, kanuna veya genel ahlaka 
uygun olarak ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun 
olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun 
uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 

Aynı Kanunun 13 üncü maddesinde ise, kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde haksız mal edinene, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon 
liraya kadar ağır para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. 

İzleyen 14 üncü maddede ise "Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu 
malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi 
sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye 
ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
Hükümlerine göre tahsil olunur" denilmektedir. 

Raporumuzun ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere Koray AYDIN'ın 1999 yılı malvarlığı 
kalemlerinde 1995 yılına kıyasla, taşınmaz mallardaki artış dışında sadece döviz varlığında 
toplam olarak 2.320.000 ABD Dolan ve 2.317.000 DM (1.718.033.952.500.-TL) ve Tl... 
cinsinden 79.415.410.967-TL artış olmuştur. Bilindiği üzere mal varlığındaki artış 
harcanmayarak tasarruf edilen gelirlerin değerlendirilmesi yoluyla elde edilebilir. Bayındırlık ve 
İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın Komisyonumuzca tespit edilen 1995 ve 1999 yıllan 
arasındaki ticari gelirleri ile milletvekilliği maaşlannın tamamı tasarruf edilse dahi, söz konusu 
gelirler yukarıda belirtilen servet artışının çok gerisinde kalmaktadır. Raporun yukandaki 
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bölümlerinde açıklandığı üzere ilgilinin ticari faaliyetleri nedeniyle vergi dairelerine beyan ettiği 
gelirleri ile milletvekili olarak aldığı maaşları Toptan Eşya Fiyatlan Endeksindeki artışlar 
dikkate alınarak 1999 yılma irca edildiğinde anılan 5 yıllık dönemdeki gelirleri toplamı 
39.622.469.086.-TL olarak hesaplanmıştır. 

Dolayısıyla, incelenen dönemde sadece döviz ve TL cinsinden varlığında ortaya çıkan 
toplam 1.797.449.363.467.-TL artış ile 5 yıllık dönemdeki gelirleri toplamı olan 
39.622.469.086.-TL arasındaki 1.757.826.894.381.-TL. tutarında fark oluşmaktadır. 

Bu verilere göre Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'm tespit edilen yasal 
gelirlerine kıyasla mal varlığındaki artış oldukça yüksek olup ilgilinin izahını gerektirmektedir. 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN, 14.07.2004 tarihinde Soruşturma 
Komisyonumuza verdiği ifadede, bu konuda tatminkar bir açıklamada bulunmamış, ayrıntılı 
rakamsal açıklamalar yapmaksızın, Ankara' da 545 adet konut inşa ederek sattığını ifade 
etmiştir. İlgilinin bu açıklaması yeterli görülmediğinden, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 4, 13 ve 14 üncü maddelerindeki 
hükümler uyarınca yargılanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

5.7- Komisyonumuzda alınan ifade ve savunmalar 
1) Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın vekili tarafından hazırlanan 

14.07.2004 tarihli yazılı savunmasında; "iddialara konu fiillerin tamamı hakkında daha önce 
Meclis soruşturması açıldığı, TBMM'nin 14.02.2002 tarihli karan ile soruşturma talebinin 
reddedildiği, bu karann kesin hüküm niteliğinde olduğu ve (9/8) sayılı soruşturma 
komisyonunun bu iddiaları soruşturma yetkisinin bulunmadığı" hususlarının ağırlıklı olarak yer 
aldığı görülmektedir. 

9/8 Esas Nolu Meclis Soruşturma Komisyonu, Anayasa, TBMM İçtüzüğü ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükümler çerçevesinde çalışmalarım yürütmüştür. 

Komisyonumuzun görev alanına giren konularda, 21. dönem, İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşı tarafından verilen soruşturma önergesine istinaden kurulan 
(9/4) esas sayılı soruşturma komisyonunda, soruşturma önergelerinin reddedilmiş olması kesin 
hüküm teşkil etmez. Zira Soruşturma Komisyonları, TBMM'nin verdiği yetkiyle hazırlık 
soruşturması görevini yürütmektedir. 

Ayrıca CMUK'nun 167/2 nci maddesi uyarınca yeni olaylarla ve yeni delillerle 
karşılaşıldığında her zaman yeniden soruşturma yapılması mümkündür. 

Nitekim 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununa aykırılık iddiasıyla ilgili, kendisi hakkında daha önce herhangi bir soruşturma 
açılmamıştır. 

Bu nedenle, önceden verilmiş kesin hüküm niteliğinde bir karar bulunmadığından, 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN Hakkında Soruşturma Komisyonu 
kurulmasında ve soruşturma yapılmasında yasal bir engel yoktur. 

2) Söz konusu yazılı savunmada, komisyonun yetkisinin soruşturma önergesinde yazılı 
beş ihale ile sınırlı olduğu ve bunun dışında diğer ihalelerin incelenemeyeceği belirtilmiştir. 

Halbuki, Meclis Soruşturması açılması önergesinde Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer'in 
ifadelerinde yer alan beş ihale örnek olarak sayılmış ve sonunda "şeklindeki beyanları da dikkate 
alınarak" denilmiştir. 

Mehmet Sedat Aban'ın vurgun operasyonu kapsamında alınan ifadelerinde Sayın Bakan 
Koray AYDIN ile irtibatlandınlan beşten fazla ihale bulunmaktadır. 
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Eski Bakan Koray AYDIN hakkında Meclis Soruşturması açılması yönündeki önergenin 
başlığı incelendiğinde, "Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu 
ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye 
kullandığı" iddiasının bulunduğu görülmektedir. 

Bu nedenle, Sayın Koray AYDIN'ın bakanlığı döneminde yapılan ihalelerin, ifadelerde 
bahsedilenler öncelikli olmak üzere, büyük bir kısmı incelenmiştir. 

3) Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın komisyona verdiği yazılı 
savunmada, "Komisyon tarafından CMUK'nun 143/1 inci maddesine aykırı olarak soruşturma 
evrakı ve dosyasında bulunan belgelerin kamusal savunma makamına verilmediği" ifade 
edilmiştir. 

TBMM İç Tüzüğünün 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasında komisyon çalışmalarının 
gizli olduğu belirtildiğinden, komisyon toplantı tutanakları örnekleri verilmemiş ve bu husus 
komisyonun 12.05.2004 tarih ve 3 sayılı ve 09.07.2004 tarih ve 7 sayılı toplantılarında karar 
altına alınmıştır. Ayrıca komisyona intikal eden yüzlerce belgeden hangisinin istendiği açıkça 
belirtildiği takdirde bir suretinin verileceği karar altına alınıp Sayın Koray AYDIN'ın vekiline 
tebliğ edildiği görülmüştür. 

4) Yine aynı savunmada, "Sayın Bakana savunmasını hazırlaması için yeterli süre 
verilmediği" belirtilmişse de, iddialarla ilgili ifadesine başvurulmak üzere çağrıldığı 14.07.2004 
tarihli toplantıya icabet eden Sayın Koray AYDIN, savunmasını hazırlamak için herhangi bir 
süre talebinde bulunmadığı gibi vekili tarafından hazırlanan 14.07.2004 tarihli yazılı savunmayı 
ibraz etmiştir. 

5) Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray AYDIN, Komisyonumuzun 14.07.2004 tarihli 
toplantısında, davetiye usulüyle yapılan ihalelerde Bakan tarafından onanarak ihaleye katılmaları 
uygun görülen firmalardan bir kısmının davet edildikleri iş için gerekli teknik yeterliğe ve mali 
güce sahip olmadıkları yönünde yöneltilen bir soruya; 

"Ben Bakanlıkta bakan olarak görev yaptım, üst düzeyde kararlar aldım, onları 
uyguladım. Yani bu söylediğiniz konular yeterlik komisyonunda görev alan mühendislerin takip 
edip icra edeceği konulardır, Bakan bunlarla meşgul olmaz..." 

şeklinde cevap vermiştir. 

Ancak, Bayındırlık ve îskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki: 

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli 
ve yetkilidir." 

Amir hükmü karşısında, Sayın Koray AYDIN'ın bu savunmasının yerinde olmadığı 
görülmektedir. 

6) Diğer taraftan Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray AYDIN, 21. dönem İstanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşı tarafından "Bakanlığı döneminde usulsüzlük ve 
suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eylemlerinin TCK'nun 228, 230, 240 ve 346. maddelerine uyduğu" iddiasıyla verilen 
soruşturma önergesine istinaden kurulan (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonunda yaptığı 
savunmada, ita amiri olarak kendisine kanunen verilen yetki ve sorumluluğun; 

"1-İhale komisyonunu mevzuata uygun olarak oluşturmak, 

2- 44 üncü maddeye göre yapılacak ihalelere katılacak olan isteklilere onay vermek, 
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3- İhalelerin 2 nci maddede öngörülen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
kontrol ederek ihaleyi onaylamak veya iptal etmek" olduğunu belirterek, 

1- İhale komisyonlarının mevzuata uygun olarak oluşturulmadığı, 
2- 44 üncü maddeye göre yapılan ihalelerde kendisi tarafından belirlenen ihale 

isteklilerinin yeterliğinin bulunmadığı, 
3- Kanunun 31 inci maddesi uyarınca, ihale komisyonlarının mevzuata aykın faaliyette 

bulunduğu veya usulsüz uygulamalar olduğu yönünde kendisine yapılmış ihbar veya 
şikayet olup da gereğini yapmadığı, 
Hususlarında herhangi bir iddia ortaya konulmadığını beyan etmiştir. 

Ancak, yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği gibi; özelliği bulunmayan işlerin davetiye 
usulüyle ihale edilmesine, teknik yeterliği ve mali gücü bulunmayan firmaların ihalelere davet 
edilmesine, aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunan firmalann aynı ihaleye davet 
edilmelerine onay verilerek, takdir hakkının kanunun amacına aykın olarak kullanılması, kendisi 
tarafından belirtilen 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki rekabet ilkesine aykınlığı 
oluşturmaktadır. Takdir hakkının rekabet ilkesine ters düşecek şekilde kullanılması görevde 
yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. 

Nitekim, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 14.5.1998 tarih ve 3309/5188 sayılı karannda; "... 
Belediye Başkanı sanığın, pompa, iş makinesi ve içme suyu isale ihaleleriyle ilgili eylemleri 
2886 sayılı Kanunun 2, 17, 25 inci maddelerine aykın olarak yapma biçiminde gerçekleştiğinden 
görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu" ifade edilmektedir. 

Yüce Divanın bugüne kadarki uygulamalannda da, bakanlann memur olarak kabul 
edildiğini ve bu şahıslann sıfatlannm kendilerine sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlediği 
bütün suçlann görev suçu olarak nitelendirildiğini görmekteyiz. 
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V- SONUÇ VE KARAR 

Komisyonumuz soruşturma önergesinde belirtilen konularla ilgili çalışmalarını 
tamamlamış ve sayın üyelerin değerlendirmelerini almak üzere 16.07.2004 tarihinde 
toplanmıştır. Bu toplantıya 14 üye katılmış ve toplantıda Başkan tarafından üyelere söz verilerek, 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakam Koray AYDIN'in Yüce Divana gönderilip gönderilmemesi 
yönünde kanaatleri alınmıştır. Komisyonun 16.07.2004 tarihli karar toplantısında aşağıdaki 
görüşmeler yapılmıştır: 

"BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, yeterli çoğunluğumuz vardır; Komisyonumuzun 
toplantısını başlatıyorum. 

7 Nisan 2004 tarihinde ilk toplantısını yapan Komisyonumuz, Başkanlık Divanı üyelerini 
seçerek görevlerine başladı, iki aylık çalışma süresi içerisinde belgelerin yoğun olması 
münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki aylık ek süre uzatımı istedik. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu talebimizi uygun gördü ve bugün, yaklaşık, üç ay sekiz günlük süre içerisinde 
ulaştığımız, ulaşabildiğimiz bilgi ve belgeler doğrultusunda, yeterince kanaat oluşturacak bilgiye 
sahip olunduğunu düşünüyorum. 

Bugün, 20 nci toplantımızı yapıyoruz. 20 nci toplantımızda, inşallah, Yüce Meclisin bize 
verdiği yetki çerçevesinde, millet adına en uygun, en doğru kararın verileceği kanaatiyle 
toplantımızı açıyorum. 

Ben, gerekli görüşmeleri yaptığımız kanaatindeyim. İsterseniz, arkadaşlarımızın geçen 
bu üç ay süre içerisinde oluşmuş kanaatlerini alarak toplantımızı bitirmek istiyorum. Öncelikle, 
bu konuda, usul konusunda fikir beyan etmek isteyen arkadaşımız varsa onu alalım; yoksa, 
ben, çeşitli arkadaşların kanaatlerini isteyerek toplantımızı devam ettirmeyi düşünüyorum. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Ben, usulle ilgili bir soru sormak istiyorum, 

BAŞKAN - Buyurun. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Biz, bugüne kadarki çalışmalarımızı ve sonuç 
itibariyle kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Sonuçta, konuşmacı, konuşmasından sonra, -
sırasıyla konuşarak- görüşünü bildirip, oyunun rengini mi bildirecek, yoksa, herkes konuştuktan 
sonra veya konuşmak isteyenler düşüncelerini açıkladıktan sonra ayrıca bir oylama mı 
yapılacak? 

BAŞKAN - Konuşmacı konuşmasını yaptıktan sonra, bitimiyle birlikte kanaatini 
belirtecek. 

Bugüne kadarki yaptığımız incelemelerde diğer soruşturma komisyonlarında yapılan 
uygulama bu şekilde olmuş, konuşmacı ne yönden geldiğini veya kısaca "olumlu" veya 
"olumsuz" şeklinde görüş beyan ediyor. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Benim bildiğim kadarıyla herkes düşüncelerini tek tek 
açıklıyor açıklamak isteyenler; sonunda, ayrıca topluca oylama da yapılıyor. 

BAŞKAN - Kanaatini de belirle deniliyor arkadaşlarımız... 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Belirledikten sonra etkilenmesi açısından, daha fazla 
bilgi sahibi olması açısından. 

Yani, ben, böyle olsun diye de ısrar için söylemiyorum, bu konuyu ne şekilde 
yapacağımızı başlangıçta karara bağlayalım diye söylüyorum. 

BAŞKAN - O şekilde de olabilir ama, bugüne kadarki uygulamalar genellikle daha önce 
söylediğim şekilde devam etmiş. 
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El kaldırarak "kabul edenler, kabul etmeyenler" denildiğinde, kimin kabul edip kabul 
etmediği kayıtlara geçmediği için, kaç kişinin kabul edip kabul etmediği görüntüde belli değil... 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - O zaman, benim bir önerim olacak Sayın Başkan, 
sizden başlayalım, sizin değerli düşüncelerinizi aldıktan sonra, diğer arkadaşlar görüşlerini 
açıklasın. 

BAŞKAN - Başkan olarak en son ben isterseniz... 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Yani, Başkan, sizin açıklamanız daha uygun olur diye 
düşünüyorum. 

AHMET ERTÜRK (AYDIN) - Sayın Başkan, uzman arkadaşlarımızın ikişer, üçer dakika 
görüşlerini almayalım mı? 

BAŞKAN - Uzman arkadaşlardan görüş mü alalım diyorsunuz... 

AHMET ERTÜRK (AYDIN) - Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler bizimle 
beraber... 

BAŞKAN - Uzman arkadaşlarımızın kayıtlı, tutanaklarda konuşmasının uygun 
olmadığını düşünüyoruz. O zaman, eğer, bilgi almayı düşünüyorsanız, kayıtları kapatalım, o 
şekilde alalım. 

Zaten, bütün arkadaşlarımız konu hakkında uzman oldular. 

En son size söz vereyim Ahmet Bey, diğer arkadaşlarla birlikte uzmanlaşmış oluruz 
zaten, onu isterseniz, öyle yapalım. 

Engin Bey, sizden başlayalım; buyurun. 

ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz önce Sayın Başkanın 
da ifade ettiği gibi yaklaşık üç ay on günlük bir çalışmayı yürüttük. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukların sosyal, siyasal, ekonomik sebeplerini, 
sonuçlarını araştırmakla ilgili kurulan araştırma komisyonunun raporu çerçevesinde, Bayındırlık 
ve iskân eski Bakanı Sayın Koray AYDIN'la ilgili de Yüce Meclise belli duygularda bulunmuş ve 
Haluk Koç ve 55 arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisine verdikleri bîr önerge çerçevesinde 
de, Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Sayın Koray AYDIN'ın dönemiyle ilgili bir Meclis 
soruşturması açılması, malumunuz olduğu üzere, Parlamentoda kabul edilmişti. 

Aynı çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca bu 
Komisyon teşekkül etmiştir ve devletin resmî uzmanlarıyla birlikte yürüttüğümüz çalışmada, 
dinlediğimiz tanıklar, incelediğimiz belgeler çerçevesinde her birimizde ayrı ayrı kanaatin bir 
oluştuğu muhakkaktır. 

Ben, kanaatimi açıklarken, peşinen, bilinmesini isterim ki sosyal, siyasal, grupsal 
etkilenmeden uzak olarak, tamamen vicdanî sorumluluğum çerçevesinde kanaatimi 
Komisyonumuza nakletmek istiyorum. 

Bu soruşturmaya esas olan temel teşkil edebilecek olan, Vurgun Operasyonu diye 
adlandırılan operasyonda, malumunuz olduğu üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında görevli 
olan olmayan 361 sanık halen yargılanmaktadır. 361 sanıklı böylesine geniş kapsamlı bir yargı 
sürecinde Sayın Bakanın bu yargı sürecinin dışında kalmasının sebebi gayet açıktır; bu 
Anayasamızın amir hükümleri çerçevesinde bakanların görev süresindeki iş ve işlemleriyle 
yargılamalarını düzenleyen maddeyle ilgilidir. Şayet, Anayasamızda böyle bir madde olmasa idi, 
bu dava, 361 yerine 362 sanıklı olacak ve Sayın Koray AYDIN da bu çerçevede yüce yargı 
önünde hesabını verecek, aklanacak ya da aklanmayacak, o bizim sorunumuz değil. 

Olaya, bir kere bu açıdan da bakmamız lazım. Yani, bu dokunulmazlık zırhı diye ifade 
edebileceğimiz çerçevede Sayın Bakan bu davanın dışında kalmıştır. Biz, milletvekilleri olarak 
dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasını da düşünen bir anlayışta 
olduğumuz için, bence, bu çerçevede Sayın Bakan da yüce mahkemede, yüce adalet önünde 
bu iddia edilen, isnat edilen suçlarla, işlerle ve işlemlerle ilgili olarak kendini aklamalıdır. Çünkü, 
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bu komisyon bir suç tespit etme komisyonu değildir. Bu komisyon incelediği belgelere, dinlediği 
tanıklara dayalı olarak bir vicdanî kanaat tespit edip, bunu Yüce Meclise sunmakla mükellef bir 
komisyondur. 

Bu çerçevede Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Sayın Koray AYDIN döneminde, Yapı 
işleri, iller Bankası, Karayolları ve Afet İşleri Genel Müdürlüklerinde yapılan çeşitli ihale, özellikle 
ihale işlerinde, 

a)Kırımlar, 

b)Keşif artışları, 

c)Davet usulü işler 

ile ilgili, ben, kafamızda bir kuşku doğuracak kadar bilgi, belge gördüğümüzü ve tanık 
dinlediğimizi düşünüyorum. 

Aynı şekilde, buradan yola çıkarak, Sayın Bakanın bu dönemle ilgili Türkiye'de 7'den 
70'e herkesin -sağır sultan bile duydu deriz- o dönemi biz de yaşadık dışarıda sivil vatandaş 
olarak, bu bakanlıkla ilgili Türkiye'nin her ilinde çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış, Ankara'da 
ihale satan, ihale pazarlayan büroların açıldığıyla ilgili çok sayıda duyum alınmıştır. 

Yine, yaptığımız çalışmalarda bir müteahhidin, bir iş adamının bir ihaleyle ilgili, ihale 
olmadan, notere bir tespit yaptırmak suretiyle 'lalan tarihte yapılacak ihale şu kadar kırımla şu 
firmada kalacaktır" tespitinin sıfır hatayla aynı çıkması bu kuşkularımızı da doğrulamaktadır. 

Bu dinlediğimiz sanıklardan Sedat Aban başta olmak üzere, diğer sanıkların, gerek 
izlediğimiz video kayıtları gerek Komisyondaki ifadeleri, bize anlattıkları da kafamızdaki kuşkuyu 
artırıcı boyuttadır. Nitekim, bu sanıkların bir kısmının hâkim önünde verdikleri ifadeyi bile daha 
sonra "baskı altında hâkim önünde ifade verdik, bunu da değiştiriyoruz" demeleri de yine ayrıca 
bir kuşku ürünüdür diye düşünüyorum. 

Burada, ben, hukukçu değilim, bahse konu hadiselerin Türk Ceza Kanununun hangi 
maddelerine uyup uymayacağı konusunda çok fikir beyan edemem; ancak, yapılan iş ve 
işlemlerle ilgili Sayın Bakanın da bağımsız yargı organında kendisini aklamasında ya da 
dönemiyle ilgili iş ve işlemlerin hesabını vermesinde kamu vicdanı açısından ben yarar 
görüyorum. 

Kaldı ki, bu Komisyonumuzun vereceği, oluşturacağı kanaatin son noktasını koyacak 
olan da Yüce Meclisimizdir. 

Uzman arkadaşlarımızla birlikte çok kapsamlı da bir rapor son aşamaya gelmiştir; Yüce 
Meclis de bu raporu değerlendirecek, ona göre bir karar verecektir. 

Çok uzatmak istemiyorum, sonuç ve kanaat olarak, ben, Sayın Bakanın, dönemiyle ilgili 
olarak, gerek kamu vicdanında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi vicdanında ve yargı nezdinde 
bu işi temizlemesini, düzeltmesini daha uygun buluyorum; bu nedenle, Sayın Bakanın 
dönemiyle ilgili iş ve işlemlerden dolayı Yüce Divanda hesap vermesi kanaatinin bende 
oluştuğunu Komisyona arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Süleyman Bey. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, öncelikle Sayın Bakanın ifadesinde 
bulunduğu savunma, yani, kazaî muhtevi savunmasının yargı tarafından ayrıca zaten dikkate 
alınacağını söylemek istiyorum; yani, Sayın Bakan, bu konuda daha evvel Meclisin bir karar 
vermiş olduğunu ve bu karar çerçevesinde yeniden yargılama, soruşturma yapılamayacağı 
yönündeki savunmasının yargıya yapılacak itiraz olduğunu ve zaten, bu konuda gerekli karan 
da yargının tartışacağını ve vereceğini düşünüyorum; o bakımdan, o hususun yargıya 
bırakılması gerektiğini düşünüyorum. 

Gördüğüm kadarıyla üç temel vaka var. Bunlardan bir tanesi ihalelerin ilan usulünden 
ziyade genellikle ve çoğunlukla davet usulüyle yapılmak suretiyle nitelikleri tartışılan işlerin, yine 
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nitelikleri tartışılan firmalara verildiği noktasında ve devletin bu sebeple zarara uğratıldığı iddiası 
dinlenen tanıklarla ve dosyalar üzerinde yapılan çalışmalarda sonuca kavuştuğu kanaatindeyim. 

ikinci husus, keşif artışları. Keşif artışlarında da keza keşifler çok düşük gösterilerek bazı 
firmaların bu düşük keşifli işlere katılmalarını sağlayıp, iş bitirmelerine veyahut da teknik 
nitelikleri bu düşük keşfe göre işlere katılıp, bilahare, çok yüksek artışlarla hak etmedikleri 
veyahut da firmaların yapma kapasitesi olmadığı işleri almak suretiyle görevin kötüye 
kullanıldığı kanaatindeyim. 

Üçüncüsü de mal varlığı. Mal varlığını Sayın Bakanın yargıda ayrıca ispat etmesi gerekir 
diye düşünüyorum. Yargı, muhtemelen, bizim soruşturmamızın dışında kendisi de çok kapsamlı 
bir soruşturma yapacaktır. Bu mal varlıklarının hareketlerini mutlaka kontrol edecek, 
inceleyecektir. En azından, o noktada da yargıya hesap vermesi gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın meslektaşımın söylediği gibi, biz, bir soruşturma komisyonuyuz, netice itibariyle, 
vereceğimiz karar Yüce Meclisin takdirine şamil, Yüce Meclis ayrıca değerlendirecektir, sanık 
sıfatıyla yargıladığımız Sayın Bakan da Yüce Mecliste kendisini savunacaktır. Yüce Meclisin 
öncelikle bu kararı verme noktasında önünün açılması gerekir diye düşünüyorum. 

Türk Ceza Kanununun 240, bence 205 vardır, ihaleye fesat karıştırma, sayın 
meslektaşımın dediği gibi önceden noter tespitiyle kırımın belirlendiği bir işte aynı kırımların 
çıkmış olması bu ihaleye fesat karıştırıldığı anlamındadır diye düşünüyorum. 366 olmaz. Burada 
bir müzayede söz konusu değil, burada bir ihale söz konusu; dolayısıyla, ihalede de eğer bir 
fesat varsa 205 olması gerekir diye düşünüyorum. 

Türk Ceza Kanununun 240 ve 205 inci maddelerinden ve kaç defa olacağını, yani, hangi 
eylemlerde kaç defa uygulanacağını da uzman arkadaşlarım doküman olarak çıkarsınlar, zira, 
sadece genel bir 240'dan göndermekten ziyade, olayları tek tek şey yapıp, her biri için ayrı ayrı 
240'ı istemekte fayda var. Çünkü, bir defa 240'tan genel olarak göndermek yetmez. Her vakada 
ayrı ayrı 240'ı istemek ve hangi ihalelerde fesat varsa, onların her biri için ayrı ayrı 205'i istemek 
gerekir diye düşünüyorum. 

Mal Varlığı Kanunu da zaten açık, Sayın Bakan, onun hesabını yargıya versin, 
mallarının hareketini yargıya versin diye düşünüyorum ve Meclisin önünün açılması 
bakımından, kişisel kanaatim, Sayın Bakanın Yüce Divana şevki yönünde Komisyonumuzun 
karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

BAŞKAN - Şahsî kararınız o şekilde. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Şahsî kararım tabiî. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Osman Bey, buyurun. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Arkadaşlarımızın da biraz evvel bahsettikleri gibi, Sayın 
Bakanın savunmasında öne çıkardığı konu, daha önce soruşturma komisyonu kuruldu, 
soruşturma komisyonu, soruşturma açılmasına mahal olmadığına karar verdi, bu bakımdan, 
kesin hüküm oldu diyor, savunmasını esas usulî noktadan bu yöne dayandırıyor. 

Benim kanaatime göre kesin hüküm olayda olmaması lazım. Ben, içtihatları da 
karıştırdım, buna ışık tutan lehte veyahut da aleyhte herhangi bir içtihat da bulamadım. 

Yalnız, burada, kesin hükmün oluşması için esas önemli olan şart takipsizlik kararlarında 
veyahut lüzumu muhakeme kararlarında, hükmü veren makamın tarafsız olması; birinci şart bu. 

Bundan önce komisyon incelemelerine bakıyoruz, alelacele, 35 günde, derinlemesine 
inmeden ve Sayın Bakının da kendisinin iktidar olduğu bir koalisyonda çeşitli aklanmalar 
vasıtasıyla kullanıldığı ve bu şekilde bir karar çıkarıldığı. 

Şayet, burada, bu olayda kesin hükmü kabul edersek, ileriye dönük çok büyük bir 
yanlışlık da yapmış oluruz. İktidar partisinden olan herhangi bir bakan istediği gibi yolsuzluklar, 
suiistimaller yapabilir ve usulen beş on günlük bir çalışma süresinde kurulacak bir komisyon 
vasıtasıyla alabilecekleri bir soruşturmaya gerek olmadığına dair bir karar, ileride, bu olayların 
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yargıya gitmesini tamamen önleyebilecek bir emsal teşkil eder. Kötü emsalin de buradan, bu 
Komisyondan çıkmasını ben arzu etmiyorum. 

Nihayet, gidilecek yer, bağımsız mahkemelerdir, tarafsız mahkemelerdir; tarafsız 
mahkemelerde bu husus hem tartışılır hem de daha sıhhatli, sağlıklı bir karara ulaşılır ve ileriye 
dönük de iyi bir emsal olur ve hiç kimsenin usul hükümlerine dayanarak, hele hele siyasî 
amaçlarla veyahut da siyaseti arkasına alarak yolsuzluklara gitmemesi gerektiği 
düşüncesindeyim. 

Biraz önce Süleyman Beyin söyledikleri başlıklara ben de katılıyorum. İncelediğimiz 
olaylarda görüyoruz ki, istisnaî bir durum olan, İhale Kanununda istisnaî uygulanması gereken 
davet usulü burada asıl kaide haline getirilmiş, ilan usulü ihaleler de istisnaî duruma getirilmiş. 
işte, hatırımda kaldığına göre, İller Bankasında 868 ihale var, hemen hemen tamamına yakını 
davet usulüyle yapılmış. Davet usulü, kanunda açık, gerek lafzından gerekse amacından 
anlaşıldığına göre çok istisnaî olarak uygulanan, özelliği olan işlerde uygulanan bir hüküm 
olmasına rağmen, burada özellikli ve özelliksiz bütün işlerde uygulanmıştır. Burada ilk ak!a 
gelen ne oluyor; bir şüphe doğuyor. Bu şüphe de ihaleyi istediklerine vermesi noktasında 
toplanıyor. 

İkinci bir husus: Kırımlar Sayın Bakanın bakan olduğu dönemde oldukça yüksek, 
bakanlıktan ayrıldığı dönemlerde oldukça yüksek; fakat, Sayın Bakanın bakan olduğu 
zamandaki ihalelerde düşük olduğunu açık, net ve kesin bir şekilde de tespit ediyoruz. 

Bir diğer husus: Sayın Bakanın altında olan bürokratlar şu anda yargılanıyor, sayısı 
300'ün üzerinde. 300 önemli bürokratının, ihaleyle ilgili bürokratının yargılandığı ve oldukça 
fazla suç isnat edildiği bir hususta Sayın Bakanın herhangi bir kusurunun veyahut da kastının 
olmaması söz konusu olamaz diye düşünüyorum. 

Diğer bir şey mal varlıkları konusu. Mal varlıkları artışlarından ben şahsen tatmin 
olmadım; üstelik, süresi içerisinde de verilmemiş. Bakan olduğu günden itibaren belli bir süre 
içerisinde verilen mal varlığı beyannamesi bakan olduktan dokuz ay sonra verilmiş ve bu arada 
da, herhalde, bende uyanan kanaat ilerideki eylemlerini örtmek için o anda bankalarda birkaç 
günlüğüne belli nakit paraların yatırılmış olması da, ta bakan olduğundan itibaren niyetlerinin 
değişik olduğu intibaını uyandırdı, şüphesini uyandırdı. 

Tabiî, bu arada halen yargılanan sanıkların DGM'de, poliste verilen ifadeleri var. 
Genelde tatbikatta bütün rastladığımız olay, poliste ve savcılıkta ikrarda bulunurlar; ama, 
mahkemeye geldikleri zaman bu ifadenin tersi ve klasik olarak o ifadelere yapılan itiraz da 
"efendim, biz o anda işkence gördüydük, zorlandıydık" şeklinde. Burada bazı sanıkların 
kasetlerini videodan inceledik ve gördük ki bu tür iddialar da ciddî değil. Tabiî, bunların 
değerlendirilmesi, takdiri mahkemeye ait. Bu bakımdan, değerlendirilmesi ve takdiri yüksek 
mahkemeye ait olmak üzere, benim kanaatim de, Türk Ceza Kanununun 205, 313, 240 ve ma! 
beyanı kanununa muhalefetten Yüce Divana şevki yönündedir. 

İlave olarak da şunu söyleyeyim: Biraz önce Süleyman Beyin söylediği gibi, eğer 
müteselsil veyahut da mütemadi suç olarak kabul edilmeyecekse -ki, bunların takdiri de 
mahkemeye aittir- her suçtan ayrı ayrı sevk edilmesi düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Nezir Bey, buyurun. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri: 
Sayın Başkanın da açış konuşmasında söylediği gibi, üç ayı aşkın bir süredir görev yapıyoruz. 
Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun bize tevdi ettiği bir görevi yerine getirmeye 
çalıştık. Komisyon çalışmalarında başından beri dikkatle izledim, kesinlikle bir siyasî mülahaza 
içerisinde çalışmadı komisyon. Bu çok memnuniyet verici bir şey. Ben, 20 nci Dönemde de bir 
soruşturma komisyonunda görev yapmıştım. O zaman belki Parlamentonun o günkü parçalı 
yapısından kaynaklanan daha farklı bir çalışmayla karşı karşıyaydık. Bir de, o zamanki 
soruşturmasını yaptığımız sayın bakanın partisi Parlamentoda temsil edildiği için ve iktidar 
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partisine mensup bir bakan olduğu için çok çeşitli, böyle iktidar ile muhalefet partisine mensup 
üyeler arasında tartışmalar oluyordu. Bu komisyonun çok büyük bir insicam ve uyum içerisinde 
çalışmalarını sürdürmüş olması bence tarihe geçecek bir güzelliktir. Ayrıca, komisyon üyelerinin 
de hiçbir ön yargıya kapılmadan, hiçbir siyasî mülahazaya kapılmadan bu konudaki 
düşüncelerini zaman zaman açık bir biçimde dile getirerek devletimizin, milletimizin çıkarlarına 
uygun bir biçimde çalışmalarını bugüne kadar getirmiş olmalarından dolayı hepsini yürekten 
kutluyorum. Komisyonumuzda çalışan, gerek Meclisimiz personeli gerekse dışarıdan gelen 
uzman ve bürokrat arkadaşlarımızı da bugüne kadarki çalışmalarından dolayı tekrar yürekten 
kutluyorum. 

Bu çalışmalarımız vesilesiyle bazı eksiklikleri de, işin özüne geçmeden önce dile 
getirmek istiyorum zabıtlara geçmesi açısından. 

Değerli arkadaşlarım, bu tür önergelerin daha somut, daha ayakları yere basar biçimde, 
bilgi ve belgelerle donatıldıktan sonra verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Her dönemin 
başında yeni seçilip gelen milletvekili arkadaşlarımız, seçmene selam, böyle kendi adını 
duyurmak bakımından -bu önerge öyle verilmiştir diye söylemiyorum- bir kısım arkadaşlarına da 
imzalatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu tür önergeler vermekte, gerek 
araştırma gerek soruşturma önergeleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin verdiği yetkiye 
dayanarak. Bu tür önergelerin verilmesinde daha dikkatli davranılmastnı, daha somut bilgi ve 
belgelere dayandırarak, hazırlık yapıldıktan sonra bu tür önergelerin verilmesi gerekliliğine 
inanıyorum. Ayrıca, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğümüzün artık çok güzel 
işlemediğini, yetersiz kaldığını da bu vesileyle özellikle ifade etmek istiyorum. Başlangıçtaki 
çalışmalarımız zaman zaman beni umutsuzluğa düşürdü; çünkü, bazı kurumlardan, bazı 
kuruluşlardan istediğimiz bir kısım bilgilerin geç gelmesi, İçtüzükteki hantallıkların 
çalışmalarımızı engellediği gibi; yani, uzun sürede bunu bitiremeyeceğimiz gibi üzüntüye 
kapılmıştım; ama, gerek Başkanımızın basiretli tutumu gerekse daha sonraki çalışmaların 
hızlanması nedeniyle süresinden daha önce de bu çalışmalarımızı bitirmiş olduk. 

Tabiî, her şeye rağmen, ideal olanı Sayın Engin Altay'ın da görüşlerini belirtirken ifade 
ettiği gibi, bu tür komisyonlara da artık gerek kalmadan dokunulmazlıkların kaldırılması suretiyle 
suç işleyen, devlete zarar veren, devletin parasına elini uzatan, gerek milletvekili gerekse 
Bakanların diğer sade vatandaşlar gibi doğrudan yargıya gönderilmesinin zamanının geldiğinin 
de bir göstergesi budur, bu çalışmalarımız bizim. Yani, tamamen siyasî mülahazaların dışında 
özellikle ifade etmek istiyorum, buradan çıkaracağımız en önemli sonuçlardan biri de, artık 
dokunulmazlıkların kaldırılmasının zamanının gelip geçtiğini, bu komisyon çalışmalarımızın 
sonunda ortaya somut biçimde çıktığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, her üç arkadaşımın da ifade ettiği gibi, ben de Sayın Koray 
AYDIN'ın bakanlığı döneminde ihalelerdeki usulün, davet usulüyle ihale yapılmasının mutat hale 
geldiğini gördüm. Tabiî afet yaşanmış olması nedeniyle; yani, o dönemdeki depremin olması 
vesilesiyle bunu bir alışkanlık haline getirmişler, davetiyeyle ihale yapmayı ve onun peşinden 
de, işte, belki, gerekçesi kısa zamanda bitirilmesi nedeniyle sık sık keşif artışlarının inanılmaz 
rakamlara varacak biçimde yapılmış olması tabiî kuşkularımızı artırıyor. 

ikinci bir husus: Sayın Bakanı dinledik birkaç gün önce. Sayısı 300'ün üzerindeki 
yargılanan Bakanlık bürokratlarının tümünü savunmuş olmasıdır. Yani, belki benim dışımda, 
benim bilgim olmadan, benim Bakanlığımda çalışan bürokratların bir kısmı bazı yolsuzluklara, 
usulsüzlüklere, hırsızlıklara karışmış olur gibi bir düşünceyi ifade etmedi Sayın Bakan ve o 
yargılanan bürokratlarının da tamamının yargıdan beraat ederek, aklanarak çıkacaklarını iddia 
etti burada. Demek ki, Sayın Bakanın bilgisi dahilinde, Bakanlıktaki çalışan bütün memurlar 
böyle kendi aralarında bir kuruluş haline gelerek bu işleri yürütmüşler. Buradan çıkardığım intiba 
bu. 

Sayın Bakan, o gün bize, belki, aczini ifade etseydi, "benim bilgim dışında, benim 
kontrolüm dışında, her şeyden haberim olamaz, kontrol edemediğim için, görevimi yerine 
getiremediğimden dolayı bir kısım bürokratlar burada bunları yapmış, yürütmüş olabilirler" dedi; 
ama, komisyon üyesi arkadaşlarımızın her sorusuna itiraz ederek "ben, yeterli komisyon üyesi 
değilim, ben, ihale komisyonu üyesi değilim" gibi, oradaki bürokratları da sonuçta, benim 
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hatırladığım kadarıyla, benim sorduğum bir soruya verdiği cevapta "onların hepsi aklanacaktır" 
biçiminde söylemiş olması da, eğer, Bakanlıkta, Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde 
bazı, işte kirli işler yapılmışsa tamamının Sayın Bakanın bilgisi dahilinde yapıldığını ifade eder 
bir davranıştır. O nedenle, Sayın Bakanın suçsuz olması gibi bir şeyi ben düşünemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben 1995 yılının aralık ayında milletvekili seçilip geldim. O 
dönemde milletvekili lojmanları vardı. Meclis Başkanlığı, bu lojmanları yeni dönemde gelen 
milletvekillerine kura usulüyle, şimdiki çalışma ofislerimizi tahsis ettiği gibi tahsis ediyordu. Kura 
çekildi, bana da lojmanımın sokağını ve numarasını verdiler. Onbeş gün içerisinde lojmanda 
oturan eski milletvekillerinin burayı boşaltması isteniyordu. Bana isabet eden lojmanda Sayın 
Koray AYDIN oturuyordu, 19 uncu Dönem milletvekili olduğu için. Ben, şubat ayındaki onbeş 
gün süreden sonra bir ay daha bekledim, mart sonuna doğru kendisini aradım. Koray AYDIN'ın, 
bilmeme rağmen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu ve onun genel 
merkezde bulunduğunu söylediler. O zamanki sekreterime kendisini arattırdım ve lojmanın 
kurada bana isabet ettiğini, ne zaman boşaltacağını sordum. Benim de çocuklarım o zaman 
Konya'da, evimi buraya taşıyacağım. Kendisi kooperatif marifetiyle bir ev yaptırdığını, kısa 
zamanda, belki bir ay içerisinde inşaatın tamamlanacağını, ondan sonra oraya taşınacağını 
ifade etti. Ben de büyük bir nezaket içerisinde daha fazla da oturabilirsiniz, öyle bir zorumuz yok; 
ama, ne zaman oturacağınızı bana bildirirseniz ben de hazırlıklarımı yaparım dedim. 

Şimdi, 1996 yılının nisan veya mayıs ayındaki bir oturacak evinin olmadığını söyleyen bir 
kişinin mal varlığını, bulabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla, bu komisyonun tespit ettiği mal 
varlığını komisyonda hep beraber inceledik. Bunu da zabıtlara geçmesi açısından söyleme 
ihtiyacı içerisindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, anlattığım bu gerekçelerle, ben de, Bakanlığı dönemindeki 
çalışmalarında, hukukçu değilim, hangi maddelere istinaden sevk edileceğini söyleyemiyorum; 
ama, usulsüzlük ve yolsuzluklar konusundaki bu soruşturmalarda bugüne kadar edindiğimiz 
bilgiler sonucunda tatmin olmadım. Kendimin tatmin olması için, vicdanımın rahat olması için ve 
kamuoyu vicdanının rahat olması için Sayın Koray AYDIN'ın Yüce Divana sevk edilmesini talep 
ediyorum ve oyum da sevk edilmesi yönündedir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Zülfü Bey, buyurun. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; arkadaşlarımızın da 
ifade ettiği üzere, bundan takriben yüz gün önce Yüce Meclisimizin aldığı kararla tarafımıza 
tevdi edilen Bayındırlık eski Bakanlarından Koray AYDIN'la ilgili olarak yapılan bu yüz günlük 
çalışma sonucunda, gerek tanıklar gerek dinlenilen müteahhitler ve gerekse mal varlığı 
konusunda eniştesi ve kız kardeşini dinlediğimiz kadarıyla ve yine netice itibariyle kendisini 
dinlediğimizde edindiğimiz intibaa dayanarak bütün bürokratların olduğu gibi Sayın Koray 
AYDIN'ın da yargılanmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Oyum Yüce Divana gönderilmesi 
yönündedir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Recep Bey, buyurun. 

RECEP ÖZEL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz önce konuşan 
arkadaşlarımızı tekrar etme anlamında olmaması açısından, ben de Sayın Koray AYDIN'ın 
Yüce Divana gönderilmesinden yanayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Kemal Bey, buyurun. 
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KEMAL SAĞ (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; gerçekten üç ayı bulan bir süre 
içerisinde komisyonda çok güzel bir çalışma yaptık. Öncelikle ben değerli uzman arkadaşlarıma 
yardımlarından ötürü çok çok teşekkür ediyorum, kendileri fedakâr bir şekilde çalıştılar, bize 
yardımcı oldular, olayların detaylarını incelemeye ellerinden gelen gayreti gösterdiler. 

Tabiî, bu arada, mesleğim icabı da, sizin de teveccühünüzle, özellikle mal varlığı 
konularında biraz daha fazla çalışma yapmaya çalıştım. Şimdi, bugüne kadarki çalışmaları ben 
çok olumlu görüyorum. Bütün arkadaşlar ellerinden geldiği kadar olaya her yönüyle yaklaşmaya 
ve objektif olmaya çalıştılar ve bir insicamlı çalışma örneği sergilemiş olduk. 

Şimdi, ben, bu çalışma neticesinde kırımlarda bir genel düşme eğilimi olduğunu, 
davetiye usulünün yaygınlaştığını ve deprem sonrasında bu alışkanlığın devam ettiğini gördüm, 
artı, mal varlığı incelemesinde de birçok yeni taşınmazların ve bir kısım nakillerin de beyan 
edildiğini de gördüm. Sayın Bakanın ve diğer bürokratların ifadesini de sonuna kadar dinledik, 
inceledik, hatta, bazı bürokratların ifadelerini videodan da seyrettik. 

Şimdi, ben, tabiî, siyasete yeni girmiş bir arkadaşınız olarak, daha önceki mesleğimin 
maliye müfettişliği olması hasebiyle de daha önce yaptığım birçok soruşturmalarda, insanların 
soruşturmanın nasıl psikolojik tesirine girdiğini, aile fertlerinin, çevresinin nasıl etkilendiğini az 
çok bilen bir insanım. Bu çalışmalarımızın sonucunda benim kanaatim odur ki, somut olarak 
delillerle ve açık emarelerle Sayın Bakanı suçlayıcı, şu maddeye girecek şekilde, ben, bir suçu 
doğrusu görmedim. Ancak, tabiî ki, biz siyaset yapıyoruz, siyasî mülahazalarımız da vardır. 
Birincisi, somut deliller ortada olmadığı için; ikincisi, daha önce mal varlığı dışındaki konuların 
başka bir soruşturma komisyonunca araştırıldığını ve sonuçlandırıldığını; bu mal varlığı 
artışlarında da Sayın Bakanın bize izah ettiği gibi, yeniden Meclis önünde tüm vekillere de bilgi 
vermesini ve savunma yapmasını öncelikle ben tabiî ki arzu ediyorum ve sanıyorum bunu da 
mutlaka yapması gerekiyor. 

Bir de, demin arkadaşlarımın değindiği gibi, tabiî, siyasilerin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor; yani, biz burada bu tür konuları araştırmak, 
soruşturmakla kalmayıp, dosyasını, direkt dokunulmazlığın kaldırılması tarzında görüşüp karara 
bağlayıp bağımsız yargı önünde ifade ve hesap vermesinin gerektiği düşüncesindeyim; ancak, 
tabiî, Sayın Bakan şu anda zaten fiilî milletvekili de değildir. 

Ben, Yüce Divana gitmenin de kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. İnsanların, 70 
milyonluk kamuoyu önünde doğrudan suçlanmasını, "efendim aklansın diye oraya 
gönderiyoruz" mülahazasını da doğrusu kabul etmiyorum. 

Bu psikolojik nedenlerle, ortada, gerçekten, somut delil olmadığı için, ben, kararı Yüce 
Meclisin vermesi düşüncesiyle bu konuda çekimser kalmayı düşünüyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Hakan Bey, buyurun. 

HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; komisyonumuzun 
kurulduğu günden beri yapılan bütün toplantıların, ikisi haricinde, hepsine, tamamına katıldım. 
Bu toplantılarda edinmiş olduğum intiba, yapmış olduğumuz, görüşmüş olduğumuz konular, 
uzman arkadaşlarımızın yapmış olduğu incelemeler sonucunda Sayın Koray AYDIN döneminde 
yapılmış olan işlerde hiçbir şey yoktur dememizin mümkün olmayacağını, en azından görünüş 
olarak bile Sayın Koray AYDİN dönemindeki işlerin ihale yöntemleri, ihale sayıları ve kırım 
oranları yönünden bile diğer dönemlerden farklılık gösterdiğini ve bunun da bariz bir şekilde 
görüldüğünü hepimiz müşahede ettik. Burada, tabiî, bunun böyle olmasındaki en büyük 
nedenlerden bir tanesi de bence eldeki mevcut yatırım imkânlarıyla çok fazla ihaleyi nasıl 
verebiliriz, yandaşlarımıza nasıl ihale verebiliriz kaygısıyla, düşük keşiflerle ihaleye çıkarmalar 
ve bunun sonucunda da ihale sayılarında büyük bir artış ve bunun akabinde de keşif artışlarıyla 
bu firmalara yeniden ihalesiz ihale dediğimiz yöntemle tekrar işlerin verilmesi şeklinde bir 
yöntem izlenmiş kanaatine vardım. 
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Arkadaşlar, ben de oluşan kanaat de şu oldu: Sayın Koray AYDIN kesinlikle bu 
dönemiyle ilgili hesap vermeli, yüce yargı belki bizim yaptığımızdan daha derinlemesine 
araştırma yapacaktır ve sonuçta eğer hukuken herhangi bir ceza maddesine dayandırılamıyorsa 
suçları veya yaptıkları beraat edecektir; ama, yine de benim vicdanımda Koray AYDIN suçludur 
yaptığı işlemler nedeniyle; bunun da hesabını yüce yargı önünde vermelidir diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Turan Bey, buyurun. 

TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yaklaşık olarak üç ay 
gibi bir süre içerisinde (9/8) esas numaralı komisyonda görev yapıyoruz hepimiz. Gerçekten, bu 
komisyondaki arkadaşlarımızın ve uzman arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir çalışma 
yaptıklarına ben inanıyorum. 

Koray AYDIN döneminde yapılan ihalelerle ilgili ciddî yolsuzlukların olduğu kamuoyu 
tarafından söyleniyordu ve bunu dikkate alarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve 55 
arkadaşın vermiş olduğu bir önerge sonucunda kurulmuş olan bu komisyon, üç aylık süre 
içerisinde yaptığı araştırmalarda, tabiî, komisyonun kendi içerisinde de ayrı bölümlere ayrılıp 
değişik kısımlarda araştırma yapması, bana da aynı şekilde bir... Lütfü Bey ile biz beraber 
Karayollarında görevliydik, orada bir araştırma yapıyorduk. Tabiî, biz, bu araştırmaları yaparken, 
ilk etapta Karayollarında yapılmış olan ihalelerin listesini isterken, Karayollarının bu komisyonun 
içerisinde veya bu komisyonun gündem maddesinin olmadığı söylenmemişti, en azından, 
söylenmişse de o toplantıda ben yoktum. Sonra, Karayollarıyla ilgili kısımdan suçlu bulunsa 
dahi, suçlu bulunsa derken, yani biz orada bir yolsuzluk yakalamış olsak dahi, Yüce Divana 
gitse dahi Sayın Bakan, soruşturma komisyonu kapsamında olmadığı için onu bağlamayacağı 
gibi bir kanaat vardı. Tabiî, biz de çeşitli çalışmalarımızı yaptık ve buraya getirdik, bunlar burada 
bir temenni niteliğinde kaldı; bizim yaptığımız araştırmalar, incelediğimiz ihaleler sadece bir 
temenni niteliğinde kaldı, sadece kayıtlara geçti. Burada onlarla ilgili çalışmalarda -hukukî 
prosedür neyse onu bilemiyorum hukukçu olmadığım için- Bakan suçlu bulunsa dahi, biz 
komisyon olarak onu tespit etmiş olsak bile Yüce Divanın o konuda onu suçlayamayacağı 
kanısındayım. 

Her hükümet sonrası bu tür soruşturma komisyonlarının kurulup bakanların veya 
başbakanların Yüce Divana gönderilmesi gerçekten beni üzüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
böyle bir şeye layık olabileceğini de ben düşünmüyorum aslında. Burada bir kere daha Sayın 
Genel Başkanımın haklılık payının çok olduğunu burada görüyorum. Burada, dokunulmazlıklar 
sınırlandırılırsa, bence, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türk Halkına yapılabilecek en güzel 
iyiliklerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra, bu tür soruşturma komisyonlarının 
kurulmasına gerek kalınmayacak ve yolsuzlukların yapıldığı andan itibaren müdahale edilebilir 
bir nitelik kazanacaktır. Bir insanın dokunulmazlığı olmadığı zaman, nasıl ki halktan bir insanın 
bir suç işlediğindeki gibi, o suçun cezasını veya müeyyidesini bağımsız mahkemelerden anında 
görecektir. Milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılsa -ki, şimdi değil- ve böyle bir durumda, o kişi 
o anda savcının veya bağımsız mahkemelerin karşısına çıkarılıp ifade vermiş olsa, hem 
delillerin mevcudiyeti hem de kamuoyunun anında bilgilendirilmesi açısından daha doğru 
olacağını düşünüyorum. Bu toplantı, Soruşturma Komisyonumuzun son toplantısı 
zannediyorum, karar verme toplantısı. 

Ben, bu konuda, Kemal Beyin de dediği gibi, bu Soruşturma Komisyonunda çekimser 
kalmak istiyorum ve kararı Yüce Meclisin vermesi gerektiğine inanıyorum. Söyleyeceklerim bu 
kadar. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Turan Bey. Ahmet Bey, buyurun. 

AHMET ERTÜRK (AYDIN) -Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; siyasi kurum, 
üzerinde özenle durmamız gereken ve ehemmiyet vermemiz gereken bir kurum olduğu 
hepimizin malumu. Demokratik ve siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimizdir. 
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Partilerimiz, bu gücünü ve erkini, seçilmiş milletvekilleri ve teşkil edilen hükümetler aracılığıyla 
ve dolayısıyla, bakanlar aracılığıyla kullanıyor, insanlarımız siyaset kurumundan uzaklaşmamalı 
diyorum. İnsanlarımızın siyaset kurumundan umudunu kesmesi, toplumu, demokrasiden başka 
arayışlara doğru yöneltebilir diye endişelerim hep olageldi. 

Siyaset kurumumuzun, demokrasinin güzelliklerini yaşamamız, insanlarımızı ve ülkemizi 
daha güzel günlere taşıyabilmemiz için de üzerimize düşen görevleri çok özen ve ehemmiyetle 
yapmamız gerektiği malum. Komisyonumuzun kurulmasına vesile olan Sayın Bakanımızın 
görev süresi içerisinde yaptığı çalışmaları, belli bir dönemden, nisan ayından bu yana tartışan 
bu komisyonda benim bazı endişelerim oluştu. Mesela, ihalelerin hep davet usulüyle yapılması 
ve davet edilen firmaların yakınlığı, adres ilişkileri, yakın akrabalık ilişkileri gibi tespit 
edebildiğimiz bazı vakalar, bende, gerçekten, daha özen ve ihtimam gösterilmesi gerektiğinin 
yapılmadığı yönünde bir vicdani kanaat oluşturdu. Keza, Sayın Bakanın malvarlığındaki 
iddiaların ispatlanamayışı da kafamdaki düşünceleri ve istifhamları gideremedi. 

Bunun ötesinde, arkadaşlarımızın da dediği gibi, 361 sanıklı davanın sadece 
dokunulmazlık zırhıyla Sayın Bakanın dahil edilemeyişi de handikabımızdır. Anayasa 
Komisyonumuz, Karma Komisyonumuz zaten o konuda çalışıyor. Bunlar da düzeltilmelidir diye 
düşünüyorum. 

Bizlerin çok daha özenli, çok daha ihtimamlı olması gerektiği düşünceleriyle ve 
toplumumuzun da siyaset kurumuna ve demokrasinin güzelliklerini hep yaşayabilmesi gerektiği 
düşünceleriyle, devletin belli bir birimleri vurgun operasyonu adı altında bir çalışma başlatmışsa, 
en azından, daha dikkatli, daha özenli çalışmalarla yönetenlerin, o gücü ve erki kullananların 
daha dikkatli olmaları gerektiğini; ancak, bu Soruşturma Komisyonunda değerlendirilen ve 
dinlenen kişilerin, incelenen evrakların bu yoğun çalışma ortamı sonucunda, toplumumuzun da 
yaşadığı, hiç hak etmediği halde yaşadığı bu ağır kriz ortamında sorumlu olan insanların da, en 
azından, bunun hesabını vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bütün bu düşüncelerim esprisinde, Sayın Bakanın Yüce Divana gönderilmesi gerektiği 
yönünde fikrimi beyan ediyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Rasim Bey, buyurun. 

RASİM ÇAKİR (Edirne) -Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle uzun ve yorucu 
çalışma döneminin son toplantısına geldik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bize vermiş olduğu görevi layıkıyla yapabilmek için, buna 
katkı yapan, destek olan değerli bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar, gerçekten, 
çok yoğun mesailer harcayarak, bu konunun daha açıklığa kavuşması için ellerinden geleni 
yaptılar. Bizler de, kanunlardan aldığımız yetkiyle, elimizden geldiği kadar konunun kamu 
vicdanında daha doğru algılanabilmesi için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. 

Bu çalışma dönemi içerisinde davet ettiğimiz kişilerden aldığımız en tartışılması gereken 
iddia, Komisyonumuzun Anayasaya aykırı kurulduğu ve bu yargılamanın mükerrer olduğu 
şeklindeydi. Ben, böyle bir görüşün doğru olduğuna katılmıyorum. Biz, Sayın Koray AYDIN 
nezdinde, şaibeli bir dönemi açıklığa kavuşturma gayreti içerisinde olduk. Bu şaibeli dönemde, 
21 inci Dönem Parlamentoda her ne kadar konuyla ilgili komisyonlar kurulmuş, araştırmalar 
yapılmışsa da ve 21 inci Dönem Parlamentoda bu konuyla ilgili Sayın Bakanın Yüce Divana 
gitmemesi gerektiği konusunda karar alınmışsa da, 21 inci Dönem Parlamentonun vermiş 
olduğu karar, kamu vicdanında doğru bulunmadığı 2002'de yaşadığımız seçimlerle açıktır ve 
bizler de, her birimiz bu nazik dönemden geçtikten sonra "yolsuzlukların üzerine gideceğiz" 
iddiasıyla siyaset yapıp buralara kadar geldik. Yani, aslolan, kamu vicdanının bu konuda netliğe 
kavuşup kavuşmadığıdır. Seçim sonuçları, bunun netliğe kavuşmadığı yönünde önemli işaretler 
vermektedir. O bakımdan, 22 nci Dönem Parlamentonun bu konuyu yeniden gündeme alıp, bu 
konuda daha detaylı bir araştırma yapmak ve kamuoyunu bu anlamda daha doyurucu bilgilerle 
bilgilendirmek sorumluluğu hissettiyse, bu, bence, hukuken de, siyaseten de doğru bir 
davranıştır. Biz, bu davranışın gereği olarak, Meclisin bize verdiği yetkiyle, Komisyonumuzda 
çalışmalarımızı yaptık. 
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Tabii, biz, mahkeme değiliz. Biz, davet ettiğimiz arkadaşlara sorular sorduk; ama, cevap 
verip vermemekte de kendilerini, yasa gereği, özgür bıraktık. Dolayısıyla, her sorduğumuz 
sorunun cevabını alamadık. Sorduğumuz sorular, halkın sorduğu sorulardı, sokakta sorulan 
sorulardı. Biz, bu soruları aldık ve burada açıklığa kavuşturulması için ilgili insanlara sorduk; 
ama, halkın sorduğu sorulara tatmin edici, doyurucu cevaplar alamadık. Doğaldır ki, durum 
böyle olunca, bazı arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, o gün yapılan fiillerle ilgili somut belgelere, 
suç teşkil edecek somut belgelere belki de erişemedik. Ben, bunun da doğal bir sonuç olduğunu 
kabul ediyorum; ama, netice itibariyle, şaibeli bir dönemle ilgili, ben bir milletvekili olarak, bu 
dönemin sorumluluğunu üzerine almak gibi bir eylem içerisinde olmayı kesinlikle doğru 
bulmuyorum, inanıyorum ki, Büyük Millet Meclisi, Komisyonumuzun çoğunluk kararı 
doğrultusunda hareket ederse, Yüce Divanda, belki bizim ulaşamadığımız, belki bizim 
bulamadığımız daha somut bilgi ve belgelere ulaşabilme imkanı olacaktır ve bu anlamda, 
kamuoyu tatmin edilecektir; siyaset mekanizması da, kendisi üzerine atılı bulunan 
suçlamalardan da bir nebze olsun kurtulmuş olacaktır. 

Bu düşünceyle, ben, Sayın Bakanın görev yaptığı süreyle ilgili iddiaların vicdanen doğru 
olduğuna inanıyorum; her ne kadar bu doğruluğu kanıtlayacak somut belgeler elimizde yok ise 
de, bunun vicdanen doğru olduğuna ve Yüce Divanda yargılanması gerektiğine inanıyorum. 

Teşekkür ediyorum... 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Rasim Bey.... Bekir Bey, buyurun. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; ben de, diğer 
arkadaşlarım gibi, Komisyonumuzun bugüne kadar yaptığı çalışmalarda emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Evvela, Sayın Bakanı dinlerken ve Sayın Bakanın avukatı tarafından Komisyonumuza 
ulaştırılan belgeleri incelerken gördüğümüz, özellikle üzerinde vurgu yapılan husus, usul 
açısından bu Komisyonun yetkisizliği ve bu işi yapamayacağı yönünde, kendileri hakkında bir 
kesin hüküm bulunduğu yönünde ağırlık kazanmıştır. Benim şahsi kanaatim, Meclis kararları 
kesin hüküm değildir. Kesin hüküm, mahkeme sonucunda verilen kararların, gidilen yargı 
mercilerinde onanmasından veya bozulmasından sonra oluşan bir karardır. Meclis, Anayasayı 
da değiştiriyor, kanunları da değiştiriyor; ama, değiştirdiği kanunu tekrar yürürlükten 
kaldırabiliyor, tekrar Anayasa maddesini değiştirebiliyor. Eğer Meclisin kararları kesin hüküm 
olmuş olsaydı, Meclis, çıkardığı bir kanun veya bir karar konusunda yeniden görüşme yapıp, 
onu değiştirememe gibi bir durumla karşı karşıya kalırdı. Ben, o nedenle, Meclisin usul 
açısından ve hukuk açısından kararlarının kesin hüküm niteliğinde olmadığına ve bu nedenle 
de, Komisyonumuzun bu soruşturmayı yapma hususunda yasal açıdan yetkili ve görevli 
olduğuna, Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne göre çalışmaları yaptığına olan inancımı ifade 
ediyorum. 

Şimdiye kadar incelediğimiz belgelerden, elde ettiğimiz bilgilerden, Sayın Bakan 
döneminde istisnaen uygulanması gereken davet usulünün kural haline getirildiği, deprem 
bölgesi nedeniyledir diye cevap verilmesine rağmen, deprem bölgesi dışındaki pek çok ihalede 
de davet usulünün uygulandığı, özellikle belli özellikli işlerde ancak uygulanabilecek bir usu! 
olan bunun, belli nitelik taşımayan işlerde, belli nitelikli firmalara verilmesi gereken işlerin yine 
aynı nitelikleri, belli nitelikleri taşımayan firmalara verildiği, firmalar arasında akrabalık ilişkilerinin 
bulunduğu, adres ilişkilerinin bulunduğu dikkate alındığında, bu noktalardan bir kuşku, herkeste 
olduğu gibi, bende de uyandı. 

Öte yandan, kırımlar konusuna bütün arkadaşlarımız dikkat çekiyor, ben de aynı 
kanaatteyim. Daha önceki dönemlerde oldukça yüksek düzeyde olan kırımların Sayın Bakan 
döneminde birden bire aşağı düştüğü, Sayın Bakandan sonraki dönemde de bu kırımların yine 
yükseldiği gözükmektedir. Bakanın birinci görevini, devletin ve kamunun yararını korumak 
olduğu, bu noktada bu hususların üzerinde yeteri kadar durulmadığı, bu kırımları kamuyu zarara 
uğrattığı hususunda, hem kamuoyunda hem de Komisyondaki arkadaşlarda bir kanaatin 
oluştuğudur. Ayrıca, kırımların düşük olması nedeniyle, işlerin ikmali açısından daha sonra keşif 
artışlarının veya ek sözleşmeler cihetine gidildiği ve bununda aynı şekilde kamunun zararına 
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sonuçlar doğurduğu kanaatini, hem Türk kamuoyu vicdanında hem de komisyon çalışmaları 
sırasında benim vicdanımda kuşkuya yer bıraktığıdır. 

Ayrıca, 361 kişinin, Sayın Bakan dönemindeki çalışmalar, uygulamalar nedeniyle bugün 
yargılandığı, Sayın Bakanın da bu yargılanan kişilerin başında bulunan kişi olma sıfatıyla, 
dokunulmazlığı nedeniyle bu yargılamanın dışında kaldığıdır. Anayasanın ilgili maddesi ve 
hukukun genel prensipleri gereği, Sayın Bakana da yargılanma hakkı tanımanın, ona da 
aklanma hakkını tanımanın Sayın Bakanın da yararına olacağı, özellikle Türk kamuoyunda, 
vurgun operasyonu çerçevesinde ve Sayın AYDIN'ın Bakanlığı dönemindeki icraatları nedeniyle 
çok yoğun şüphelerim bulunduğu, bu şüpheleri giderecek mekanizmanın da Meclis olmadığıdır. 
Komisyonumuz bu konuda Yüce Divana sevk kararı verdiği takdirde, Sayın Bakanın mahkeme 
kararıyla aklanması halinde kamu vicdanında da aklanacağı ve kendisine bu yönüyle de fayda 
temin edeceği; ancak, bunun önünü de Meclisin açabileceğidir. 

Ayrıca, mal beyanındaki artışları ve mal beyanının zamanında, süresinde verilmemesi ve 
o konudaki transferlerin şahsımı tatmin etmediği, yeteri kadar açık olmadığıdır. Sayın Bakamn 
Komisyonumuzda cevap verirken, sorulan sorulara, konuyla ilgisi, alakası yok diye, hemen 
hemen usul açısından konuşmaları dışında cevap vermekten imtina ettiği; halbuki, sorulan 
soruların tamamı konularla alakalı olduğu halde cevap vermekten kaçındığıdır. Daha önceki 
ifadelerde de bu davet usulü, kırımlar konusundaki cevaplarda yeteri açıklıkta cevapların 
verilemediğidir. 

Bu nedenlerle, Sayın Bakanın Yüce Divana şevkinin, konunun Meclis onayına 
sunulmasının yararlığı olacağı kanaatindeyim. Vicdani kanım, Yüce Divana şevkinin yararlı 
olacağı yönündedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN -Bekir Bey, teşekkür ediyorum. 

Mustafa Bey, en son sizin kararınızı aldıktan sonra, toplantıyı bitireceğiz. Buyurun. 

MUSTAFA ÖZTÜRK (Sinop) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada, 
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalarda, gerek eski Bakan Koray AYDIN'ı gerekse beraber 
çalıştığı mesai arkadaşlarını dinledik. Bu yapılan çalışmaların sonucunda, ben, şahsen, birtakım 
tereddütler oluşmakla birlikte, tam vicdanen tatmin olabilmiş değilim; ama, bununla beraber, 
Bakanın, bu kadar şüyuu bulmuş, kamuoyunda sansasyon olmuş, davalar konusu olmuş 
meselelerin, tabii, yargıda sonuçlanması en doğru olan yol diye düşünüyorum. Bakan 
konusunda tam emin değilim esasen, kanaat ifade etmekte tereddütlerim var; ama, çevresi ve 
birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının birtakım yanlışlıklar yapabileceğini, bu yapılan çalışmalar 
sonucunda düşünüyorum. 

Bununla beraber, bütün bu olan bitenden dolayı kamuoyunun vicdanındaki tereddütler 
nedeniyle, ben de, Sayın Bakanın yargıda aklanmasından yanayım. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, 13 arkadaşımızın, 100 günlük süre içerisinde yaptığımız çalışmalar 
neticesinde kendilerinde oluşan kanaatlerini, sağ olsunlar, dinledik ve hiçbir arkadaşımıza da 
müdahale etmeden ve çok güzel bir şekilde de neticelendirdik. 

Şu noktayı öncelikle beyan etmek istiyorum ki, Komisyonun başladığı günden bugüne 
kadar, hem Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımız konuya çok hassas bir şekilde yaklaştılar 
hem de uzman arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde büyük bir emek sarf ettiler; ama, 
memnuniyetle ifade edeyim ki, her Komisyon üyesi arkadaşımız farklı siyasi partilerden 
olmasına rağmen, iki siyasi parti grubundan temsil edilmesine rağmen, hiçbir çalışmamızda, 
hiçbir komisyon toplantımızda siyasi mülahazayı dikkate almadan, siyasi görüşmelerimizi ön 
plana çıkarmadan, sadece net bilgi ve belgeler üzerinde kanaat oluşturmaya gayret ettik. 

Bugüne kadar yaptığımız hiçbir işlemde, hiçbir konuda parti mefhumunu ortaya çıkarıp 
da, şu partidendir, ondan dolayı şöyle yargılayalım veya onları kamu vicdanı yönünde mahkum 
edersek bizim siyasi partilerimizin geleceğine daha büyük katkıda bulunur düşüncesiyle hareket 
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etmedik; hiçbir siyasi partinin de, burada, son güne kadar, Sayın Bakanı dinleyene kadar ismini 
zikretmedik. 

Ben, Komisyon Başkanı olmam münasebetiyle, çeşitli yerlerden bilgilerin bana yoğun bir 
şekilde geldiğini herhalde hepiniz takdir edersiniz; ama, inanın, samimiyetimle söylüyorum, ne 
yönlendirme yönündeki bilgilere ne de ulaştırılan siyasi linç yönündeki bizi etkileme 
yöntemlerine hiç kapılmadan, tamamen somut bir şekilde, hiç kimseyi de duyduğum bilgiler 
doğrultusunda, belgeye dayanmayan bilgiler doğrultusunda etkileme noktasında gayret 
göstermedim. Tamamen belgeler üzerinde araştırma yapma noktasında hassas davranmaya 
çalıştım, hiçbir arkadaşımı da etkileme noktasında bulunmadım. Bugünü kadar da, hem AK 
Parti Grubu milletvekili arkadaşlarımız hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu milletvekili 
arkadaşlarımız, kendi özgün kanaatlerini, kişisel kanaatlerini ortaya koymaya çalıştılar. 
Komisyon üyesi arkadaşlarımız kararlarını beyan ederken de, bazı yanlış mülahazalar olmasına 
rağmen, etkilenmemek açısından da, kanaatini belirtmeden, arkadaşlarımızın içinden geçeni 
söylemeleri noktasında müsamaha göstermeye çalıştım. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, önergemiz çok geniş kapsamlı bir önerge. Bu önergede 
"Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlük bulunduğu" deniliyor; yani, biz, bir ihaleyle 
bağlı değiliz; biz, bir Karayollarındaki yapılan işlemlerle, İller Bankasıyla, Yapı işleri Genel 
Müdürlüğüyle yapılan ihalelerle bağlı değiliz. Komisyonumuz, Bakan zamanındaki yapılan bütün 
işlemleri inceleme yetkisine sahiptir. 

Öte yandan, değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, Mecliste, daha önceki sayın 
bakanlar üzerinde yapılan tartışmada "soruşturma komisyonunun ikinci kere kurulmasının 
gereksiz olduğu" ifadeleri doğru olsa bile, bizim önergemize uymadığı kanaatindeyim; çünkü, 
Sayın Koray AYDIN'la ilgili (9/4) sayılı Komisyondaki önergede, sadece ihalelerle ilgili kısım 
vardı. Bu önergede, mal beyanıyla ilgili kısım ilave edildiğinden dolayı, bizim Komisyonumuzda, 
daha önceki komisyonda iddia edilen kısmın olmadığı kanaatindeyim. 

Araştırdığımız belgeler içerisinde dikkate değer ve bütün arkadaşlarımızın da teker teker 
İfade ettiği gibi, yapılan bütün ihalelerin davet usulüyle yapılması, Sayın Bakanın da Bakanlığı 
döneminde birden bire ihale kırım oranlarının yüzde 6'lara, yüzde 9'lara düşmesi ve ondan 
sonraki dönemlerde de bunların iki katına çıkarılarak ihale edilmesi ve bir de, bu araştırdığımız 
dönemde Sayın Bakanın da Komisyonumuza en son verdiği bilgi çerçevesinde, bir ihalenin 
düşük kırımla verilip, başkaları tarafından, ihaleyi alan şahıslar tarafından İkinci bir ihale 
yapmaya imkan verecek şekilde -ki, kendilerine de sormuştuk bunu- yüzde 11.20'le verilen bir 
ihalenin -aynı şekilde müteahhit arkadaşımız da burada beyan ettiler- yüzde 39'la başkasına 
sanki ikinci bir ihale yapılabilecek şekilde verilmesinin, benim kanaatlerim yönünde biraz daha 
olumsuz şekilde oluşmasını sağladı. 

Öte yandan, mahkeme nezdinde sanıkların alınmış sorgu ifadeleri kayıtlarını, bant 
kayıtlarını incelediğimde, kişilerin çok rahat bir şekilde ifade beyan ettiklerini ve çok rahat bir 
şekilde itirafta bulunduklarını gördükten sonra, benim de kanaatim, vicdani kanaatim, Sayın 
Bakanın bu konuda, hem bürokratlarının hem de müteahhitlerin yaptığı işlemler çerçevesinde 
biraz ilgisiz ve duyarsız kaldığı kanaati oluştu. Bunun hukuk nosyonunu tam olarak bilmiyorum; 
ama, içimizde hukukçu arkadaşlarımız var, hukukçu arkadaşlarımız bunu açık ve net bir şekilde 
ifade ettiler; hangi yasa maddesine, Ceza Kanununun hangi maddesine girdiği yönünde 
ifadelerini beyan ettiler. Bir Sayın Bakanın Türk Milletine hizmet ederken görevini daha ihtimamlı 
bir şekilde yaparak, kamunun mallarını, kamunun kaynaklarını en iyi bir şekilde değerlendirerek, 
bu insanların hakkını koruması yönünde biraz ihtimamı eksik gösterdiği kanaatini taşıyorum. 

Sayın Bakanın, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanarak, en azından, 
kendisine kamu vicdanında aklanma hakkının verilmesi uygun olur kanaatiyle, Sayın Bakanın 
Yüce Divana şevkinin uygun olacağı görüşünü beyan ediyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum; yoğun bir çalışma döneminde geçirdiğimiz süreç içerisinde, 
hem uzman arkadaşlarımıza hem de Değerli Komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz, 14 arkadaşımızın katılımıyla kararını 
sonuçlandırmıştır. 2 arkadaşımız çekimser olduklarını beyan etmişlerdir; 12 arkadaşımız da, 
Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesi konusunda vicdani kanaatlerini belli etmişlerdir; hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hiç kimseyi yargısız infaz etmeden bir karar verdiğimizi 
düşünüyorum. 

Toplantımızı kapatıyorum." 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde, 

ihalelerin tamamına yakınının istisnai bir usul olan davetiye usulüyle yapıldığı, böylelikle 
istisnai ihale usulünün uygulanmasının kural haline getirildiği, önceleri asgari 20 veya daha fazla 
firma ihaleye çağnldığı halde bu dönemde 3 ila 10 firmanın davet edildiği, davet edilen firmalar 
arasında ortaklık ve akrabalık ilişkileri ile adres birlikteliklerinin olduğu, ihalelerde yapılan 
kırımların (daha önceki ve sonraki dönemlerde ortalama % 20'nin altına düşmediği halde) 
ortalama % 10'lara düştüğü, niteliği gereği ancak belli nitelikteki firmalardan birine verilmesi 
gerekli işlerin istenilen nitelikleri taşımayan firmalara verildiği, ayrıca sair nedenlerle 2886 sayılı 
Kanunun 2 inci maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık ilkesine aykırılık oluşturulduğu, 
kanunların tanıdığı takdir hak ve yetkisinin Kanunun amacına uygun kullanılmadığı, Bakanlıkta 
meydana gelen haksızlık, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme noktasında gerekli ve yeterli 
önlemleri almayıp denetimleri yapmadığı ve bu nedenlerle kamunun zararına sebebiyet verdiği, 

Belli istekliler arasında davetiye usulüyle yapılan ihalelerin bazılarında "bu firma ile 
ilgilenin diye Müsteşar Yardımcısı Sedat ABAN ile Danışmanı Sadrettin DÎNÇER'e talimat 
verdiği ve ilgili ihalenin bilahare ismi verilen firmalara verildiği, Bakanlıktaki uygulamaların 
ihalelerle ilgili gizli ittifak oluşumuna sebebiyet verdiği ve bu suretle de kamunun zararına neden 
olduğu, 

Sayın Bakan'ın çeşitli dönemlerinde verdiği mal bildirimlerinde özellikle döviz varlıkları 
yönünden büyük farklılıklar bulunduğu, 1995 yılındaki mal bildirimi ile Komisyonumuza verdiği 
mal bildirimi arasındaki farklılık ve artışlann -özellikle 29.05.1999 ile 05.09.2001 tarihi 
arasındakilerin- izah edilemediği, 

Bu nedenlerle; adı geçenin bu fiil ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
366 ncı maddeleri ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Kanununun 13 üncü maddesini ihlal ettiği kanaat ve sonucuna varılarak; 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sayın Koray AYDIN'm Yüce Divana sevk edilmesine, 
Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 112 nci maddelerine istinaden, Komisyonumuzca 
oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

İşbu Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun takdir ve tensiplerine 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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(9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

Kara r No. : 8 Karar Tarihi: 16.7.2004 

Bask 
Mustafa ELÎTAŞ 
Kayseri Milletvekili 

Başkanvekılr 
Bekir BOZDAĞ 
Yozgat Milletvekili 

Sözcü 
Recep ÖZEty J 
İsparta Miuefvekili 

Katip 
Hakan TAŞÇI 
Manisa Milletvekili 

/ Üye-f^7 
Kemal SAĞ 
Adana Milletvekili 

Rasim ÇAKIR \ 
Edirne Milletvekili 

Uye 
ZülfüBÜEMÎRB; 
ElazıgMilletvekffi,l 

Üye 
Ahmet ERTURK 
Aydın Milletvekili 

Uye 
Süleyman SARIBAŞ 
Malatya Milletvekili 

Uye 
Nezir BÜYÜKCENGİZ 
Konya Milletvekili 

Uye 
Ömer KULAKSIZ 
Sivas Milletvekili 

Engin ATALAY 
Sinop Milletvekili etvekili 

Turan TÜYSÜZ 
Şanlıurfa Milletvekili 
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EKLER LİSTESİ 

Ek 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Tarih 

30.04.1993 

-

14.03.1995 

22.01.1998 

-

-

11.06.2004 

19.04.2002 

-

-

-

Sayı 

B.09. O.YIG. 0.14. 
00.00/90-14/2710 

-

B.02.O.PPG.0.12.383 
-3348 

B.02.O.GİB./094-03-
03/00113 

-

-

3387 

HC.l 1/11/02-1, 
SE. 12/02-2, 
İZB.31/02-5, 
MD.33/02-5, 
MS.36/02-11, 
KT.46/02-9 

-

-

-

Parça 
adedi 
(Sayfa 
sayısı) 

19 

131 

5 

2 

7 
(Klasör) 

132 

7 

112 

14 

36 

53 

5 
(Klasör) 

K o n u 

Yapı Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri" 1 
ne ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Olur'u 

01.01.1995-31.12.2002 Döneminde Yapılan 
İhalelerin listesi 

OHAL bölgesindeki illerde uygulanacak 
ihale usullerine ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi 
OHAL bölgesindeki illerde uygulanacak 
ihale usullerine ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi 

Firma tanıtım dosyalan 

1999 ve 2000 yıllarına ilişkin "Yapım 
İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde 
Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" 
(Uygun Bedel Tebliği) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Komisyonumuza gönderdiği cevabi yazı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığının İnceleme Raporu 

İhalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan 
Bakanının Olurları 
2000/1 Sıra Numaralı Devlet İhaleleri 
Genelgesi 

Sn.Koray AYDIN döneminde, Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğünce merkezde yapılan ve 
aralarında ilişki bulunan firmaların birlikte 
çağrıldıkları 121 davetli ihale 

Sn.Koray AYDIN döneminde, Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğünce merkezde yapılan 
davetli ihalelerde isteklilere gönderilen davet 
mektupları 
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EKLER 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27.1 
27.2 
27.3 

27.4 

27.5 
27.6 
27.7 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35.1 
35.2 
35.3 
35.4 

02.03.2000 
19.03.1996 
31.01.1997 
31.01.1997 
22.02.2000 
~ 
19.07.2000 
19.07.2000 
--
--
--
-
27.10.1999 
27.10.1999 
23.12.1999 

15.10.1999 

04.03.1999 
25.11.1999 
12.12.1999 

-

--

12.10.2000 

29.11.2000 

20.12.2000 

30.05.1997 

1993-2004 

05.12.2000 
22.12.2000 
22.12.2000 
18.12.2000 

~ 
6101-118 
6101-49 
6101-48 
6101-191 
-
— 
-
— 
— 
-
-
7383 
7393 
9107 

43/428 

1147 
134364 
RG.23904 

--

-

7243 

5641 

13069 

2712 

--
4834 
-
-
-

6 

8 

2 
2 

1 

1 

10 

12 

11 

20 

43 

2 
1 
2 
1 

Birden fazla firmanın aynı kişiyi temsilci 
olarak kullandıklarını gösterir belgeler 

Birden fazla firmanın aynı kişiyi temsilci 
olarak kullandıklarını gösterir belgeler 

İş bitirme belgesi 
İş bitirme belgesi 
îş bitirme belgesi 
İş bitirme belgesi 
İş bitirme belgesi 
İş yönetme belgesi 
İş yönetme belgesi 
İş yönetme belgesi 
İş yönetme belgesi 
İş yönetme belgesi 
Bitirilen işler listesi 
Akrabalık ilişkileri tablosu 
Bakan oluru 
Bakan oluru 
Bakan oluru dağıtım yazısı 

İller Bankası Yönetim Kurulu karan 

Başbakanlığın cevabi yazısı 
Başbakanlığa gönderilen yazı 
İller Bankası İhale Yönetmeliği değişikliği 

İller Bankası kanalizasyon ihaleleri listesi 
(Koray AYDIN dönemi) 
İller Bankası İçmesuyu ihaleleri listesi 
(Koray AYDIN dönemi) 
Çerkezköy kanal inşaatı ek sözleşme ve 
keşif artışları 
Erciş atıksu antma inşaatı ek sözleşme ve 
keşif artışları 
Değirmendere antma inşaatı ek sözleşme ve 
keşif artışları 
Adapazan kanal inşaatı ek sözleşme ve keşif 
artışlan 
Belirtilen dönem içinde İller Bankasınca 
yapılan ihaleler 
2886-44'e göre davet oluru 
Teklif mektubu (Kolin) 
İhale karan 
Üstyapı firmasının mektubu 
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35.5 

35.6 

35.7 

35.8 
35.9 

35.10 

35.11 

35.12 
35.13 

135.14 

35.15 

İ35.16 

36.1 

36.2 
36.3 

İ36.4 
İ36.5 
36.6 
36.7 
37 
37.1 
37.2 

37.3 

38 

38.1 

38.2 

39 

40 
40.1 
40.2 
40.3 

41 

42 

18.12.2000 

21.12.2000 

22.12.2000 

22.12.2000 
20.02.2001 

09.05.2001 

11.12.2001 

22.12.2000 
04.01.2001 
15.12.2000 

26.03.2003 

26.04.2004 

11.12.2000 

11.12.2000 
12.02.2001 
12.02.2004 
04.04.2001 
08.02.2001 
14.06.2002 
04.10.1999 
25.06.1999 
25.06.1999 

-
07.11.2000 

11.03.2003 

24.12.1999 

25.12.2000 

21.05.2000 
07.11.2000 
;-
17.07.1998 

03.04.2001 

29.08.2001 

— 

--

-
— 
-
E.2001/221 

E.2001/221 

— 
— 
710-5158 

E.2002/431 

E.2003/5526 

10943 

11017 
--
-
-
--
.--
-
6 
--

j -

--

--

--
-
— 
--
-
--
--

-

1 

2 

1 

1 
3 

1 

6 

1 
1 
1 

3 

1 

2 

2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
5 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
1 
2 
2 

3 

3 

Üst yapı firmasının mektubu I 
Üst yapı firmasının Sayın Koray AYDIN'a 
mektubu 

Üst yapı firmasının KGM'ye yazdığı mektup 

Teklif mektubu (Üst yapı) I 
Üst yapı firmasının dava dilekçesi 1 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin karan | 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin K.2001/1605 I 
Sayılı karan 
Ahmet Baltacı'nın ihban i 
Devir sözleşmesi I 
Sözleşme devri oluru 1 
Danıştay 10. Dairesinin 2003/1125 Sayılı 
karan ] 

Danıştay 10. Daire Kararı 

Kocaeli ili kalıcı konutlan karayolu bağlantı 
işleri 
İhale işine davet oluru 
Tutanak (ihale Komisyonu) 
Teklif mektubu (TAŞYAPI) 
İhale karan 
% 30 keşif artışı 
% 282,09 keşif ilavesi oiuru 
Keşif artışı 
Kontrol mühendisinin raporu 
Mukayeseli keşif 

Kontrol Mühendisi Mesut Öztürk'ün raporu 

% 201.39 keşif artışı oluru 

Afyon şehir geçişine ait keşif artışları 
hususunda Müfettiş raporu sonuç bölümü 

% 30 keşif artışı 
Antalya-Alanya (İkinci ve üçüncü kısım) 
ilave keşif oluru 
Keşif ilavesi Bakan oluru 
Mukayeseli keşif özeti 
Yol ile ilgili jeoteknik rapor 
Ayr-AHunhisar yolu ihale karan 
(Antalya-Alanya) 4. kısım yolu ilave keşif 
Bakan oluru 
Borçka - Camili yolu ilave keşif Bakan 
oluru 
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42.1 
42.2 
42.3 
42.4 

42.5 

42.6 
43 
43.1 
43.2 

44 

45 
45.1 
45.2 
45.3 
45.4 

46 

46.1 
46.2 
46.3 
46.4 
47 

48 

48.1 

48.2 

49.1 

49.2 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

06.06.2001 
— 
— 
— 
05.09.1991 

18.06.1991 
03.04.2001 
21.08.1998 
07.07.1998 

03.04.2001 

30.05.2001 
--
-
17.05.2001 
21.12.1994 

06.10.2000 

--
30.07.1999 
-
03.12.1996 

15.07.2004 

28.07.2004 

09.11.2001 

12.12.2001 

--

--

--

18.05.2004 

12.10.2004 

02.07.2004 

06.07.2004 

05.07.2004 

2001/06 
--
— 
— 
--
3022 
— 
-
2609 

--
-
-
~ 
17607 
__ 

-
--
--
-
-
9/8-203 

258-6694 

-

-

--

--

-

22259 

--

1 
8 
5 
I 

1 

1 
2 
3 
2 

3 

2 
1 
4 
3 
2 

2 

7 
2 
1 

2 

4 

3 

26 

3 

10 

İlave keşif ihale tenzilatı 
Mukayeseli keşif özeti 
1 .keşif özeti 
Kontrol şefinin keşif artış raporu 

Borçka - Camili yolu ihale karan 

Borçka-Camili yolu ihaleye davet oluru 
İlave keşif Bakan oluru 
Dorukhan Tüneli ihale karan 
Dorukhan Tüneli onay belgesi 
Hopa-K.Paşa-Sarp yolu ilave keşif Bakan 
oluru 
İlave keşif Bakan oluru 
Mukayeseli keşif özeti 
Jeoteknik rapor 
Keşif artışı gerekçe raporu 
İzmir-Manisa yolu ihale karan 
Ürgüp-Boğazköprü yolu ilave keşif Bakan 
oluru 
Mukayeseli keşif özeti 
% 30 keşif artış oluru 
Mukayeseli keşif Özeti 

Ürgüp - Boğazköprü yolu ihale karan 

KGM'ye yazılan yazı 

KGM'nin cevabı yazısı 

Rize-İspir (2.kısım) yolu tasfiye oluru 

Geyve Ayr - Taraklı yolu tasfiye oluru 

Koray AYDIN döneminde KGM'ce yapılan 
yapım ihaleleri 
Koray AYDIN tarafından keşif artışı oluru 
verilen işler 
İncelenen 10 adet yapım işine ait keşif 
artışlan tablosu 

Koray AYDIN'ın ortağı olduğu şirketler Hk. 

Yolalan İnş Ltd.Ştı. ile H.İ.AYDIN Ltd.Şti. 
gelir tablolan 

Ali Bircan ve Kardeş. Koli. Şti. nin alımlan. 

Zirve İnş. Tic. Ltd. nin alımlan 

Atlas Yapı San.Tic.AŞ.nin alımlan 
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56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

69.1 

69.2 

69.3 

70 

71 

71.1 

72 

72.1 

72.2 

06.07.2004 

02.07.2004 

05.07.2004 

05.07.2004 

02.07.2004 

11.02.2004 

10.05.2004 

21.06.2004 

10.05.2004 

22.06.2004 

25.06.2004 

29.06.2004 

31.10.2001 

-

17.01.2002 

08.02.2002 

27.03.2002 

-

-

-

-

-

-

3255 

4140 

5887 

6847 

6231 

-

2002/71 E 

2001/173, 2002/3 

2002/89 D.İş 

2002/13212 Hz. 

-

-

-

-

-

-

6 

3 

3 

7 

2 

3 

11 

8 

5 

10 

6 

5 

274 

297 

81 

2 

18 

7 Adet 
Karar 

42 

6 

1 Klasör 

27 

10 

İlci İnş.Tic.AŞ.nin alımlan 

Tavşanoğlu tnş.Tur.Tic.AŞ.nin alımlan 

Ema İnş.Tur.Ltd.Şti.nin alımlan 

Yenice Tur.İnş.Tic.Ltd.nin alımlan 

Hasel İnş. Ltd.Şti.'nin alımlan 

Kuzu Toplu Konut Inş.Ltd.Şti.nin alımlan 

Koray AYDIN'in 1999, 2000, 2002 mal 
bildirimleri 
1991,1995 mal bildirimleri ve maaşlar 
dökümü 
Koray AYDIN'ın 10.05.2004 tarihli mal 
bildirimi, Koç bank'ın 17.05.2004 tarihli 
yazısı 
Koray AYDIN ve Şirketlerinin vergi 
beyan lan 

İmaj Tekstil AŞ.nin vergi beyanlan 
Yolalan İnş.Tic. San.Ltd.Şti.nin vergi 
beyanlan 
Ankara DGM C. Başsavcılığının 
İddianamesi 
Ankara 1. Ağır Caza Mhk. Duruşma 
tutanaklan 

1 Nolu DGM'nin Görevsizlik Karan 

2 Nolu DGM'nin Red Karan 

Ankara C. Başsavcılığının Ek İddianamesi 

Ankara C. Başsavcılığının Koray AYDIN 
hakkında verdiği Takipsizlik Kararlan 

M.Sedat Aban'ın video kasetine alınan 
ifadesinin çözüm tutanağı 

Sadrettin Dinçer'video kasetine alınan 
ifadesinin çözüm tutanağı 

Koray AYDIN hakkında beyanı olan 
şahısların ifade örnekleri 
M.Sedat Aban'ın emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Sadrettin Dinçer'in emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
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72.3 

72.4 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.9 

73 

73.1 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

73.6 

73.7 

73.8 

73.9 

73.10 

74 

75 

-

-

-

-

-

-

-

14.07.2004 

-

-

-

-

-

-

-

10 

13 

25 

5 

5 

8 

5 

1 Klasör 

25 

60 

68 

57 

91 

73 

38 

48 

22 

30 

53 

2 Klasör 

İlkutlu Göniilal'ın emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Mehmet İnce'nin emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Fethi Soydan'ın emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Hasan Cansız'ın emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Nail Çalışkan'ın emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Edip Eren'in emniyet ve DGM'deki ifadeleri 
Daniş Pakoğlu'nun emniyet ve DGM'deki 
ifadeleri 
Komisyonca dinlenen tanık ifade tutanakları 
07.07.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
06.07.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
30.06.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
23.06.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
22.06.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
09.06.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
08.06.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanaklan 
02.06.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
27.05.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
29.04.2004 tarihinde dinlenen tanıkların 
ifade tutanakları 
Sayın Koray AYDIN'ın yazılı savunması 
9/8 Numaralı Komisyonun toplantı 
tutanaklarının tamamı 
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