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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. -— Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un, Süt Endüstrisi Kurumunun 

özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ömer Barut-
çu'nun cevabı 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Anayasa Mahkemesine yeni 
atanan üyenin göreve başlatılmamasma ilişkin gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'm, ABD ve müttefiklerinin 
Irak'la ilgili operasyonlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün cevabı 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 447 
1. — Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Fa-

ralyalı'nin dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/792) 447 

2. — Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikle
rine gidecek olan Başbakan Süleyman DemirePin dönüşüne kadar, Başbakanlı
ğa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/793) 447:448 

3. — Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikle
rine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba-
kanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/794) 448 

4. — Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikle
rine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/795) 448 

5. —Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in İçişleri Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/122) 448 

6. — İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun Dışişleri Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/123) 449 

7. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/124) 449 

8. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın Dilekçe Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/127) 449 

9. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun KİT Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/125) 449:450 

10. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/126) 450 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 450 

1. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 
dönemindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) * 450:452 

V. — SEÇİMLER 452 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 452 

1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 452 
2. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 452 

— 422 — 



T.B.M.M. B : 57 20 . 1 . 1993 O : 1 

Sayfa 

3. — Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 452 
4. — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 452 
5. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 452 
6. — Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 452 
7. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 

seçim 452 
8. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bula

nan üyeliklere seçim 453 
9. — (10/3) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulu

nan üyeliklere seçim 453 
10. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulu

nan üyeliğe seçim 453 
11. — (10/5-8) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bula

nan üyeliğe seçim 453 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 453 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 453 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) - 453:454 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 454 

4. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı 
ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı : 195) 454 

5. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 454 

6. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 454:455 
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7. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 455 

8.—Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181. 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 455 

9. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/97) (S. Sayısı : 121) 455 

10. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 455 

11. — Tarım ve Köyişlefi Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 456 

12. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tari
hinde Yayımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Fir
malara Fazla ve Haksız ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Dev
leti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konu- 456:498, 
su Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve 503:505, 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Haklarında Anayasanın 100 530:535, 
üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ' 536:541, 
ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 202) 542:547 

13. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, İmar Ban
kasına Ayrıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Dev-' 
let eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Baka
nı Adnan Kahveci haklarında Anayasının 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis So
ruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 213) 498:503 

14. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre 
Sanayi A.Ş.'ni Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İd
diasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/5) Esas 505:519, 
Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 235) 548:553 
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/ VII — SORULAR VE CEVAPLAR 520 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 520 
.1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Çimento Fabrikasının özel

leştirilmesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/551) ' 520:522 

2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çimento fabrikalarının özel
leştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in ya
zılı cevabı (7/558) 523:524 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, tütün stoklarına ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/623) 525:526 

y 4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek'te şehit olduğu 
iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı 
cevabı (7/633) 526 

5. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seya
hatlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı 
cevabı (7/661) 526:528 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ABD Temsilciler Meclisi ço
ğunluk liderinin ülkemizi ziyaretine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in yazılı cevabı (7/674) 528:529 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Irak'ın güneyinde ve kuzeyinde mey

dana gelen son gelişmelere ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; ANAP Bitlis Milletvekili 
Kâmran İnan, RP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, CHP İstanbul Milletvekili İsmail Cem, 
DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu ve SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal 
da aynı konuda grupları adına görüşlerini açıkladılar. 

Ankara Milletvekili M. UIuç Gürkan'ın, Kopenhag'ta yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirli
ği Konferansı Delegasyon Başkanları Toplantısında Bosna Hersek konusunda alınan kararlara 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, 

Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölesindeki tütün üreticilerinin sorunlarına ve 
eksperlerce yapılan tespitlerde ürün kalitesinin düşük gösterilerek fiyatların düşürülmek isten
diğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, 

Cevap verdiler. 
Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş da, Birleşmiş Milletlerin aldığı bazı kararların tartışıla

bilir olduğuna; Birleşmiş Milletlerce Irak konusunda gösterilen duyarlılığın Bosna-Hersek için 
gösterilmediğine; Irak ve Bosna - Hersek konularının TBMM'de gizli oturumda görüşülmesi 
gerektiğine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı, 

Suriye'ye gidecek olan : • < 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 

Barutçu'nun, 
Devlet Bakanı Mehmet Batallı'ntn dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Meh

met Ali Yılmaz'ın, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Tansu ÇiIIer'in; 
Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'ın, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeli

ğinden çekildiğine ilişkin önergesi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. V 
Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezke

resi ve 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

18 inci sırasında yer alan 195 sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 12 nci sırasına, 14 üncü 
sırasında yer alan 139 sıra Sayılı Kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 16 nci sırasında yer alan 
222 sıra Sayılı Kanun,Tasarısının 14 üncü sırasına, 20 nci sırasında yer alan 105, sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 15 inci sırasına, 53 üncü sırasında yer alan 134 sıra Sayılı Kanun Teklifinin 
16 nci sırasına, 19 uncu sırasında yer alan 148 sıra Sayılı Kanun teklifinin 17 nci sırasına, 
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121 inci sırasında yer alan 233 sıra Sayılı Kanun Tasarısının 18 inci sırasına, 106 ncı sırasında 
yer alan 201 sıra Sayılı Kanun Tasarısının 19 uncu sırasına alınması ve diğer tasarı ve teklifleri 
sıralarının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 19.1.1993 Salı ve 20.1.1993 Çarşam
ba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; Genel Kurul çalışmalarının 20.1.1993 
Çarşamba günü 14.00 - 21.00 saatleri, 21.1.1993 Perşembe günü de 15.00 - 20.00 saatleri arasın
da yapılmasına} Genel Kurulun 19.1.1993 Salı günkü birleşiminde görüşmeleri yapılacak olan 
Çernobil faciası konusundaki Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanması
na kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 
Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 29 uncu sırasında yer alan (10/38), 34 ünü sırasın
da yer alan (10/43), 35 inci sırasında yer alan (10/44) ve 37 ncı sırasında yer alan (10/46) esas 
numaralı, maden ocakları konusundaki Meclis Araştırması önergelerinin görüşmelerinin bir
likte ve Genel Kurulun 2 Şubat 1993 Salı günkü birleşiminde diğer işlerden önce yapılmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının* Çernobil faciasının Türkiye'de
ki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak (10/77), 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıyla ilgili gerçeklerin ve 
sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek (10/78), 

Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil faciasının Türkiye'deki et
kilerini araştırmak (10/82), 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği zararların 
tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek (10/84), 

Amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan ön-
görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı. , 

Kurulacak komisyonun : 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, yapılan öngörüşmeler sırasında, istanbul Milletve

kili Algan Hacaloğlu'nun, konuşmasında, Genel Başkanlarına sataşmada bulunduğu nedeniyle 
bir konuşma yaptı. 

Alınan karar gereğince 20.1.1993 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşi
me 21.ll'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

İbrahim Özdiş Ali Günaydın 
Adana Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
20.1.1993 Çarşamba 

Tasarılar 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Tasarısı (1/500) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt£e komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-

. nun Tasarısı (1/501) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.1.1993) 

. Teklifler 
1. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 5 Arkadaşının, Evlenme Kredisi Verilmesi Hak

kında Kanun Teklifi (2/576) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.1993) 
2.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 5 Arkadaşının, Millî Eğitim Temel Kanunu

nun 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/577) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 

3. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarihli ye 1005 Sayılı 
İstiklal Madalyası Almış Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hak
kında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/578) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 

4. —- İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/579) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/580) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

6. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği Teşkilat Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/581) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

7. •— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, ölüm Cezalarının Müebbet Ağır Hapis Cezası 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/582) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.1.1993) 

Tezkereler 
1. — Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit ve Mehmet Sincar, Adıyaman Millet

vekili Mahmut Kılıç, Şırnak Milletvekilleri, Mahmut Almak, Orhan Doğan ve Selim Sadak, 
Diyarbakır Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık ve Sedat Yurtdaş, Muş 
Milletvekilleri Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever ve Muzaffer Demir, Batman Milletvekili Niza-
mettin Toğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar ve Naif Güneş ve Van Milletvekili Remzi Kar
tal'ın, Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/789) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.1.1993) 
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2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/790) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/791) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1993) ' 

Sözlü Soru önergeleri 

1. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şefliğinde 
görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siyaset yaptı
ğı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.1.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczactbaşı Okulu Müdü
rünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne yapılan ata
maya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) (Başkanlığa geliş tarihi 114.1.1993) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Bakanın ser
gilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.1.1993) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve kurul
ması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/729) (Başkanlığa geliş tarihi t 11.1.1993) 

2. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, kamu konutlarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bürokratlar hakkında basında çıkan ha
ber ve iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/731) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.1.1993) 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Halk Eğitim merkezlerinde görev
lendirilen kadrolu usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Somali'ye yönelik olarak başlatılan 
"Umut Operasyonu"na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.1.1993) 

6. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şar
tına Türkiye'nin taraf olmayacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/734) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1993) 
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7. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye getirilmesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/735) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, KİT ürünlerinin satışlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1993) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kurt Köy Havaalanının ne zaman ta
mamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/737) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.1.1993) 

10. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açıkla
mak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, KİT ürünlerinin fiyatlarına ve bunlara 
yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/739) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1993) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, devlet bankalarından on milyarın üze
rinde kredi kullandırılan şahıslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/740) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 13.1.1993) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı yerleşim birimlerinin 
sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.1.1993) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, hayalî ihracat suçlularına iIişkinBaşba-
kandan yazılı soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet usulü 
ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/743) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.1.1993) 

16. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri - Akkışla Yeleç Mevkiinin ağaçlandı
rılmasının 1993 programına alınıp alınmadığına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önerge
si (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Azot I ve Azot II Tesisleri
nin tam kapasiteyle çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/745) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

18. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile Gestaş 
Firması ile sözleşme yapan bir grup işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

19. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, çeşitli şirketlerin aracılığıyla Kazakistan'a yük
seköğretim için giden Türk öğrencilerinin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1993) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 dönemindeki iş

kence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/85) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1993) 

•" ' © : — • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

o •• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

III. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un, Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesi

ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır. 
Birinci sırada, Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesi konusunda; Malatya Milletve

kili Sayın Gazi Barut'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Barut. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. GAZİ BARUT (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Süt Endüstrisi Kuru

munun, kısacası SEK'in özelleştirilmesi adı altındaki satışıyla ilgili konuşmama başlamadan 
önce, Özelleştirmenin karşısında olmadığımı önemle belirtir, bana söz verdiği için de Sayın Baş
kana teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 

Tarımda ileri gitmiş ülkelerdeki tarımsal gelirin üçte ikisini hayvancılık, üçte birini ise bit
kisel üretim sektörü sağlarken, ülkemizde hayvansal üretim değerinin toplam tarımsal üretim 
değeri içindeki payı ise, yüzde 30 civarındadır. 

Bugün satılması istenen ve temel gıdamızda çok önemli yeri olan SEK, zaten süt nakli, 
ambalajlama ve pazarlama hizmetlerinin büyük bölümünü özel sektöre vermiştir. SEK'in per
sonel sayısı 1984 yılında 2 314 iken, bugün 1 900'e inmiştir ve daha âz sayıdaki personelle daha 
fazla üretim yapan bir kuruluş haline gelmiştir. 

Günümüz şartlarına göre, kuruluşların, personeline vermek durumunda olduğu eğitim ve 
dinlenme tesislerinden lojman, servis ve lokal gibi hizmetlerden de SEK merkez personeli bu
güne kadar hiç faydalanmamıştır. 

Buna rağmen, yılda 200 bin ton süt işleyen ve süt sanayiinde; gerek süt alımında, gerekse 
mamul pazarlamasında tam bir rekabet sistemi oluşturan SEK'in fabrikaları, iki gün sonra 
yapılacak ihaleyle "özelleştirme" adı altında satışa çıkarılmıştır. 

34 fabrikasından, 22'si, ülkenin geri kalmış yörelerinde olmasına rağmen, SEK, 1985 yı
lından itibaren üst üste 5 yıl boyunca faaliyetlerini kârla sonuçlandırmıştır. Zaten Doğu, Gü
neydoğu ve İç Anadolu'da kurulan fabrikalar kâr amacıyla kurulmamıştır. Bu fabrikalar, ko
ruma ve teşvik amacıyla kurulduğu için, kapasiteleri düşüktür. 
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Kâr amacıyla kurulan diğer bütün fabrikalar ise, kâr etmektedir. Misal olarak : 1991 yı
lında İzmir fabrikası 9 milyar lira, İstanbul fabrikası 17 milyar lira olmak üzere, Adana, Bolu, 
Devrek, Eskişehir, Havza ve Kastamonu işletmeleri, yıl sonunu kârla kapatmışlardır, 

1985 ile 1990 yıllan arasında kâr eden SEK'in, neden 1990 yılından sonra zarar ettiğini 
kısaca açıklayacak olursam : SEK'in fizibilitesi olan 12 işletmeye ilaveten, fizibilitesi olmayan 
22 işletmeyle de faaliyet göstermesi, SEK'e, özel sektörün çalıştırmayacağı fabrikaların malî 
külfetinin verilmesi, Tarım Bakanlığının, ithal süt ineği dağıtımını, SEK'e tam kapasiteyle ça-, 
Iışmayan fabrikalarının bulunduğu yöreye dağıttırması yerine, dağıtımı, süt ve süt mamulleri 
sektöründe faaliyet gösteren büyük bir firmaya yaptırması, firmanın ise, dağıtımı, kendisine 
süt verilmesi şartıyla, fabrikası çevresinde yapması, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Kurum 
dışından empoze edilmesi, Kurum yöneticilerinin iradeleri dışında 1990 yılında imzalanan top
lu iş sözleşmesiyle, 14 milyar liradan, 3 misli artarak, 43 milyar liraya çıkan işçi ücretleriyle, 
işçilerin birikmiş ücret farklarının ödenmesi, için SEK'in, finansman ihtiyacı nedeniyle, ticarî 
bankalar kanalıyla, yıllık faizi yüzde 120'yi aşan ticarî kredi alma mecburiyetinde bırakılması; 
işte bu ve benzeri sebeplerden, SEK kâr yerine zarar eden bir kuruluş olmuştur. Bu konuyu 
çarpıcı bir örnekle açıklayacak olursam : SEK'in 1991 yılı toplam zararı 29,5 milyar lira, buna 
mukabil bankalara ticarî kredi faizi olarak ödediği meblağ ise 39,2 milyar liradır. Bugün SEK'
in, 291 milyar lira borcundan 203 milyar lirası, son iki yılın banka faizidir. 

Görüyorsunuz ki, hiçbir suçu olmayan ve üretici ile tüketici lehine özel sektörle rekabet 
eden SEK, "özelleştirme" adı altında ortadan kaldırılmak isteniyor. Çünkü Hükümet, bütçe
deki açığının kapatılması için birkaç milyar lira alsın diye, hayvancılığın korunması ve temel 
gıdamızın karşılanmasında çok önemli yeri olan SEK'i acilen satmak istiyor. 

Bu durumda, Anadolu'nun değişik yörelerinde olup, teknolojisi yeterli fakat hammadde
si olmayan 22 fabrikanın durumu ne olacak? Bu fabrikaların çoğu doğu illerimizde olup, bir 
istihdam kapısıdır. Doğuda ve Anadolu'nun kırsal kesiminde hayvancılıkla uğraşan 2 milyon 
ailenin 1 milyonu ise, en çok 2 sağmal ineği veya 40 koyunu olan küçük işletmelerden oluş
maktadır. 

Hiçbir sosyal garantisi olmayan, doğuda ve kırsal alanda yaşayan bu 10 milyon kişinin, 
verim, üretim, gelir neticede refah düzeylerini bu mantıkla yükseltmeniz mümkün değildir. Çün
kü, söz konusu yörelerimiz, özelleştirmeyle daha mağdur edilecek, çiğ süt üretimi belli bir se
viyeye getirilmeden, üreticilerin kooperatifleşmesi sağlanmadan bu yörede yapılacak özelleş
tirme, süt hayvancılığının katliamına, üreticilerin ise oldukça mağduriyetine sebep olacaktır. 

Bakınız, SEK işçilerinin greviyle ilgili olarak. 14.8.1990 tarihli Hürriyet Gazetesinde çıkan 
yazıda, zamanın Süt ve Et Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri, bugünün Devlet Bakanı Sayın 
Kilercioğlu, ürettiği sütü satamayan müstahsilin zor duruma düşeceğini belirterek, "Üreticiyi 
kim koruyacak? Avrupa Topluluğunda üreticiyi bu gibi durumlarda koruyan sistem Türkiye'
de yoktur" diyor. 

Şimdi ben Sayın Bakana, kendi cümlesiyle soruyorum : Altyapıda ne değiştirdiniz de, SEK'i 
acilen satışa çıkardınız ve söylediğiniz gibi, bu durumda süt üreticisini kim koruyacak? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın başında belirtitğim gibi, ne özelleştir
meye karşıyım ne de devletin sütçülük ve kasaplık yapmasını istiyorum. Ben, satış şeklinin ve 
zamanının yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü, doğuda kârıyla tam kapasitede çalış
mayan fabrikalara kaynak sağlayan batıdaki fabrikaları, en çok parayı veren holdinglere satar 
da, zarar edenleri devlete bırakırsanız, KİT'lerin kamburunu yok etme yerine, büyütmüş 
olursunuz. ' 
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Doğudaki fabrikaların rayiç bedeli ne olursa olsun, özel sektör sermayesinin, doğudaki 
ekonomik ve politik sorunlar nedeniyle, bu fabrikalarla ciddi boyutlarda ilgilenmeyeceği bir 
gerçektir. 

Şayet, Mecliste, TRT'de ve basında SEK'in özelleştirilmesiyle ilgili söylenen ve yazılan doğ
rulara rağmen, Hükümet, bütçe açığı nedeniyle SEK'i satmakta kararlıysa, gerekli kolaylığı 
sağlayarak, fabrikaların satışını rakiplerini yok etmek için, en çok parayı verecekleri tahmin 
edilen holdingler yerine, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, hakiki sahibi olan süt üreticisi birlikle
rine yapmalıdır. 

SEK, fabrikaları kârla çalışan, elde ettiği kârla hayvancılığı teşvik eden, üreticilerin ko
runmasına katkıda bulunan bir kuruluş olmasına rağmen, neden hiçbir altyapı hazırlığı yapıl
madan SEK özelleştirme kapsamına alınmıştır? Satış fiyatı ve şekli neye göre tespit edilmiştir? 
Özelleştirmeye, neden TARİŞ'den, GÜLBİRLÎK'ten veya başka birinden değil de, SEK'den 
başlanmıştır? Neden devlet, hububattan endüstri bitkilerine, gülden anasona varıncaya kadar 
alım yapıyor, taban fiyatı belirtiyor da, ete, süte, deriye taban fiyatı vermiyor veya alım yapmı
yor? Neden, süt, tarımsal destekleme alımları kapsamına alınmıyor? 

1992 yılında tarımsal destekleme alımları için 21.6 trilyon lira ödenmiştir. Bu ödemelerin 
yüzde 90'ını, buğday, pamuk, şeker pancarı, tütün, ayçiçeği ve fındık için yapılan ödemeler 
oluşturmuştur. Bu ürünler, ülkemizde, ekonomik gücü yüksek olan kesimin oturduğu yöreler
de yetişmektedir. Halbuki, sütçülükle uğraşıp Doğu ye Güneydoğu Anadolu Bölgemizde otu
ran çiftçilerimizin ekonomik gücü, perişan denecek kadar zayıftır. Ayrıca, et ve sütün içinde 
bulunmadığı ve tarımsal destekleme alımları kapsamına alınan 25 ürünün hangi kriterlere gö
re tespit edildiğini anlamak mümkün değildir. 

Ben, bu ürünler alınmasın demek istemiyorum; fakat, fakir süt üreticisine hiçbir yardım 
yapılmazken, mevcut imkânlarının elinden alınmasının da yanlış ve adaletsizlik olduğunu, bu 
durumun onları daha da zor duruma sokacağını açıkça belirtmek istiyorum. 

Sözlerime son verirken, Yüce Heyete saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barut. 
Sayın Gazi Barut tarafından yapılan gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap ver

mek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Malatya Milletvekilimiz Sayın Barut'un, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hakkındaki 
gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın 
Başkanlık Divanını ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

14.1.1993 günü, yani bundan dört, beş gün evvel bu konunun Kars Milletvekili arkadaşı
mız Sayın Naci Tarhan tarafından Mecliste gündeme getirildiğini ve Tarım ve Köyişleri Bakanı
mız Sayın Cevheri'nin, Meclisimizin 55 inci Birleşiminde buna cevap verdiğini hepimiz biliyo
ruz. Sayın Necmettin Cevheri'nin verdiği cevap da şu anda elimde bulunmaktadır. O bakım
dan, Sayın Necmettin Cevheri'nin Yüce Meclise sunduğu konulara girmeden, Sayın Barut'un 
burada dermeyan ettiği konulara girmek istiyorum. 

Konuya tam anlamıyla girmeden evvel, Süt Endüstrisi Kurumunun bugünkü durumuna 
bir göz atmak lazım geldiği kanaatindeyim. Bugün, Süt Endüstrisi Kurumunun 300 milyar Türk 
Lirası borcu vardır. 1992 yılında 50 milyar lira zarar etmiştir. Ayrıca, buna 100 milyar liralık 
da kıdem tazminatı yükü bindiği anda, 150 milyar lira bir zarar göründüğünü hepimiz biliyoruz. 
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Bugün Süt Endüstrisi Kurumunun 1,5 trilyon değerinde olduğunu -mal varlığıyla beraber-
yalnız istanbul'daki işletmelerin 577 milyar civarında bir değeri olduğunu ve yine bu Süt En
düstrisi Kurumuna bağlı fabrikalardan en düşük değerdeki işletmenin de Yüksekova'da 8 mil
yar lira olduğunu Yüce Meclise arz ediyorum. 

Ayrıca, finansman gideri için bu yıl 50 milyar liraya, yine ihtiyacı olduğunu; sermayesi 
ihtiyacı için de, bu yıl Süt Endüstrisi Kurumunu özelleştirmediğimiz takdirde, 500 milyar lira
ya ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum ve diğer bir konuyu da Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

Süt Endüstrisi Kurumumuzun verimli bir şekilde çalışmadığım, o bünyeyi çok iyi bilen 
Barut da bilmektedirler. Şu anda Süt Endüstrisi Kurumunun pazarlama payı yüzde 20 bulun
maktadır. 

Ayrıca, Türkiye'de KİT'lerde bulunan bir hastalık, burada da görülmektedir. Toplam is
tihdamı 1 850 olan Süt Endüstrisi Kurumunun bugünkü istihdam fazlasının 1 000 olduğunu 
ifade etmeliyim. Yani, 850 kişinin çalışabileceği bir kurumda 1 850 kişinin çalıştığını da Yüce 
Meclisin bilgisine arz etmeyi ayrıca görev biliyorum. 

Değerli konuşmacı, konuşmalarında, özelleştirmenin sebeplerini, niçin bu şekilde özelleş
tirdiğimizi ve niçin şimdi bunu özelleştirdiğimizi sordular; kısaca bunlara değinmek istiyorum. 
Yalnız, konuşmamın hemen başında, daha doğrusu bu konulara değinmeden evvel bir konuyu 
da yine arz etmek istiyorum. Sayın Barufda biliyorlar ki, özelleştirmeye, Hükümetimiz, Süt 
Kurumundan başlamış değildir. Bunu ayrıca arz etmek istiyorum. 

"özelleştirme sebepleri nelerdir? Süt Kurumu niçin özelleştiriliyor?" dediler. 
Buna kısaca değinmek gerekirse, Türkiye bütçesinde KİT'lerin meydana getirdiği açıklan 

gidermek için bu kuruluşların rasyonel hale getirilmesi mecburiyeti vardır; bu bakımdan özel
leştirmeye gidiyoruz. & 

Süt Endüstrisi Kurumunun 34 tesisisinden 24 tanesi, üretmek için süt temin edememekte
dir. Bunun çok sebepleri vardır; ama, başlıca iki sebebi vardır. Birinci sebep, bölgelerde, özel
likle Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Doğu Karadenizde bir süt azlığı bahis konusudur. 

İkinci önemli konu da, SEK, diğer özel kuruluşların yaptığı gibi avans dağıtamamakta-
dır. Bunlar, piyasada SEK aleyhine işleyen önemli unsurlardır. 

I . . . • 

Ayrıca, yüzde 60 civarında istihdam fazlası olduğunu biraz evvel rakamlarla 1 000 kişilik 
bir istihdam fazlası olduğunu ifade ettim. Bu istihdam fazlası, özel sektördeki kuruluşlara gö
re çok çok yükseklerdedir 

SEK, hazineden sürekli para talep ediyor veya bankalardan borç talep ediyor. Ticarî ban
kalar risk payını yükseltiyor, bu sebeple borçlanma faizinin, arkadaşımızın söylediği gibi, yüz
de 100'Ierin üzerinde değil; ama, yüzde 90 civarlarında olduğunu görüyoruz. 

Ayrıca, SEK tesisleri ucuza satıldığı takdirde, Kurumun borçlarını ve yükümlülüklerini 
de yerine getirmek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple, Süt Endüstrisi Kurumunun tesisleri sa
tılırken, Hükümetimiz tarafından, aaamî, her konuda olduğu gibi, özellikle bundan evvelki 
özelleştirme konularında olduğu gibi, titiz davranılacak ve burada devletin bir kuruşu kimseye 
verilmeyecek, buna büyük özen gösterilecektir. 

Ayrıca, özellişterme yaparken, arkadaşımız ifade ettiler, işsizlik yaratmamaya özen göste
receğiz. Burada 657 sayılı Kanuna göre çalışan insanlarımız vardır, devletin memurları vardır 
ve bunun dışında, bir de, sözleşmeli olarak yine devletin memurları vardır. 
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657 sayılı Kanuna göre çalışan 263 kişiyle, sözleşmeli olarak çalışan 470 kişiyi, devlet, di
ğer yerlere nakletmek suretiyle bunların mağduriyetini önleyecektir. Geriye 916 daimi işçi ve 
2 000 geçici işçi kalmaktadır. Bu işçilerimiz de, bu özelleştirme kapsamına girildiğinde özelleş
tirmeye talip olan şahıslara, talip olan müteşebbislere bunun devir imkânları sağlanacak; ayrı
ca, bu temin edilemediği takdirde, tabiî, alacak olan insana, müteşebbise bu fazla geldiği tak
dirde, burada çok büyük sorun yaratmamak, sosyal yaralar açmamak kaydıyla, Hükümetimiz 
bunlara da çare aramaya gayret sarf edecektir. 

özelleştirme gündeminde bulunan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, aşırı istihdam, kay
naklarının kifayetsizliği nedeniyle yüksek düzeyde borçlanarak büyük bir finansman yüküyle 
karşı karşıya kalmıştır. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun, mevcut yapısıyla özel sektörle re
kabet gücünü yakalayabilmesi, Kamu Ortaklığı Fonundan karşılıksız olarak finansman akta
rılmasına bağlıdır ki, bu da ülkenin kıt kaynaklarının israfı demektir. 

Sayın Barut'un burada ifade ettiği ikinci konuya gelmek istiyorum. Niçin özelleştiriyo-
ruz?.. Bunun birçok sebepleri var; ama, özet olarak arz etmek gerekirse, Türkiye Süt Endüstri
si Kurumu işletmelerinin ayrı ayrı blok olarak özelleştirilmesi düşünülmektedir. 

Bu işletmelerin özelleştirilmesinden hasıl olacak gelirlerden, biraz evvel de arz ettiğim gi
bi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun yükümlülüklerinin ifa edilmesi mümkün olabilecektir. 
Şirketin -yine biraz evvel de ifade ettiğim gibi- bugünkü istiham finansman ve teknolojik yapı
sı, halka arz veya blok olarak hisse senedi satışına uygun değildir. Bu nedenlerle, işletmelerin 
ayrı ayrı özelleştirilmesi düşünülmüş ve bu konu gazetelerde de yayınlanmıştır, önümüzdeki 
günlerde bu şekilde özelleştirilmeye devam edileceği yayınlanmıştır ve o şekilde özelleştirmeye 
gayeret edilecektir. 

Arkadaşımız bir de, niçin bu zamanda özelleştirdiğimiz konusuna açıklık getirmemizi is
tediler. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun en kısa sürede özelleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, 
borç yapısı sebebiyle Şirket, altından kalkamayacağı bir finansman yüküyle karşı karşıya bu
lunmaktadır. özelleştirme işlemi geciktiği takdirde, 500 milyar lira civarında kaynak aktarımı 
kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun en kısa sürede özelleştir
me işleminin tamamlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, arkadaşımızın değindiği iki nokta daha var, onlara da cevap vermek istiyorum. 
"Toplu iş sözleşmeleri safahatında Kurum dışlanmıştır" diyorlar. 
Diğer kurum ve kuruluşlarda toplusözleşme görüşmeleri hangi ölçüler içinde devam edi

yorsa, burada da öyle olmuştur. Nitekim, bu konunun bir emek tarafı olan sendikası vardır, 
bir de işverenin sendikası vardır. Pek tabiî ki, bundan evvel olduğu gibi, yıllardan beri olduğu 
gibi, diğer sendikanın karşısına işveren sendikası gelmiş oturmuş; ama, pek tabiî ki, burada 
bilgileri, Türkiye İşveren Sendikası, ilgili kurumdan almaktadır; yani Süt Endüstrisi Kurumundan 
aldığı bilgilerle toplusözleşme masasına oturmaktadır. 

SEK'in kendi içinde bir finansman sorunu olmamış olsaydı, bankalara borçlanmazdı. SEK'-
in böyle bir yük içine girmesinin Hükümetimize mal edilmesi, biraz insaf ölçülerini kaçırmak 
olur gibi gelmektedir bana. 

Arkadaşımız konuşmasının sonunda hayvancılık konusuna değindi. 
Hükümetimiz, son Hükümet toplantısında aldığı bir kararla, özellikle besiciliğe bu yıl içinde 

1,5 ila 2 trilyon civarında teşvik tedbiri getirmektedir. Dolayısıyla bü işlem, sütçülüğe de önemli 
ölçüde katkıda bulunacaktır. 
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Değerli arkadaşıma, bana bu fırsatı vermesi nedeniyle teşekkür ediyor, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum efendim. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili /. Melih Gökçek'in, Anayasa Mahkemesine yeni atanan üyenin 
göreve başlatılmamasma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Anayasa 
Mahkemesine yeni atanan üyenin göreve başlatılmaması ve Anayasa Mahkemesi Başkanının 
tutumu konusunda, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökçek. (RP sıralarından alkışlar) 
I. MELtH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Cumhurbaşkanı ta

rafından atanan üyesini görevine başlatmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Yekta Gün
gör özden'in sebep olduğu bunalım, ülkede birilerinin kendisini Anayasanın bile üstünde gö
rebileceğinin açık örneği olmuştur. Tamamen tarafsız olması ve bulunduğu mevki sebebiyle hiçbir 
konuda ihsası reyde bulunmaması gereken Sayın Yekta Güngör Özden, her konuda verdiği de
meçlerle, tarafsızlığını yitirdiği gibi, işe siyasî bir boyut da katarak, tamamen taraf olduğunu 

. ortaya koymuştur. 
Şimdi, mevcut gelişmeleri iki değişik açıdan, delilleriyle ortaya koymak ve Anayasanın, 

bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından nasıl ihlal edildiğini belgelemek istiyorum. 
Anayasanın 146 ncı maddesinde şöyle denilmektedir : "Yükseköğretim kurumları öğre

tim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye 
seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmtjş veya öğrenim kurumların
da en az onbeş yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya 
en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır." 

Anayasanın bu hükmüne istinaden, YÖK'ün, Anayasa Mahkemesi için gösterdiği üç aday-
r dan Süleyman Aslan'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiğini, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mah

kemesine bildirmiştir. Bunun üzerine, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, 3 
Kasım 1992 tarihinde bir yazıyla Süleyman Aslan'a, Anayasa Mahkemesi Üyesi seçildiğini de 
tebliğ etmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, 17 Kasım tarihinde Sayın Yekta Güngör Özden'in 
teklifiyle toplanmış, bu kere Süleyman Aslan'ın öğretim üyeliği süresinin onbeş yıl olmadığı 
gerekçesiyle, konunun tekrar değerlendirilmesi için, YÖK'e bildirilmesini kararlaştırmıştır. 

YÖK Genel Kurulu 19 Kasımda tekrar toplanmış ve,açık bir yazıyla,'aynen : "Oiialtı yıl 
süreyle öğretim üyeliği yapmış olması yanında, yirmiüç yıl da kamu hizmetlerinde fiilen çalış
mış olduğu da dikkate alındığında, Genel Kurulumuzca, adı geçenin Anayasa Mahkemesi Üyesi 
adayları arasında gösterilmesinde ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığına oybirliğiyle karar 
verilmiştir" denilerek, Süleyman Aslan'ın durumuna açıklık getirmiştir. 

YÖK, bu yazısını 20.11.1992 günü saat 17.00'de Yekta Güngör Özden'e tekliğ etmiş, Sayın 
Yekta Güngör özden, bir saat sonra faksla YÖK'e şu cevabı ulaştırmıştır : "20 Kasım 1992 
günlü İ9599 sayılı yazınız alınmıştır. 

Yazınızda değindiğiniz tüm konular heyetimizce de değerlendirilmiş olup, mahkememiz 
kararı karşısında, Genel Kurulunuzca alınmış bulunan yeni kararınızın gözetilemeyeceğini bil
gilerinize rica ederim." Hadisenin gelişmesi özetle böyledir. 

Bakınız, kaç noktada Anayasa açıkça çiğnenmiş; ayrıca, kaç hususta Sayın Özden'in keyfî 
tutumu, kendisini Anayasadan ve herkesten üstün tutan tutumu ortaya çıkmıştır: ' ı 
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1. Anayasanın 6 ncı maddesinde şöyle der : "Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Ana
yasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz." 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir üyenin üyeliğine itiraz yetkisi, ne Sayın Yekta Gün
gör özden'e, ne de Anayasa Mahkemesine verilmemiştir. Bu konuda, alenen, Yekta Güngör 
özden Anayasayı çiğnemektedir. 

2. Anayasanın 105 inci maddesinde, "Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz" denilmektedir. 

Gene, Anayasanın 125 inci maddesinde ise, "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır. 

Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile, Yüksek Askerî Şûranın kararları yar
gı denetimi dışındadır" denilmektedir. 

Cumhurbaşkanının resen verdiği bir karar olan böyle bir işlemi geri çevirmekle, Sayın Yekta 
Güngör özden, gene bir Anayasa suçu işlemiş bulunmaktadır. 

3. Anayasa Mahkemesinin yetkileri, Anayasanın 148 inci maddesinde sayılmaktadır. 148 
inci maddede, Anayasa Mahkerhesininin görev ve yetkileri arasında, atanan üyelerin durumla
rını incelemeye dair herhangi bir yetki sayılmamaktadır. Dolayısıyla, Sayın Yekta Güngör Öz
den, yetkili olmadığı bir konuda yetki kullanarak, Anayasayı dinlememektedir. 

4. Yekta Güngör özden, Süleyman Aslan'a, önce tebligat yaparak, arkasından maaş öde
yerek, Süleyman Aslan'ın üyeliğini teyit etmişken, daha sonra, onbeş yıllık öğretim üyeliği yap
madığı gerekçesiyle, maaş ödenmemeye başlanılmıştır. 

Anayasanın 139 uncu maddesinde, "Hâkimler... aylık, ödenek ve diğer özlük hakların
dan yoksun kılınamaz" denilmesine rağmen, maaş ödenmeyerek, bir başka anayasal suç daha 
işlenmiştir. 

5. YÖK, Süleyman Aslan'ın onaltı yıl öğretim üyeliği yaptığını açıkça yazısıyla belirtmiş 
olmasına ve ayrıca, Süleyman Aslan'ın kamu hizmetlerinin 23 yıl olduğunu belirtmesine rağ
men, YÖK'ün beyanını kabul etmeyen Sayın Yekta Güngör özden, YÖK'ün yazısına 20 kasım
da bir saat sonra cevap verirken, tüm konuların Anayasa Mahkemesi üyelerince değerlendiril
diğini söylemiştir. 

Resmen, kamuoyu ve YÖK bu noktada aldatılmıştır. Çünkü, bizzat görüştüğüm Anayasa 
Mahkemesi üyeleri YÖK'ten gelen yazıyı değerlendirmedikleri gibi, yazıyı da hiç görmedikle
rini ifade etmişlerdir. 

Yukarıda saydığım gerekçelerle, Anayasa, şü anda bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanın
ca defaatle çiğnenmiş bulunmaktadır. 

Seçilen üye, kendisinin her dediğine "evet" demeyecek kanaatıyla, Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine seçilen bir üyenin göreve başlatılmaması, resmen, Anayasa adına işlenen ciddi bir 
yanlışlıktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal bu konuya el koymalı, kendini Anayasanın üzerinde 
gören bu zata, anayasal çizgiye gelmesi için ikazda bulunmalıdır. 

Hadisenin ikinci boyutuna gelince : Şu an tartışılması gereken konu, bizzat Anayasa Mah* 
kemesi Başkanı Sayın Yekta Güngör özden'in kendi başkanlığıdır. 

Anayasa Mahkemesi Başkanının seçimini, Anayasanın 146 ncı maddesi aynen şöyle dü
zenlemiştir : "Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer." 
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Aynı husus, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanu
nun 8 inci maddesinde de aynen şöyle dile getirilmektedir : "Madde 8. — Anayasa Mahkeme
si, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir 
Başkan, bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler." 

Anayasada ve kanundaki açık hükümlere rağmen, Sayın Yekta Güngör özden, Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığından emeklilik sebebiyle ayrılan Necdet Darıcıoğlu'riun görevden he
men ayrılmasından sonra, emir vererek, Anayasa Mahkemesi üyelerini toplantıya çağırmıştır. 

8 Mayıs 1991 tarihinde 10 asıl, 1 yedek üye ile toplanan heyet, 6'ya karşı 5 oyla Sayın Yek
ta Güngör Özden'i Başkan seçmiştir. 

Toplantıya çağrılan yedek üye, Sayın Yılmaz Ali Efendioğlu'dur. 
Başkan seçiminde resmen Anayasa suçu işlenmiş bulunmaktadır; çünkü seçime yedek üye 

katılmıştır. 19 gün daha beklenilmiş olsaydı, asıl üye atanmış olacak ve heyet 11 asıl üye ile 
toplanmış olacaktı. Oysa, Başkanlık seçimlerinde yedek üyenin oy kullanamayacağına dair bir 
de Anayasa Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 1963 yılındaki 169/133 
sayılı Kararında aynen şöyle denilmektedir : 

"Şöyle ki, yedek üyelerin Başkan seçimine katılmalarını düşünmek, bunların Başkan se
çilmelerini de kabul etmek olur. Zira, Başkanı seçme hakkını haiz olan bir üyeye, Başkan seçi
lebilmek hakkını da tanımak gerekir. Seçme hakkına sahip olan bir yedek üyeye, seçilme hak
kını tanımamak, hukukî görüşle bağdaşmaz. Böyle bir sonuç, Anayasanın sözüne ve Özüne 
aykırılık teşkil eder." ^ 

Şimdi, bu açık Anayasa hükümleri, kanun hükümleri, bizzat Anayasa Mahkemesinin kendi 
içtihadına rağmen, Sayın Yekta Güngör özden'in, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçimini 
kabul etmek mümkün değildir. 

Şu anda Yekta Beyin üzerinde, seçimi açısından son derece büyük bir şaibe vardır; Anaya
sa çiğnenmiştir. Yekta Güngör Özden!e düşen, derhal istifa etmektir. İstifa etmediği takdirde, 
konuya derhal Meclis el koymalı ve bu konuda, Anayasa Mahkemesi Başkanının da, Meclis 
önüne gerektiğinde, gelip, hesap verebileceği bir anayasal düzenlemeye derhal gidilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Anayasa
nın üzerinde gören bu zatın anayasal çizgiye getirilmesi, Meclisin görevidir. Kendini, milletve
killerinin bile üstünde görüp, gazetelere milletvekilleri hakkında sorumsuzca beyanatlar yeren 
bu kişinin, kendine bir çekidüzen vermesi, zarurettir. 

Sırf, aynı fikirleri paylaşıyoruz diyerek, bazı milletvekili arkadaşlarımızın, Sayın Yekta Gün
gör Özden'in, Anayasa ve kanun tanımazlığına destek çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum. 

Kişisel düşünce ve çıkarları için, Türkiye'de kimsenin, bir başkasını tahkir etmeye ve özel
likle Anayasa Mahkemesi gibi önemli bir kurumunun Başkanlık sıfatını kullanmaya hakkı ol
mamalıdır. Devletin en üst yargı organının başında olan ve kanunların denetlenmesiyle görevli 
olan bir heyetin başında bulunan bir kişinin, Anayasa ve kanunların teminatı altında bulunan 
bir partiye, sokaktaki bir muarızın söylemeyeceği şekilde hücumda bulunması, her şeyden ön-
xe hukukun temel prensiplerine aykırıdır. Bu davranış, hakimde bulunması gereken tarafsız
lık, konuların meri mevzuata şöre incelenip karar verilmesi vasıflarına da aykırıdır. Böyle bir 
beyanda bulunan kişi, siyasî parti lideri olabilir; ama, Anayasa Mahkemesi Başkanı olamaz. 
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Görevini doğruluk ve tarafsızlık ilkelerine uyarak yapacağına, namusu ve şerefi üzerine 
and içerek görevine başlayan Sayın Yekta Güngör özden, bakınız, Arena Dergisine, Refah Par
tisiyle ilgili verdiği beyanatta ne diyorlar : "Atatürk yaşasaydı, zaten Refah Partisi olmazdı, 
olamazdı, insanın, insanlığın, dinin, Kuran-ı Kerim'in, hukukun, hukuk devletinin, Anayasa
nın ve demokrasinin, özgürlüklerin, bağımsızlığın, egemenliğin, bilimin ve usun bilincinde ol
mayanların saçmalıkları bunlar" diyor Sayın özden. 

Bu nasıl iştir arkadaşlar? Tarafsız olması gereken bir zat, Refah Partisini kendi kendisine 
yargılıyor, ortaya hüküm koyabiliyor! Bu kişinin, tarafsız, yansız bir karar verebileceğini kabul 
edebilmek mümkün mü?.. 

Sayın Yekta Güngör özden taraf olmuştur. Bu noktada haddini aşmıştır. Bu sebeple, der
hal Anayasa Mahkemesi Başkanlığından ve Anayasa Mahkemesi üyeliğinden istifa etmelidir. 
Eğer, siyasî demeç verecek, siyasî mücadele yapacaksa, gelsin, kendisiyle siyasî arenada görüşelim. 

Son olarak şu hususu belirtmek istiyorum : Sayın Yekta Güngör'ün tedavi gördüğü, za
man zaman kendisine kriz geldiği, başka isimle kayıt yaptırarak Numune Hastanesinde tedavi 
gördüğü, gazetelere kadar yansıdı ve kendisi tarafından da yalanlanmadı. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Yakışmıyor! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burada olmayan birisi hakkında böyle konuşamazsın. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Eğer bu hususlar gerçekten doğruysa, Anayasa Mah- * 

kemesi heyetinin derhal duruma müdahale etmesi ve gereken tedbirleri alması icap eder. 
Gerçekten, Sayın Yekta Beyin gazetelerde çıkan bazı beyanatlarına yorum getirebilmek, 

"Bu sözü nasıl Yekta Bey söyledi?" diye hayret etmemek elde değil. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burada asılsız şeyler söylüyorsun. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — 10 Ocak 1993 tarihli birçok gazetede Yekta Beyin bir , 

beyanatı çıktı. Beyanatı aynen şöyle : "Ben, sanıldığı kadar dangalak değilim." 
Anayasa Mahkemesi gibi yüksek bir makamın Başkanlığını yapan bir zata böyle bir tabir 

yakışıyor mu arkadaşlar? Lütfen söyleyiniz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Anayasa Mahkemesi Başkanı hakkında konuşuyor. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bir Başkanın kendisini dangalak kabul edip, ancak 

sanıldığı kadar dangalak olmadığını söylemesi, bize göre, makamı işgal eden kişinin gerçekten 
muayeneden geçmesi gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuya derhal müdahale etmesi dileğiyle saygılarımı su
nuyorum. (RP sıralarından alkışlar, bir grup ANAP milletvekilinin alkışları) 

BAŞKAN — Sayın Melih Gökçek, bir dakika... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Yargı bağımsızlığına gölge düşmüştür. 
BAŞKAN — Nereye gölge düşmüştür? 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Yargıya gölge düşmüştür. Çok talihsiz bir açıklama

dır; anayasal kuruluştur... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Konuşmanızı harfiyen ve dikkâtele izledim. Son kısımdaki kişisellik arz eden ve Anayasa 

Mahkemesindeki atama işlemiyle, atanan üyenin göreve başlatılıp başlatılmaması konusuyla 
ve Sayın Başkanın mahkemeye müteallik görev ve hizmetleriyle ilgili olmayan bölümünü, um
madığım bir emrivaki olarak gördüm. 
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Burada, kendisini ve kendisi hakkında kişisel olarak ifade edilen suçlamaları ya da kara
lamaları cevaplama imkânı olmayanlar hakkında bu kabil beyanlarda bulunmamanın, Parla
mentomuzun teamüllerinden olduğunu bilen bir arkadaşımızsınız. Bunu yapmayacağınızı umu
yordum; yapmış olmanız, beni ve dinleyenleri üzdü. Konuşmanızı o bölümünü tavzih etmenizi 
rica ediyorum. 

Yani ben, ne atama işlemi ne Anayasa Mahkemesi Başkanının statüsü konusundaki ko
nuşmanızın bir yere kadar olan bölümünde, usule aykırı hiçbir şey görmedim, onu açık söyle
yeyim; ama, kişisellik arz eden ve gazete haberlerine dayandırılarak, burada Genel Kurula du
yurulmasında acif zaruret bulunmayan ve ilgisinin de, cevap verme, açıklama imkânı olmadığı 
için, teamüllerimize sığmayan noktayı düzeltmenizi rica ediyorum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkanım, benim burada kullanmış olduğum 
ifade, benim kullandığım bir ifade değiledir; Sayın Yekta Güngör Özden'in bizzat kendi kendi
ne yakıştırdığı ifadedir. Kendisine yakıştırdığı bir ifadeden dolayı benim bu sözü geri almam 
diye bir şey söz konusu değil. Çünkü ben, Sayın Yekta Güngör özden'e böyle bir sıfatta bulun
muyorum; tam aksine, kendi kendisine böyle bir sıfatı yakıştırmış olmasını beğenmediğimi ifa
de etmek istiyorum. Yoksa, böyle bir isnadım yok. Kendisi için kullandığı ifadeyi aynen yine 
okuyorum : "Ben, sanıldığı kadar dangalak değilim" diyorlar. 

Bu, bir gazetede değil, dört-beş gazetede alenî olarak çıktı, O bakımdan, ifade kendisine 
aittir; benim geri alacağını bir şey yok, Eğer bu ifadeyi kendisi için kullanmış olsaydım, bu 
ifadeyi memnuniyetle geri almasını da bilirim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — "Değişik adla hastaneye yatmış" dediniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Benim, bu görüşmelerde korumak ve yerleştirmek istediğim bazı özen, bazı sorumluluk, 

bazı düzey ifade eden, en azından, hassasiyet var. 
Şimdi, bu izah tarzınız, benim samimi, objektif ve sizin de prestijinizi dikkate alan, hatta 

belki koruyan uyanma uymadı; "bu bardağın yarısı boş, yarısı dolu" edebiyatınca bir geçiştir
me oldu. 

Nedir beylik hikâye? "Efendim, bu Meclisin yarısı akıllı değildir" efendim tekzip et "ya
rısı akıllıdır." . 

Şimdi, biz bunları ortaokuldan beri biliyoruz... Ben, bu kürsünün ciddiyetine ve hatiple 
Başkan arasındaki diyalogun samimiyetine ve uyarı ve itirazımın da ciddiyetine dayanarak, lütfen, 
o kişisellik arz eden bölümleri düzeltmenizi rica ediyorum; izahınızı geçerli saymıyorum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, benim düzeltmem mümkün değil ki, 
bana ait olan bir ifade değil ki... 

BAŞKAN — Ben söyledim... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkanım, bana ait olan ve başkasına saygısız

lık addettiğim ne kadar söz varsa, memnuniyetle geri alayım ama başkasına ait olan ifadeleri 
benim geri almam mümkün değil. 

BAŞKAN — Şimdi, geri almanızı istediğimiz nokta şudur : Dediniz ki, "Bir veya birkaç 
gazetede, ben o kadar dangalak değilim" dedi, Yani, mefhumu muhalifinden, "Ben dangala
ğım; ama,, zannedildiği veya iddia edildiği kadar değilim." Bunu, böyle tefsir ettiğinizi de, ya
nılmıyorsam siz ifade ettiniz. Ben, bunu reddediyorum efendim. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, ben de kendisine yakıştıramadığımı beyan 
ediyorum, bunu söylememesi gerektiğini söylüyorum. 

BAŞKAN — O zaman bunu düzünden söyleyin; "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı maka
mında oturan zat, tabiî ki dangalak değildir" deyin ve inin aşağıya. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Anayasa Mahkemesinin başında oturan kişi dangalak 
değildir. (RP sıralarından alkışlar; bir grup ANAP milletvekili alkışları) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere Sayın 

Devlet Bakanı Akın Gönen. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; An

kara Milletvekili Sayın Melih Gökçek'in gündemdışı konuşmasına cevap vermek için huzurla
rınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek 
üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıytay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yük
sek idare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından üye tam
sayılarının salt çoğunluğu ile, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi 
ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri 
içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile 
avukatlar arasından seçer." hükmü vardır. 

Üçüncü fıkrada ise, "Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticile
ri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını dol
durmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği 
veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya en az onbeş yıl avukatlık yapmış 
olmak şarttır" denilmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 10.11.1983 günlü 2949 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde de, "Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine seçilebil
me koşulları arasında, yükseköğretim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği yapmış ol
mak şarttır" denilmiştir. 

Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı gibi, her meslek grubu ayrı ayrı sayıldıktan sonra, 
her grup için özel süreler de öngörülmüştür. Bu süre, yükseköğretim kurumlarından seçilecek 
üyeler için en az onbeş yıldır. 

Olayda, Anayasa Mahkemesine yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesi seçilmiştir. 
4.11.1981 günlü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (m) bendine 

göre, "öğretim üyeliği, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı do
çentlerden oluşmaktadır" hükmü mevcuttur. , 

Profesör Doktor Süleyman Aslan'ın 1979 yılında doçent olduğu, bu sebeple kanunda be
lirtilen onbeş yıllık öğretim üyeliği süresini tamamlamadığı gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi, 
ilgiliyi, görevine başlatmamıştır; duruma muttali olan Sayın Cumhurbaşkanı da, yasal koşul
ları taşımadığı gerekçesiyle göreve başlatılmayan ilgili hakkındaki atama tasarrufunu geri al
mamıştır. 

Hukukumuzda, Anayasanın 105 ve 125 inci maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanının tek 
başına yapacağı işlemler, yargı denetimi dışında tutulduğuna göre, Cumhurbaşkanlığı işlemle
rinde yapılacak bir geri alma, ancak kendisi tarafından yapılabilir; bunun dışında bir seçenek 
yoktur. 
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Ayrıca, göreve başlatılmayan Profesör Sayın Aslan da görevinden çekilmediği gibi, bu iş
leme karşı bugüne kadar idarî yargı yoluna da başvurmadığı öğrenilmiştir. 

Görüldüğü gibi, olay, Sayın Cumhurbaşkanı ile en yüksek yargı organımız arasındaki çö
zümü hukukî ve teknik bir anayasa meselesidir. ' 

Çevremizde çok önemli olayların cereyan ettiğive Türkiye Büyük Millet Meclisinin bun
ları dikkatle izlediği şu sıralarda, konunun siyasî platforma çekilmesi, Anayasa Mahkemesini, 
Cumhurbaşkanlığı makamını ve ilgili kişileri yıpratacak bir nitelik taşımaktadır. Zira, olay si
yasî değil, hukuka ve hukuk devletine saygı sorunudur. Konu, tamamen Hükümetimizin de 
dışında cereyan etmiştir. Bu nedenle, konuyu siyasî tartışma platformuna çekmenin mantığını 
da anlamakta güçlük çekmekteyiz. 

Ayrıca, değerli.konuşmacı konuşmasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mah
kemesi Başkanını Anayasaya uyması için derhal ikazda bulunmalıdır" dediler. Kuvvetler ayrı
lığı ilkesi bulunan ülkemizde, bu tür bir ikazın nasıl yapılacağını anlamanın güç olduğu gibi, 
burada kendisini savunma imkânı bulunmayan kişileri de, onların kişisel ve özlük haklarını 
rencide edici şekilde suçlamanın da, siyasî nezaket kurallarına uyup uymadığı hususundaki üzün
tümü de yüce Meclisin takdirlerine sunuyor, iyi günler diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, ABD ve'müttefıklerinin Irak'la ilgili 
operasyonlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Er
dal İnönü'nün cevabı ~ 

BAŞKAN — Gündem dışı ,;on konuşmayı, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin 
Irak ile ilgili operasyonları konusunda Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış'a ve
riyorum. 

Buyurun efendim. ' ' 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
Ayrıca, Bayburt'ta meydana gelen çığ felaketi nedeniyle 60'a varan vatandaşımızın vefat 

etmiş olmasından dolayı üzüntülerimi belirtiyor, tüm yakınlarına ve milletimize başsağlığı di
liyorum. 

Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Kuzey Irak'a yapmış 
olduğu son askerî harekât konusu, aslında dün burada bütün grupların görüşlerini ifade ettiği 
bir toplantıyla ele alındı; ancak, tabiî gruplara söz verilirken şahıslara söz verme imkânı olma
dığı İçin, müracaatım bulunmasına rağmen, dün söz alıp konuşmam mümkün olmadı. Sayın 
Başkanımız lütfettiler, bugün böyle bir imkânı sağladılar. Bu nedenle, kendilerine teşekkür 
ediyorum. """ 

Sayın milletvekilleri, gerçekten Irak'a karşı son olarak Amerika Birleşik Devletleri ve müt
tefikleri tarafından yapılan askerî bombardıman ve bu konuyla ilgili olarak Hükümetimiz ta
rafından yapılan açıklamalar, fevkalade ciddî, fevkalade önemli ve "korkunç" diye ifade ede
bileceğimiz bir mahiyet arz etmektedir. Bunu, burada ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Bildiğiniz gibi, dün Hükümet adına Sayın Başbakan Yardımcımız burada açıklamalarda 
bulundular. Bu açıklamaları hep beraber dinledik, zabıtlardan tekrar tekrar da okudum. Za
ten gazetelere de bu açıklamalar geçti. 
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Bildiğiniz gibi, bunlar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttfetiklerinin Kuzey Irak'a karşı 
girişmiş olduğu harekâtla ilgili ortaya konulan gerekçeler, bunun bir meşru müdafaa hareketi 
olduğu yolundadır. Daha sonra da DYP Grubundan bir arkadaşımızın yaptığı konuşmada ifa
de edildiği gibi, Türkiye'nin barıştan yana olduğu, komşularıyla iyi ilişkilerden yana olduğu, 
Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu şeklindeki açıklamalar yer almıştır. 

Bu açıklamaların hiçbir iter-tutar mantığı ve doğru ve inandırıcı bir tarafı bulunmamak
tadır. Çünkü, bunun bir kanıtı olarak da, SHP adına konuşan, çok değerli konuşmacı Sayın 
Mümtaz Soysal Hocamız da bu açıklamaların inandırıcı olmaktan uzak olduğunu ifade etmiş
tir; dolayısıyla, bu konuda çok samimi birtakım eleştirilerini dile getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir taraftan "Türkiye, barıştan yanadır" diyeceğiz, öbür taraftan da, 
Türkiye'nin bir üssünden kalkan uçakların Kuzey İrak'ı bombalamasına meşru gerekçeler ara
maya, bulmaya gayret göstereceğiz! 

Bu, asla innadırıcı, asla güven verici bir açıklama değildir. 
Öbür taraftan, Irak'ın toprak bütünüğüyle ilgili açıklamalar da, aynı şekilde, inandırıcı 

olmaktan fevkalade uzaktır. 
Irak, fiilen bugün üç parçaya ayrılmıştır. Kuzeyinde ayrı bir bölge, güneyinde ayrı bir böl

ge oluşturulmuş ve Irak'ın bu bölgeler üzerindeki egemenlik haklan da inkâr edilmiştir, yok. 
sayılmıştır. Dolayısıyla, bütün bunlar ortadayken ve bütün bunların neticesinde Kuzey Irak'a 
böyle bir bombardıman olayı meydana gelmişken, kalkıp, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hu
zurunda, bütün bir millete ve bütün bir dünyaya, "Türkiye, barıştan yanadır ve komşularıyla 
iyi ilişkilerden yanadır; Irak'ın toprak bütünlüğünden yanadır" demek, asla inandırıcı değil
dir arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, burada en çok üzüldüğüm bir noktayı ifade etmek istiyorum. En çok 
üzüldüğüm nokta, devlet adamı olarak konuşan, iktidarı temsilen konuşan; ama, netice itiba
riyle devlet adına açıklamalar yapan birtakım şahsiyetlerin, bu şekilde, inanılır, güvenilir ol
mayan ve gerçekle de bağdaşmadığı kanaatinde olduğumuz açıklamalarıyla, devlet itibarını 
büyük ölçüde zedelemiş olmalıdır. 

Zaten bugüne kadar, maalesef, şu anda detayına girmeyeceğim birtakım olaylar nedeniyle 
Türkiye'de siyasetçiler ve devlet adamları zaman zaman birtakım yolsuzluklar vesaire nedeniy
le önemli ölçüde yıpranmıştır. Kiminin oğlu Almanya'dan banka almaya kalkar, kiminin yeğe
ni, zamdan iki gün önce SEKA'dan kâğıt alır... Buna benzer birçok olay sebebiyle, maalesef 
politikacılar, devlet adamları pek çok yara almışlardır; ama, İncirlik Hava Üssünden yüklü 
olarak art arda kalkan uçaklar bombalarını boşaltıp geri dönerken, önce, "tncirlik'in kulla
nılmasına izin verilmemiştir" deyip, arkasından bunun tersine açıklamalar yapmak, ondan1 sonra 
da yapılan bombardımana kılıf hazırlamak ve tamamen tek yanlı olarak bize intikal eden bil
gileri bir gerçek kabul ederek, o istikamette birtakım açıklamalarda bulunmak, vatandaşları
mızın, devletimize ve devlet adamlarına olan güvenlerini fevkalade sarsar mahiyettedir. 

"Bir taraftan İncirlik şu an yoğun bir şekilde uçakların iniş ve kalkışlarıyla adeta bir harp 
hali yaşıyor, bütün bunları biz vatandaşlar olarak gözlerimizle görüyor, kulaklarımızla işitiyo
ruz; diğer taraftan, yetkililer nasıl oluyor da, İncirlik'in kullanılmadığına ilişkin açıklamalar 
yapıyor?" diye bir vatandaş Adana'dan telefonla soruyor. 

Değerli arkadaşlar, herkes, devletin bu manada kibarını korumaya mecburdur, bundan 
sorumludur. Bu ve buna benzer açıklamalar, buna benzer icraat, genelde Türk Devletinin iti
barını, hem içeride hem de dışarıda önemli ölçüde sarsmaktadır. 
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Bu arada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'in bir gazetedeki beyanatı sebebiyle 
de fevkalade üzüldüğümü, konuyla ilgili olduğu için ifade etmek isterim. 

Karabağ meselesinden bahsederken, Sayın Elçibey -belki de kendisine göre varmış olduğu 
haklı bir intiba ve kanaattir- "Bu meseleyi, maalasef, bir Türkiye'nin halletmesi mümkün de
ğildir, bunu biliyoruz" diyor ve meselenin Amejika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından çö
zülebileceğini ifade ediyor. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, kararsız, istikrarsız, inandırıcı olmayan ve güven verici olma
yan politikalar nedeniyle, maalesef, hem içeride hem de dışarıda itibar kaybına uğramaktadır. 

Biraz evvel ifade ettiğim bir husus var; bu konuyla ilgili olarak Hükümet adına yapılan 
açıklamalarda dayanılan kaynaklar, tamamen CNN, BBC, Reuther Ajansı gibi Batı'nın belli 
ajanslarının haberleri ve Amerikalı yetkililerin bu konudaki açıklamalarıdır. Bunlar sanki ta
rafımızdan yüzde yüz tahkik edilmiş gibi, maalesef, burada aynen ifade edilmiştir, açıklanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, yalnız bu açıklamalarda, Meclise karşı asla yapılmaması gereken bir
takım fevkalade yanlış bilgilere dayalı hususların da bulunduğunu, üzerine basa basa bir kere 
daha ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, yapılan açıklamalar arasında, Irak'a, Birleşmiş 
Milletler kararlarına uymaması nedeniyle müdahale edildiği ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Irak'ın üçe bölünmesi, kuzeyindeki ve güneyindeki belli bir alanın uçuşa 
kapatılmış olması haliyle ilgili olarak, Birleşmiş Milletlerin aldığı bir karar yoktur. Burada, 
sanki olay böyleymiş gibi anlatılmak istenmiştir. Ben, maalesef, bunu şöyle ifade ediyorum : 
Bu, Meclise karşı yapılmış olan büyük bir saygısızlıktır ve olayı tersyüz etmektir. 

Olay, Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere ve Fransa'nın tamamen kendi başlarına almış 
oldukları bir kararın uygulanmasından ibarettir. 

Türkiye, esasen, böyle bir karara, ne taraf olabilir ne de bu kararı savunabilir. Nitekim, • 
Birleşmiş Milletlerin böyle bir kararı, olmadığını, Güvenlik Konseyinin böyle bir karara dayan
madığını Rusya ifade etmiş, Fransız kamuoyunda bu konuda bazı tedirginlikler meydana gel
miş; uygulama, Batıda geniş tartışma konusu olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu da, bu konuda Meclisten yetki alındığı ve bu harekatın, 
daha önce Meclisten alınan yetkilere "dayandırıldığı şeklindeki izahlardır. . 

Şu an, DYP ve SHP tarafından kurulmuş olan ve belli bir rey çoğunluğu olan bir Hükü
met vardır; ancak, değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu manada bir harekete 
hiçbir zaman onay vermemiştir. 

Zaten, Genel Kuruldaki dünkü konuşmalarda da, sadece, Türkiye'de şu anda seçmen kit
lesinin yüzde 50'sinden fazlasını temsil etme durumunda bulunan muhalefet partileri değil, 
SHP adına konuşan temsilci bile, esasen bu konudaki endişelerini dile getirmiştir. 

Üstelik, böyle millî bir konuda, sadece İktidar, kendisine daha önce verilmiş olan birta-
,kım yetkiler söz konusu olsa bile -ki bu manada açık bir yetki verilmemiştir- buna dayanarak, 
buradaki Meclis çoğunluğunu hiçe sayarak, Meclise gerekli bilgileri vermeden, böyle bir karar 
alamaz. Çünkü, bu, bütün milleti ilgilendiren, fevkalade önemli ve büyük bir olaydır; Türki
ye'nin belki de bir emrivakiyle bir oldubittiyle, bir savaşa girme durumunu ortaya çıkarabile
cek bir meseledir. Dolayısıyla, böyle bir meselede kararlar, ancak bütün Meclisin ittifakıyla 
alınması gereken bir büyük karar durumundadır. Bu itibarla, geçmişteki birtakım şeylere atıf
ta bulunarak, "bu konuda Meclisin onayı vardır, Meclis bize yetki vermiştir" tarzında yapılan 
açıklamalar asla doğru değildir. 
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Diğer taraftan "harekât tamamen bizim kontrolümüz altındadır, uçaklarda bizim de ko
mutanlarımız ve bizim de subaylarımız bulunmaktadır" tarzındaki açıklamaların da, en son 
yapılan teknik tespitlerde gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Çekiç Güç'e ait birçok uçakta, tek 

* pilotun bulunduğu bilinmektedir. 
Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak, tabandan aldığımız çok ciddî ve milletimizi 

gerçekten tedirgin eden duyguların ifade edilmesi gerektiğine ve bunlara tercüman olunması 
gerektiğine inanan bir arkadaşınız olarak ve Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak, Ame
rika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine de Yüce Meclisin bu kürsüsünden birtakım hatırlat
malarda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırış, toparlayınız. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Peki efendim. 

Değerli arkadaşlar, 1963'lerde Kennedy vefat ettiği zaman, Türkiye'de bayraklar yarıya 
indirilmişti ve ilkokul çocukları bile üzülmüşlerdi. 1968'lere geldiğimiz zaman, Türkiye'de bir 
grup, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 ncı filosuna hayir" diyordu ve Amerikan aleyhtarı 
bazı gösteriler vardı; ama bunlar fevkalade sınırlı idi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun
la beraber hareket eden müttefiklerinin, maalesef, Kıbrıs konusunda, Filistin konusunda, Azer
baycan konusunda ve nihayet Irak konusunda ve de Bosna-Hersek'Ie ilgili tavırlarıyla ilgili olarak 
şu an ortaya çıkan manzara, kesin suretle açıktır ki, inanın bugün Türkiye'de artık herkes Ame
rika Birleşik Devletlerinin ve müttefiklerinin bu hareketini kınamakta ve bunlara karşı çok yo
ğun bir tepki oluşmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve müttefik
lerini burada uyarıyorum, çok ciddî bir şekilde uyarıyorum; Türkiye'deki hükümetler, kendile
rinin yaptığı açıklamalar doğrultusundaki birtakım gerekçeleri aynen ifade ederek, durum böyle 
olmuştur diyebilirler, kendileri de bundan memnun kalabilir; ama, Bosna-Hersek'te, her gün 
binlerce insan katledilirken, yaşlı, kadın, çocuk denmeden hunharca öldürülürken ve Bosna-
Hersek'teki hava sahasının Sırplara kapatılması yolunda Birleşmiş Milletler kararı varken, ev
velemirde bunların uygulanması gerekirken, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bu 
konuda son derece kayıtsız kalması, öbür taraftan, birtakım gerekçelerle, üstelik Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin bu konuda bir kararı olmadan, Irak'a yapmış olduğu bu müdahale, 
asla onaylanamaz, asla savunulamaz ve bu bütün milletimiz tarafından tepkiyle karşılanmış
tır. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, bu yanlış uygulamalarına devam ederlerse, du
rum, Türk-Amerikan ilişkileri ve Türk-Batı ilişkileri bakımından fevkalade, onların istemeye
ceği noktalara varacaktır, bunu burada ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırış, bitirin efendim. 
RECEP KİRİŞ (Devamla) — Bitiriyorum efendim,,çok teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar, en son şunu ifade edeceğim : Dediğim gibi, Birleşmiş Milletlerin bu 
yönde bir kararı olmadığını ifade ettim; ama, Birleşmiş Milletler kararı o olsa bile, bu konuda 
Hükümetin yapmış olduğu açıklamalar fevkalade yanlıştır. Yarın, aynı şeyler bize karşı da ya
pılır ve Amerika, İngiltere, Fransa veya birtakım devletler, kendi güçlerine dayanarak, Türki
ye'nin egemenlik haklarına müdahale ederek, "siz, bundan sonra şuradan şuraya uçak 
uçurmayacaksınız" derse, Türkiye ne yapacaktır? 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, bir soruya hep beraber cevap bulmamız gerektiğini bu arada 
ifade ediyorum... 

BAŞKAN — Yüce Meclise saygılar sunuyorum(î)... f 
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RECEP KIRIŞ (Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunarak şunu ifade ediyorum : Kuzey 
Irak'a yapılan bu taarruzla ilgili olarak, uçaklar neden încirlik'ten kalkmaya devam ediyor ve 
buna biz izin veriyoruz da; aşağı yukarı aynı mesafede bulunduğu halde, bu uçaklar israil'den 
kalkmıyor, kaldırılmıyor? Çünkü, israil'de hangi parti veya hangi koalisyon iktidarda olursa 
olsun, hiçbir zaman böyle bir yanlışlığa gidilmez, israil böyle bir şeye asla müsaade etmez; 
çünkü, oradaki insanlar, kendi ülkelerinin menfaatini her şeyin üzerinde tutar ve şahsiyetli bir 
politika ortaya koyar; ama, maalesef, Türkiye, bu kadar büyük hatalar yapmakta ve buna bir
takım kılıflar uydurmaya gayret etmektedir; fakat Meclis tatmin olmamıştır, milletimiz tatmin 
olmamıştır. * 

Durumu protesto ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkana da, müsamahalarından dolayı teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırış. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere Başbakan Vekili Sayın Er

dal inönü; buyurun Sayın Başbakan Vekili. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı konuşma yapan Sayın Recep Kırış'ın sözlerine karşı 
düşüncelerimi söylemek için huzurunuzdayım; hepinize saygılar sunarım. 

Dün, burada yaptığımız gündem dışı konuşmada, son günlerde Irak'ta meydana gelen olay
ları daha geniş bir şekilde anlatmış ve özellikle Kuzey Irak'ta, bizim güneyimizde meydana ge
len son gelişmeler üzerindeki düşüncelerimi söylemiştim. 

Sayın Kırış'ın sözlerinden, benim sözlerime inanmamış olduğunu anlıyorum. Benim söz
lerime inanıp inanmaması kendisinin bileceği bir şeydir; ancak, ben, tekrar şunu bilginize, dik
katinize sunmak istiyorum : Benim söylediklerim tamamen gerçeğin ifadesidir. Benim dün söy
lediklerim ile dün, burada, değerli milletvekili arkadaşlarımın dile getirdikleri; daha önce, mu
halefetteyken söylediğim şeyler arasında hiçbir çelişki yoktur. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Bravo(!) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

iki söz arasında, bu iki tavır arasında çelişki görenlerin, kendilerinin, olaylara bakışında bir 
içtenlik, bir tutarlık yoktur. Benim o zaman söylediklerim bugün gerçekleşmiştir ve ben, bu
gün, o gün söylediklerimin gerçekleşmesiyle, ülkemizin karşı karşıya geldiği bunalımdan, sı
kıntılı durumdan, gene, ulusal çıkarlarımızı korumak için gereken şeyleri bugün söylüyorum 
ve bugün onları yapıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Yaptığım şey tamamen tutarlı
dır. Ö zaman da, bugün de ulusal çıkarlarımızı, dünyaya barış getirmek isteyen, komşularıyla 
iyi geçinmek isteyen ve ulusal çıkarlarını titizlikle korumak isteyen bir ülkenin sözcüsü olarak 
yapıyorum ye yapmaya devam edeceğim. 

Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar ile, Güney Irak'ta meydana gelen olaylar birbirinden 
tamamen farklıdır. Uçaklar Güney Irak'taki, üslere, oradaki füzeleri tahrip etmek için saldırı 
yapmıştır ve bu uçaklar, Irak'ın güneyindeki yerlerden kalkmıştır. Kuzey Irak'ta cereyan eden 
olay, Büyük Millet Meclisinde birkaç defa uzatılmış olan, birkaç defa buradan izin alınarak 
ve bizim Hükümetimizden önce başlatılmış olan; ama sonra burada, Büyük Millet Meclisin
den bizim getirdiğimiz şekilde izin alınarak uzatılmış olan Huzur Harekâtı çerçevesinde yürü
yen, devam eden uçuşlardan başka bir şey değildir; ama, bu uçuşlara, Güney Irak'taki gerili
min bir yansıması olarak Iraklılar ateş etmeye teşebbüs etmektedirler ve onların uçuşlarına ra
darlarla gözetleme ve ateş etme tehdidi yapmaktadırlar. Bu olay, güneydeki olayın bir yan-
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simasıdır; ama, bizim açımızdan kuzeydeki olay, Huzur Harekâtının devamından başka bir 
şey değildir. Bu ikisi arasında önemli bir fark vardır ve aradaki fark, bizim tutumumuzdan 
gelmektedir, bizim geçmişteki tutumumuzun bir yansıması olan bugünkü tutumumuzdan gel
mektedir. Bunu dikkatlerinize bir kere daha sunuyorum. 

Bu konudaki yorumlarını yaparken gazetelerimizin de çok dikkatli davrandıklarını söyle
yemem. Bombardıman Güney Irak'ta olmaktadır, Kuzey Irak'ta bombardıman yoktur. Kuzey 

* Irak'ta olan şey, Huzur Harekâtı içinde olan uçuşlara, kuzeyde yerden yapılan tacizlere karşı 
cevap vermektir. Başından beri bu uçakların bunu yapmaya da haklan vardır. Dünya, bunu, 
bombardıman diye algılamıyor. Bu bir meşru müdafaadır; ama, güneydeki bombardımandır. 
Bu ikisini birbirine karıştırmayalım; ikisi ayrı ayrı şeylerdir. Dediğim gibi, aradaki fark, bizim, 
ülkemizin kendi bağımsızlığını, barışseverliğini ve komşularıyla iyi geçinme anlayışını sergile
mek isteyen tutumunun bir sonucudur. Bunu tekrar dikkatlerinize sunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan Vekili. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dö

nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/792) 

BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgileri
nize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Ocak 1993 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin 
Faralyalı'nın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

• • Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/793) 

' BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1993 tarihinden itibaren resmî görüşmelerde bulunmak üzere, Kuveyt, Suudî Ara
bistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan Başbakan Süleyman Demi
rel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

<s Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN -^ Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. —Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan 

Devlet Bakanı Cavii Çağlar'ıh dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Ba-
rutçu'nun vekillik etmesinin Uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/794) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1993 tarihinden itibaren resmî görütşmelerde bulunmak üzere, Kuveyt, Suudî Ara
bistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağ-
lar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barütçu'nun vekâlet etmesi-' 
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

• 4. —Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan 
' Dışişleri Bakanı Hikmet Çeiin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 

, tezkeresi (3/795) \ 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1993 tarihinden itibaren resmî görüşmelerde bulunmak üzere, Kuveyt, Suudî Ara-, 
bistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbara-
cıbaşı'nın vekâlet etmesinin, başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Turgut Özal 
' . . ; • ' , . Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/122) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

BAŞKAN — Bir komisyonda görev almam sebebiyle içişleri Komisyonundaki görevim
den çekildiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Çevik 

Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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5. — İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/123) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Partideki görevlerim sebebiyle Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekilmek istiyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cem Kozlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. —Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeli

ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/124) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başka bir komisyonda görev almam sebebiyle Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda
ki görevimden çekildiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abbas tnceayan 

Bolu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. —Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/127) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Partideki görevim sebebiyle Dilekçe Komisyonundaki görevimden çekildiğimi bilgilerini
ze arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Atasayan, 

Kocaeli 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — İstanbul Milletvekili Şadan Tlızcu'nun KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/125) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Partideki görevim sebebiyle KİT Komisyonundaki görevindem çekildiğimi bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Şadan Tuzcu 

İstanbul 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen 'in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine ilişkin önergesi (4/126) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Partfdeki görevlerim sebebiyle Plan ve Bütçe Komisyonundaki görevimden çekildiğimi bil
gilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

\ İ.— Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 dönemindeki iş
kence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/85) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1980-1983 yılları arasında, yönetim birimleri ile güvenlik araştırma, yargılama yapan bi
rimlerin dönemin başlatılan tüm soruşturma ve yargılamalarında, işkenceler, C-5 işkence ba
rakalarına da feryatlar yükselmiş, bugüne kadar bu dönem araştırılmamış, sorgulanmamış ve 
sorumlular belirlenmemiştir. 

1980 askerî müdahalesi, 11 Eylül 1980 günü dorukta olan anarşiyi, her ne hikmetse, aynı 
görev, aynı silah, aynı eleman ile 12 Eylül sabahı birden kesivermiş ve işledikleri Anayasa suçu
nun kılıfını yönetimleri zamanında hazırlayarak, anarşinin ve faili meçhul olayların taraf ve 
müsebbipleri şunlardır diyerek kamu karşısında, belki de kendilerinden sonra dahi bu suçu iş
leyebilecekleri, demokrasiyi ihlal ve çiğnemenin kolaylığını sergilemiş ve sivil idare, demokra
si, insan haklan, kişilik dokunulmazlığı ayaklar altına alınmıştır. 

Dünyanın her yerinde demokrasi ve anayasanın ihtilalle kesintiye uğratılması suçtur. An
cak, bizde ihtilalle teamül haline getirilmek istidadı göstermiştir. 

Biz, bu ihtilal dönemini aralamalıyız. Bu nedenle; 
1. Bu dönemde yapılan sorgulamalar sırasında işkenceler yapılmış mıdır? 
2. "C-5" adı altında işkence barakaları hazırlanmış ve kurulmuş mudur? Kimler, ne için, 

nerelerde kurmuşlardır? / 
3. işkencelerin ve C-5 işkence barakalarının müsebbip ve failleri kimlerdir? Bugün dev

letin hangi kademe ve noktalarındadırlar? 
4. İşkence iddialarına karşı konsey, zamanın Hükümeti ve ilgili bakanlar ve sıkıyönetim 

komutanlıkları ne gibi işlem yapmıştır. 
5. Bu olaylar sırasında faili meçhul olayların çözümünde ödül, ikramiye, para yardımı 

veya teşviki yapılmış mıdır? 
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Bu hususların Yüce Meclis çatısı altında araştırılmasını istiyoruz. Anayasanın Geçici 15 
inci maddesi bu araştırmaya yasal engel değildir. Çünkü; • 

1. Medeni Kanun yönünden; 
12 Eylül sonrası suç ve faili araştırmalarında bu kanun yokmuş gibi sınırsız bir şekilde 

cümle medeni haklar ihlal edilmiş, bu ihlâlin gerekçesi veya varılmak istenen neticesi nedir? 
2. Türk Ceza Kanunu yönünden; 

Suç izafe edi|en kişi yargılanıp aleyhine hüküm tesisine kadar masum kabul edilir. Yargı
lama organları karşısındaki kişiyi suçlu değil, suç işlediğinden şüphelenilen olarak görür. Bu, 
kişiye saygıdır. Kişinin, insan oluşundan kaynaklanan haklarına saygıdır.* 

12 Eylül yönetimi döneminde kişi bu yönüyle masum kabul edilerek mi yargılanmıştır? 
Yoksa, önce mahkum edilip, sonra mı yargılanmıştır? 

3. Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu yönünden de yasal kriterler çiğnenmiştir. 

4. Bütün bu işler yürürken suç veya suçlar oluşmuş mudur? 
Araştırma talebimize konu 5 ana maddede sıraladığımız hususlar araştırılmalı ve bütün 

bu hususların cevapları verilmelidir. . 
Çünkü : 
— Dönemde işkenceler, işkenceciler vardı ve bu insanlık suçu, failleriyle araştırılmalıdır. 
— Özel işkence barakaları vardı. Kuranlar, kurulması emrini verenler ve yararlananlar araş

tırılmalıdır. 

— Bu işkence suçluları halen yetkili noktalarda sinsice yeni bir ihtilal, y eni bir demokra
si çiğneme özlemi içerisinde faal olup olmadıkları, gelecek nesillere ibret olması bakımından 
araştırılmalıdır. 

— Dönemin sıkıyönetim mahkemelerinin bildikleri gibi, çalışma sistemi ile yasaları aşa
rak, çiğneyerek verdikleri kararları, yargılama dosyaları araştırılmalıdır. 

Çünkü : 

a) Bunu işkencelere maruz kalanlar istiyor. Bu istek gök gürültüsünü geçecek boyutlar
da ve feryatlar halindedir. 

b) Bunu, işkenceye maruz kalanların babaları, anaları istemektedir. 

c) Bunu, işkence sonucu devletinden korkan, şüpheye düşen, devletine güvenmek iste
yenler istemektedir. 

d) Sayın vekil arkadaşlarım, bunu millet istiyor, bunu asil istiyor. 
Ben biliyorum ki, tarih denilen tanık, çok hassas bir ses ve görüntü kaydedici edasında 

her şeyi işlemekte, kaydetmektedir. 

öyleyse, hep birlikte bu tarihi aralayalım. Çünkü tarihi aralamazsak, bizi de, aynı tozla
nacak sayfaları arasına atacaktır ve bu tozlu sayfaların her on yılda bir yakılmasına devam 
edilecektir. 

, Gelin bu tarihin sayfalarını, bu on yılın sonu yaktırmayalım. 
Gelin hep beraber tarih yazalım. \ 

Demokrasinin kendi bünyesinde, problemlerini kendisinin çözeceği Türkiye'ye yelken açalım. 
Bu yüz yıl sürse de. 

Yukarıdaki konuların tespiti için Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla öneririz. 
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Oktay Öztürk 
Erzurum 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

S. Osman Sevimli 
Karaman 

Osman Develi oğlu 
" Kayseri 

Servet Turgut 
Konya 

Koray Aydın 
Trabzon 

Musa Erarıcı 
Konya 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Seyfi Şahin 
Kayseri 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

BAŞKAN — Önerge, göhdemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme sırasında yapılacaktın , 

Gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz. , 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
2, — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
3 — Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim \ 
4 — Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
5 — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
6. — Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
7. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Bazı komisyonlardaki açık üyelikler için Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Gruplarınca gösterilen adayları okuyup, oylarınıza sunacağım. 

İçişleri Komisyonu : 
Sadık Avundukluoğlu (Kırıkkale - DYP): Kab^ul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Dışişleri Komisyonu : , 
Baki Durmaz (Afyon - DYP),: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu : 
Sami Sözat (Balıkesir - DYP) : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu : 
Cavit Kavak (İstanbul - ANAP) : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu : 
Mehmet Çevik (Ankara - ANAP): Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çevre Komisyonu : 
Abbas İnceayan (Bolu - ANAP) : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu : 
Zeki Nacitarhan (Kars - CHP) : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
9. — (10/3) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
10. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
11. —(10/5-8) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Bazı Meclis araştırması komisyonlarında açık bulunan üyelikler için Anava

tan Partisi ve Doğru Yol Partisi Grupları tarafından gösterilen adayları okuyup, oylarınıza su
nacağım : 

1. Tüketiciyi Korumakla tlgiti (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu : 
Yücel Seçkiner (Ankara - ANAP): Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tsmail Sancak (İstanbul - ANAP): Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. özürlülerle ilgili (10/3) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu : 
Emin Kul (İstanbul - ANAP) : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahmut Orhon (Yozgat - ANAP): Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. Çevre sorunları ile ilgili (10/6) Esas Numaralı,Meclis Araştırması Komisyonu : 
Hamdi Eriş (Ankara - ANAP) : Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. Hayali İhracatla İlgili (10/5-8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu : 
Hasan Afşar (Konya - DYP) : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler Kısmına geçiyoruz. 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER , 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sartayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları
nın görüşmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
2. —Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı :.71) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunların
da Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüş
mesine başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S, Sayısı : 82) ' 
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Belediye Kanununa Bir Madde eklenmesine Dair Kanun Ta

sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarının raporları yer almaktadır. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanıma Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan 

Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı : 195) (1) " 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre.Kaçak ve 
Kaçak Zannıyla Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Burada. v 

Hükümet?.. Burada. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Geçen birleşimde tasarının 3 üncü maddesinin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı böylece kanunlaşmıştır. 

5. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bur Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 SayılıKanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. . 
Ertelenmiştir. 

6. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesin-
, de Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

(1) 195 S. Sayılı Basmayazı 14.1.1993 Tarihli 55 inci Birleşim Tittanağına eklidir. 
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.. Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Kornişonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Tltrizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları yer almaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9..— 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu'(1/97) (S. Sa
yısı : 121) 

BAŞKAN — 9 ucu sırada, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru vardır. • 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 

ve Plan ve Plan Ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 
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11. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım» Orman ve küyişlcri, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) , , 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri.ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — İzmir Milletvekili VeliAksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımla
nan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız ödeme
ler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu 
iddiasıyla, Söz Konusu Kararda imzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbu
lut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Ör üç Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/1) Esas Numa
ralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 202) (1) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşınm; 30 Ekim-1989 
Tarihinde Yayımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla 
ve Haksız Ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Gö
revlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başba
kan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Haklarında Ana
yasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve 
(9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon?.. Burada. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun Raporu 202 sıra sayısıyla bastırılıp, sayın üyelere da

ğıtılmıştır. 
Raporun okunup okunmaması husufunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 

kabul edenler... Kabul-etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, okunmasını kabul buyurduğunuz rapor, bildiğiniz gibi, uzundur; bu 
bakımdan Divan Üyesi arkadaşımızın, huzurunuzda bu görevini oturarak yapması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen 
firmalara fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla devleti zarara uğ
ratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında 

(1) 202 Sıra Sayılı Basmayazı Tiıtanağa eklidir. 
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yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporumuz üçer nüsha olarak ekleri ile birlikte ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. , 
Saygılarımla. 

Ahmet Sayın 
9/1 Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu Başkanı 
Burdur Milletvekili 

I. — Sunuş, Görev ve Yetki : 
izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 

89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler yapıl? 
masına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz 
konusu kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık 
ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 21.1.1992 tarihli, Esas 9/1 numaralı önergesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.1.1992 tarihli 30 uncu Birleşiminde okunmuş, kabul 
edilen Danışma Kurulu Önerisi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek Meclis soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

Anavatan Partisi Grup Başkanlığının usulî sebepler ileri sürerek Komisyona aday göster
meyeceklerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 28.4.1992 tarihli 69 uncu Birleşiminde Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Mec
listeki -Anavatan. Par tisi Grubu dışındaki- diğer siyasî parti gruplarının güçleri oranında ko
misyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından her parti 
için ayrı ayrı ad çekme suretiyle 11 kişilik Komisyon teşekkül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşiminde Ko
misyonumuzun çalışma süresinin, Komisyonun üye seçimi tarihinden itibaren başlaması ka
rarlaştırılmıştı. Ancak, salon temininin gecikmesi nedeniyle Komisyonumuzun çalışması süre
sinin başkan seçimi tarihinden itibaren başlaması, Genel Kurulun 5.5.1992 tarihli 73 üncü Bir
leşiminde kabul edilmiştir. 

7.5.1992 tarihinde toplanan Komisyonumuz; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçi
mini yapmıştır. 

Çalışmalarını muntazaman sürdüren Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki aylık çalışma 
süresi içinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi amacıyla; 
iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 1 Eylül 1992 tarihli 1 inci Birleşiminde, 1.9.1992 tarihinden geçerli olmak üzere, 
iki aylık yeni ve kesin bir çalışma süresi daha verilmiştir. . 

Komisyonumuz Başkanvekili Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in mensubu olduğu siyasî 
partiden istifa etmesi nedeniyle Komisyotuımuzdaki görevi İçtüzük hükümlerine göre kendili
ğinden sona ermiş bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresi 
komisyonumuza intikal etmiştir. 
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Boşalan üyeliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.11.1992 tarihli 22 nci 
Birleşiminde, Denizli Milletvekili Adnan Keskin seçilmiştir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içinde gerekli gördüğü belgeleri Komisyona celbetmiş ve 
bazı ilgililerin bilgi ve ifadelerine başvurmuştur. 

Haklarında soruşturma istenen eski Başbakan ve Bakanlara isnad edilen suça cevap ver
mek üzere kendilerine Komisyonumuzca gerekli tebligat yapılmış, ancak hiçbiri davete icabet 
etmemiştir. ' 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması kararlaştırılan Meclis Soruşturması Ko
misyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları ile yetkileri ve Soruşturma Komisyonu
nun düzenleyeceği raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul ve 
esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 
53 üncü Birleşiminde karar verilmiştir. 

II. — Soruşturmada Toplanan Deliller : 
1. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ve yüklenici firmalardan, gereğine binaen cel-

bedilmiş bulunan rapor, bilgi ve belgeler, — 
2. Komisyonumuzda ifadeleri alınmış bulunan tanıklara ait ifade tutanakları. 
III. — Meclis Soruşturması Önergesinde İleri Sürülen İddiaların İncelenmesi ve Soruş

turması : 
Komisyonumuz; Meclis Soruşturması önergesinde ileri sürülen iddia ve hususları evrak 

üzerinde incelemiş, Soruşturmasını yapmış ve ileri sürülen iddialar ve bunlarla ilgili tespitler 
aşağıda belirtilmiştir. 

A) Meclis soruşturması Önergesindeki, otoyol projelerinin gerçekçi bir plana dayandı-
rılmadığı, var olan ulaşım ana planındaki göstergeler ve hedeflerin dikkate alınmadığı, hiçbir 
fizibilite yapılmadığı ve belli işlerin İktidarın koruduğu firmalara dağıtıldığı iddiası : 

(1) Otoyol ihalelerinde, önceden hazırlanmış avan veya uygulama projeleri ve bu proje
lere dayalı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalelerden önce hazırlanmış keşif
lerin olmadığı, işlerin projeleri ana yapım ihalelerinden sonraki zamanlarda ihale edilerek yap
tırıldığı, belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Karayolları eski Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu'nun Komisyonumuzca alınan 
yeminli ifadesinde, Kınalı-Mahmutbey arasındaki projeyi yaptırdıklarını, ama bu projeyi uy
gulamadan değiştirmek zorunda kaldıklarını, nedeninin de zeminin çok iyi etüd edilmesinin 
gerekli olduğunu beyan etmiş ve böyle bir etüdü yapmak için çok iyi mühendislere ve müşavir
lere ihtiyaç olduğunu söylemiştir. (İfade tutanağı : S: 70, 71) 

(2) Kınalı-Sakarya otoyolu ihalesinden sonra yapılan hiçbir otoyol ihalesinde, Devlet iha
lelerinde genellikle uygulanan ilan, resmî davet, teklif vermeye davet anlamına gelecek bir res
mî duyuru yapılmadığından dolayı rekabet ortamı oluşmamıştır. (Ek : 4) 

Diğer taraftan Karayolları Genel Müdürlüğünce muhtelif yazılarlarla; kredi temin etmek 
suretiyle otoyol yapım programında bulunan projeler için müracaat etmiş firma ve firma grup
larınca yapılan müracaatlar arasından, yapılan pazarlık sonucunda sözkonusu otoyol projele
rinin, bu yazılarda belirtilen firmalara ihale edilmesi hususu Bayındırlık ve İskân Bakanının 
"OlurV'Iarına sunulmuştur. (EK : 14/a, 14/b) 
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Bayındırlık ve İskân Bakanı da Karayolları Genel Müdürlüğünün yazışmalarında belirti
len firmalara işlerin ihale edimesini uygun bulmuştur. (Ek : 14/a, 14/b) 

Gerek komisyonumuzca ve gerekse müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturmalarda her
hangi bir pazarlık komisyonunun ve onaylı pazarlık tutanağının mevcudiyeti sorulmuş, bu tür 
belgelerin mevcut olmadığı ifade edilmiştir. (Ek : 4) 

B) Meclis Soruşturması önergesindeki, alışılagelmiş ihale yöntemleri uygulanmamış, yurt 
dışından kredi temin şartını yerine getiren firmalara bu işler doğrudan doğruya verilmiş; ne 
ulusal ne de uluslararası rekabet koşulları işletilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek aynı şart
larda yüklenici firmaya proje (tasarım ve çizim) yapım yetkisi verilmiş, yine kural dışı olarak 
ihale bedelinin çok küçük bir bölümünü içeren proje bedeli üzerinden ödeme yapılması yerine, 
tüm ihale bedelinin °/o 20'si dolar bazında hemen avans olarak ödenmiş olduğu iddiası : 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü, 1985 yılından bu yana, ülkemizin muhtelif yerlerinde 
otoyollar ihale etmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol ihalesi olarak ilk gerçekleşti
rilen Kınalı-Sakarya otoyolu ihalesinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programın
da yer alması nedeniyle İdarenin tabi olduğu 2886 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne 
uygun olarak alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla bu Kanun hükümleri dışında kalındığı, 89 un
cu maddenin son cümlesi gereğince ihale usul ve esaslarının KGM'nce hazırlanarak Bakanlık 
makamınca onaylandığı, ihale hukukunun temel ilkelerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak dü
zeyde hazırlanmış olan ihale usul ve esaslarına uygun olarak, ihalenin tam bir disiplin içinde, 
açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesine uygun olarak, istekliler açısından eşit ve adil şekilde 
sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. 

Ki nalı-Sakarya Otoyolu ihalesinden sonra yapımı düşünülen otoyol projeleri finansmanı 
için teminedilen dış kredilerin, Kamu Ortaklığı Fonuna aktarılarak buradan karşılanacağına 
ilişkin 28.11.1985 tarih ve K-ll sayılı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurul Kararı alınmış, da
ha sonra KGM'nün yatırım programında yer alan otoyol projelerinin, "kendi usullerine göre 
yaptırılmasına imkan vermek bakımından Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı projeleri arasına 
dahil edilmesine ilişkin" Bakanlar Kurulu Kararı alınmış, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku
rulunun 2.7.1986 tarih ve K-23 sayılı kararı ile de sözkonusu otoyol projeleri ihale işlemlerini 
KGM tarafından hazırlanıp Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan ihale usul ye 
esaslarına göre KGM'nce yürütülmesine karar verilmiştir. Bu otoyol ihaleleri için KGM'nce 
hazırlanan ihale usul ve esasları olarak anılan düzenlemeler Bakanlık Makamınca çeşitli tarih
lerde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 

2. Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesinden sonra yapılan hiçbir otoyol ihalesinde, Devlet iha
lelerinde genellikle uygulanan ihale yöntemlerine uyulmamıştır. Karayolları Genel Müdürlü
ğü, ihalelerde pazarlığa esas olmak üzere müteahhitlerin karşısına herhangi bir resmî birim 
fiyat ve keşif bedeli ile çıkmadığı gibi, ihaleler sırasında görevlendirilmiş bir resmî ihale komis
yonu ve böyle bir resmî komisyonca tutulmuş ve yazılmış herhangi bir resmî pazarlık tutanağı 
yoktur ve ihalelere katılım sağlanmamıştır. 

3. Karayolları Genel Müdürlüğü diğer karayolları işlerinde kullanılmak üzere oluştur
duğu analiz ve birim fiyatları otoyollar için resmî olarak oluşturulmamıştır." 

4. Kınalı-Sakarya Otoyolu 17.4.1985 tarihinde ihale edilmiş, 10.5.1985 tarihinde sözleş
meye bağlanmış olup aşağıdaki 4 etaptan oluşmaktadır. 

a) Kınalı-Mahmutbey 
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b) Mahniutbey-Çamlıca 
c) Çamlıca-Gebze 
d) Îzmit-Sakarya 
1985 yılında başlayan otoyol ihalelerinin ilki olan bu ihale, daha sonra yapılan diğer oto

yol ihalelerinde pek çok bakımdan temel-model alınmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi eski Başkanı Ayşe Nurseli Cezayirlioğlu'-
nun Komisyonumuzca alman yeminli ifadesinde;."... ama şimdi biz her birinden tekrar teklif 
alsak yine zaman kaybı. Halbuki elde krediler var. Dendi ki Kınalı-Sakarya Otoyoluna gelen 
teklifler değerlendirilsin. Orada elde edilen, rekabetten elde edilen birim fiyatlarla diğer oto
yollar için pazarlık yapılsın. Çünkü, Kınalı-Sakarya'da dört değişik kesim vardı. Avrupa kesi
mi dalgalı arazi, İstanbul kesimi şehir içerisinde zor, nihayet inşaat şartlarında çalışma, yani 
kendine göre her birinin özelliği olan kesimler, ondan sonraki kesim daha arızalı, ondan son
raki İzmit doğu geçişi falan adamakıllı sorunlu, inşaat yönünden daha pahalıya mal olacak 
kesimler. Biz böylece dört değişik kesime gelen birim fiyat yelpazesini aldık. Bunların arasında 
her bir kalem için en çok tekrar eden birim fiyatı demek ki sağlıklı birim fiyattır diye istettik. 
Ondan sonra bu listeleri müteahhitlere rastgele dağıttık, yani aradan tabiî zaman geçti ve de 
fazla zaman da yoktu. Benim dairemde üç müdürlük vardı. Daktilo ile beraber evrak memuru 
ile beraber topu 40 kişi. Zaten mühendis sayısı da az ve zaten daha önceden bir yerde iş yap
mayan defo şeklinde bir daireydi. Onun için çok fazla detay çalışması yapılabilecek bir durum 
yoktu, kaydımız fazla yok, ama her şeyin kaydı işlemler tamamlandıktan sonra minimum ge
reken düzeyde tutulmuş durumda. Oradan o fiyatları benzeterek, mesela İzmir hangisine ben-
ziyorsa ona baktık ve o benzeyen kesimde hatta biz belki arazi şartlarını'belki yeterince bile
meyiz, daha tecrübeli, araziyi gezen bir dairemize gönderin dedi. Belki onu yazılı olarak gön
dermedi de elden gönderdim, onların da mutabakatını aldım ve böyle müteahhitlere birim fi
yatları dağıttık ve Kınalı-Sakarya'nın da sözleşmesini de aldık örnek sözleşme olarak. Netice
de, yani dört tane kalemde, çok düşüktü Kınalı-Sakarya'nın fiyatları, onlar üzerinde tekrar-

,dan bizim Karayollarının birim fiyat listelerinden fiyat çıkararak düzeltme yapıldı ve ortalama 
birim fiyatı, Kınalı-Sakarya ihalesinin ortalama fiyatı baz alınarak müteahhitlerle sözleşmeler 
bağlandı." demiştir. (İfade tutanağı : S: 18-20) 

5. Otoyol sözleşmelerine göre verilen avanslar, işin yüzde 20'si seviyesinden başlamak 
ve her hakedişten yüzde 30 kesilmek suretiyle mahsup edilmekte ve tamamen itfa edilmesi 17 
aya kadar uzayabilmektedir. (Hakedişler aylık yapılmakta ve keşif bedelinin en az yüzde 5'i 
kadar bir bedel ihtiva edebilmektedir. İnceleme konusu işlerde, sözleşmeye bağlı avans oranı 
yüzde 20 olup, ilave avanslarla bu oran yüzde 25'e kadar ulaşabilmektedir. 

Ayrıca, otoyol müteahhitlerine sözleşmelerine göre ihale bedelinin yüzde 7,0,'si oranında 
avans verilmiş olmasına rağmen, bilahara İzmit-Aydm otoyolu müteahhidi Kutlutaş Firmasına 
Yüksek Planlama Kurulu Kararına dayanılarak 15 milyon ABD Doları ek avans verilmiş, bu 
arada Kamu Ortaklığı İdaresi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve KG M arasında düzenle
nen bir protokola dayanarak bazı firmalara da ihracat kredilerinin işlerlik kazanabilmesi için 
gerekli ön ödemeler denilerek (Yurt dışından yapacakları ithalat için) avans niteliğinde muhte
lif ödemeler yapılmış, kredilerden karşılanan bu ödemelerin yükü idare tarafından karşılanmıştır. 

c) Meclis soruşturması önergesindeki; 20 Ağustos 1988 gün ve 88/13181 sayılı Genel Fi
yat Farkı Kararnamesinin 16 ncı, Otoyol İhaleleri Sözleşmesinin "Fiyatların artması ve azal-
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ması" başlıklı 70 inci maddesi, bedeli döviz karşılığı ödenen işlere fiyat farkı verilmeyeceğini, 
bütün bunlara rağmen kamunun, çıkarlarından çok şirket çıkarlarını koruyan ANAP Hükü
meti 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayınlanan 89/14657 sayılı Karar ile "yabancı para 
birimlerine dayalı birim fiyatlarla ihalesi yapılmış ve yapılacak olan, otoyol, köprü, tünel yapı
mı ile kontrollük, mühendislik, etüt proje ve müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uygula
nacak esaslar"ı yeniden düzenleyerek, otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine neden ol
duğu ve devleti çok büyük ölçüde zarara soktuğu şeklindeki iddia : 

1. Otoyol yapım işlerini alan müteahhit şirket ve gruplar, içerikleri hemen hemen aynı 
bazı yazılı şikâyetnamelerde, "yurt içi maliyetlerin vergi, sigorta, zorunlu tasarruf vs. düzenle
melerdeki artışlar, Amerikan Dolarının (bu arada ihalelerde geçerli diğer yabancı paraların) 
Türk Lirası karşısındaki değer artışının yurt içi (Türkiye) enflasyon oranının altında kaldığı, 
doların dünya piyasalarında da değerinin düştüğü" gibi birtakım gerekçeler ileri sürerek bu 
kayıplarını telafi etmek üzere kendilerine fiyat farkı verilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

, Burada hemen belirtmek gerekir ki, 1985 yılından bahis konusu fiyat farkı kararnamesi
nin yürürlüğe girdiği 30.10.1989 tarihine kadar yapılan otoyol ihalelerinde, müteahhitlerle ida
re (Karayolları Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan ana sözleşmeler herhangi bir şekilde fi
yat farkı ödenmeyeceğini hüküm altına almaktadır. Bu sözleşmelerin, birbirinin aynı olan 70 
inci maddeleri şöyledir : 

"70. — Fiyatların Artması veya Azalması : 
tşlerin yapılış maliyetini etkileyen işçilik ve/veya malzeme veya diğer hususların fiyatla

rındaki yükselmelerde veya düşmelerde bunlarla ilgili ilave bir ödeme veya kesinti yapılmaya
caktır." 

Yine bu sözleşmelerin 71 inci maddeleri ise şöyledir; 
""71. — Büyük Ekonomik Bunalımlar : 
Teklif tarihini takiben işlerin inşa edilmekte veya edilecek olan ülke dahilinde o ülke hü

kümetinin döviz kısıtlamaları koyması veya ülke parasının devalüasyonu sonucu büyük bir eko
nomik bunalım meydana geldiği takdirde idare söz konusu ekonomik bunalım sebebiyle veya 
neticesinde işlerin icrası bakımından veya işlerle ilgili olarak artan masrafları müteahhite öde
meyecektir. Ancak, işbu maddedeki hiçbir husus sözkonusu durumlarda müteahhite tanınmış 
olan her türlü haklan veya hukukî yolları hiçbir şekilde ihlal etmeyecektir." 

Görüldüğü gibi sözleşmeler, fiyatlar genel seviyesindeki oynamaları (hatta ekonomik bu
nalım halinde bile) fark ödenme sebebi saymamaktadır. Müteahhitlerin zam talepleri ise, ta
mamen bu gerekçelere dayanmıştır. > 

Bakanlar Kurulunun 19.10.1989 gün ve 89/14657 sayılı Kararı, 30.10.1989 gün ve 20327 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararın ekinde fiyat esasları yer 
almıştır. 

Buna göre : " 
İş grupları; 
a) Toprak işleri ve peyzaj, 
b) Büyük sanat yapıları, küçük sanat yapıları ve tüneller, 
c) Üst yapı işleri, 
d) Güvenlik ve trafik işaretlemesi, 
e) Tesislerin etütlerinin, ön ve uygulama projelerinin, nihaî (As-Built) projelerinin ha

zırlanması, ' 
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f) Kontrollük, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, 
Olmak üzere ana başlıklarda toplanmış ve işin özelliğine göre yurt içi ve yurt dışı endeks

lerle irtibatlı formüller ile fiyat farkı ödenmesi öngörülmüştür. 
Kararnamenin 12 nci maddesinde, esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri 

yapılan ve devam eden işlerde, müteahhitler ile idare arasında yapılacak zeyilname ile uygula
maya ilişkin hususların tespit edileceği hükme bağlanmıştır. . 

2. Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, devam etmekte olan işler için "Ek Sözleşmeler" 
yapılarak, Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra yapılan ihalelerde ise ana sözleşmelere bu 
yolda hükümler koymak suretiyle uygulamaya geçilmiş ve 31.12.1991 tarihi itibariyle ceman 
1 152'457 550 78 ADD Doları ve 1 211 331 87 İNG. Sterlini fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. 
(Ek : 5) \ 

3. İhalelerdeki birim fiyatlar; müteahhitler tarafından sözleşmedeki fiyat farkı verilme
yeceği şeklindeki hüküm ve işin süresi, yapım şartları bilinerek önerilmiştir. Bu öneriler, Kınalı-
Sakarya Otoyolu ihalesi hariç, herhangi bir rekabet ortamının oluşmadığı, tek katılımlı ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce herhangi bir karşı öneri yapılmayan ortamlarda yapılmıştır. 

4. Müteahhitlerin fiyat farkı taleplerinin samimi ve gerçek olup olmadığı hakkında Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce herhangi bir resmî araştırma ve maliyet karşılaştırması yapıl
madığı gibi, kararı alan Bakanlar Kuruluna da ve böyle bir maliyet karşılaştırması sunulma-
mıştır. Buradaki maliyet karşılaştırmasından anlaşılması gereken, başlangıçta önerilmiş olan 
birim fiyatların haddi layık olup olmadığını belirten fiziksel anlamda karşılaştırmalardır. Yok
sa, bu hususu gözardı eden ve sadece enflasyon veya dolar değer düşüklüğünü hesaba katan 
karşılaştırmalar değildir. Karşılaştırma yapıldığı takdirde sonuçta; 1987 yılında müteahhitlerce 
teklif edilen birim fiyatların, 1991 fiyatlarıyla dahi yeterince fahiş olduğu görülecektir. Yani 
5-6 yıl önce teklif edilmiş birim fiyatlar, bugünkü fiyat seviyelerinde bile fahiştir. (Ek: 6/a, 6/b, 
6/c. 6/d, 6/e, 6/f, 6/g, 6/h, 6/ı, 6/i, 6/j, 6/k.) 

5. Fiyat Farkı Kararnamesi geriye yürür şekilde düzenlendiğinde, Kararnamenin yürür
lüğe girdiği tarihten (30.10.1989) önce yapılarak teslim alınmış ve bedeli de geçerli sözleşmelere 
uygun olarak hiçbir itiraz sözkonusu olmaksızın ödenmiş imalata da fiyat farkı ödenmesi so
nucu doğurmuştur. Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ait olarak ödenen 
fiyat farkı toplam 90 070 809 42 ABD Doları ve 76 595 85 İNG Sterlinidir. (Ek : 5) 

6. Kararnamenin formülasyonu hakkında da aşağıdaki tespitler yapılmıştır : 
a) Müteahhit kârı ve genel gider karşılığını veya verilen avansları temsil etmesi gereken 

sabit (X), gerçekte yüzde 20-25 arasında olması gerekirken yüzde 10 olarak alınmıştır. 
b) Formüller, yabancı para ile yapılan yabancı personel ödemelerini yüzde 5 olarak ka

bul etmekte, bunun dışında yüzde 30-45 civarında bir ağırlığa sahip olan yabancı para ile yapı
lan makina-teçhizat ve girdi harcamalarının yurt dışından yapıldığını gözardı etmekte, tama
men yurt içi enflasyon ile ilişki kurmaktadır. 

Bu iki husus, formüllerin gerçek duruma hiçbir şekilde uymayan yüksek katsayılar ile so
nuçlanmasını sağlamıştır. Hemen bütün iş gruplarında ve fiyat farkı verilen bütün yıllarda du
rum aynıdır. Fiyat farkı katsayıları bu istatistik yanılgılar ve ihmaller ile, yüzde 25-30 civarın
da fazla hesaplanmış; bu yolla 300 milyon ABD Dolarına varan fiyat farkı ödemeleri yapılmıştır. 

c) Kararname, ancak yılın ilk 1-2 ayı için mantıklı sonuç verebilmekte, sonraki aylarda 
meydana*gelen enflasyonist ya da deflasyonist değişimler ile, TL./döviz paritesindeki farklı
laşmaları hesaba katamamaktadır. 
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d) Otoyol işlerindeki imalatın sağlıklı analizleri bulunmadığından, hem fark formülle-
rindeki indekslerin gerekliliği, hem de bu indekslerin formül içindeki ağırlık katsayıları, ista
tistik bir hesaplamaya dayanmamaktadır ve afakîdir. 

7. Gümüşova-Gerede Otoyolu, astaldi S.P.A. Firmasına 10.10.1986 tarihinde ihale edil
miştir. Ancak, ihale tarihinden daha önceki tarihlerde yapılan öngörüşmeler sonucunda idare 
ile müteahhit arasında sözleşme yapma vaadiyle protokol ve anlaşmalar imzalanmıştır. 

Bu protokol ve anlaşmalar yapılırken Amerikan Express Bank önderliğindeki konsorsi
yumdan 115 000 000 ECU'luk kredi sağlanmış; ödemeler ABD Doları cinsinden yapıldığı için 
24.1.J986 tarihinde dolar ECU parkesinin 1 Dolar = 1 299 272 ECU şeklinde sabitleştirilmesi-
ne karar verilmiştir, ön anlaşmanın yapıldığı tarihte (24.1.1986) gerçek kur 1 Dolar = 1 1179 
ECU olmasına rağmen geçmiş tarihli bir döviz kurunun esas alınmasıyla 1 Dolar = 1 299272 
ECU hesabıyla 115 milyon ECU karşılığında idare 14 360 350 ABD Doları zarara uğratılmıştır. 

Bundan başka 16.4.1987 tarihinden 2.9.1991 tarihine kadar söz konusu olan hakedişler 
dikkate alındığında 1 ABD Doları = 1 299272 ECU sabit kuru esas alınarak krediden yapılan 
ödemenin 108 592 088.43 ECU olduğu; bu ödemelerin ödeme tarihindeki reel kur üzerinden 
yapılması halinde toplam 67 807 144.21 ECU'luk ödemenin yapılmış olması gerekeceği; dola
yısıyla bu sabitleştirmeyle 2.9.1991 tarihi itibariyle 40 784 944.22 ECU'luk miktarın fazladan 
ödendiği görülmüştür. Bu miktarın ödeme tarihindeki reel kur üzerinden dolara çevrilmesi ha
linde ise idarenin bu yolla doğan zararının 51 320 197.45 ABD Doları olduğu anlaşılmaktadır. 
(Liste : 1) 

IV. Değerlendirme : 
Bu bölümde, inceleme ve soruşturma bölümünde yapılan açıklamalar ve varılan tespitler 

ışığında, haklarında soruşturma açılan eski Başbakan ve bakanların sorumlulukları değerlen
dirilecektir. 

A) "Genel olarak : 
Anayasamızın 112 nci maddesine göre; "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 

bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Ba
kanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden 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 getirilmesi
ni gözetmek Ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." 

Ayrıca, Anayasamızın 8 inci maddesine göre de; "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaş
kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir." Bu madde hükmü bir hukuk devletinde kamu hizmetlerinin, diğer deyimle bütün 
devlet faaliyetlerinin önceden düzenlenmiş olan kaidelere göre yürütülmesi esasını getirmiştir. 

Kamu hizmetlerinin önceden düzenlenmiş kaidelere (mevzuata) uyularak yürütülmesi pren
sibi sadece bu hizmetlerin muayyen esaslara uygun surette yapılmasından ibaret olmayıp, bu
nunla birlikte kamu hizmetlerini yürütenlerin görev ve yetkilerinin de önceden tespit edilmiş 
olmasını gerektirir. 

— 463 — 



T.B.M.M. B : 57 20 .1 .1993 0 : 1 

Bir hukuk devletinde, kamu hizmetlerinin görülmesi konusunda gerek esas ve usul, gerek
se görev ve yetki bakımından konmuş olan kurallara aykırı hareket edilmesi, yerine göre devle
tin veya onun adına hareket edenlerin siyasî, cezaî ve hukukî sorumu ile neticelenir. 

Diğer taraftan her kanunun yürürlük maddesi bakanlara görev yükleyen bir özellik taşı
maktadır. 

B) Tespitlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi : 
Komisyonumuz; Meclis soruşturması önergesinde ileri sürülen iddialara ilişkin olarak ya

pılan tespitleri raporunun III üncü bölümünde maddeler halinde saptamış; burada da bu tes
pitlerin, kamu yararı ve ilgili mevzuat bakımından tahlil ve değerlendirmesini yapmıştır. 

1. 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 89 uncu maddesine göre "özelliği bulunan işler" 
de ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalınmasına Ba
kanlar Kurulunca karar verilebilmekte, bu ihalelerde uygulanacak esas ve usuller idarelerince 
hazırlanarak ilgili Bakanın onayı ile belirlenebilmektedir. 

Devlet ihale Kanununun 2.3.1984 tarihli ve 2990 numaralı Kanunun 10 uncu maddesiyle 
değiştirilen 89 uncu maddesinin gerekçesi de aynen şöyledir : 

"Maddenin mevcut şeklinde özelliği itibariyle bu Kanun kapsamında yapılması mümkün 
olmayan işler için istisnaî 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 
öngörülmüştür. 

Ancak DSÎ, Karayolları Genel Müdürlükleri gibi büyük ve özellik taşıyan iş yapan kuru
luşlar için madde bu şekli ile ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu gibi kuruluşlar 2886 sayılı Ka
nundan önce ihalelerini 2490 sayılı ihale Kanunu dışında kendi özel kanunları ile yapmakta 
idiler. Bü Kanunun yürürlüğe girmesi ile ihalelerde önemli sıkıntıya girmişlerdir. 

Bu maddede yapılan değişiklikle, 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 idare
ce tespit ve bakanca onaylanarak yürürlüğe konulacaktır. Bu şekilde bir uygulama özelliği olan 
yatırımların gerçekleştirilmesine kolaylık ve hız kazandıracaktır." 

1985 yılında yapılan Kınalı-Şakarya Otoyolu ihalesi, Bakanlar Kurulunun 3.1.1985 gün 
ve 85/8939 sayılı Kararı ile, 2886 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki düzenlemeye göre iha
le Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. Bundan sonra gerçekleştirilen otoyol ihaleleri ise, Yüksek 
Planlama Kurulunun 14.4.1986/20. ve 23.10.1989/67 sayılı raporlarını jaygun bulan 86/10611 
ve 89/14686 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı projeleri 
arasına katılmış, böylece 2886 sayılı Kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Raporumuzun III üncü bölümünün B/1,2 maddelerindeki tespite göre; Kınalı-Sakarya Oto
yolu için İhale Kanununun 89 uncu maddesi gereğince, ihale esas ve usulleri Karayolları Genel 
Müdürlüğünce hazırlanmış ve bakanlık makamınca onaylanmıştır. Bu ihale için anılan kanu
nun ilgili maddesi bakımından bir aykırılık sözkonusu değildir. 

Kıhalı-Sakarya Otoyolu ihalesinden sonraki ihalelerde, daha önce bakanlık makamınca 
Kınalı-Sak;arya Otoyolu için onaylanan ihale esas ve usulleri uygulanmadığı gibi Kınah-Sakarya 
Otoyolu ihalesinden sonraki ihalelerde uygulanacak esas ve usuller düzenlenmemiştir. 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına sunulan ihale olurlarının ''ihale esas ve usulü" olarak 
düşünülmesi mümkün değildir. 1 
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Düzenleyici işlem niteliğindeki esas ve usullerden amaç, 2886 sayılı Yasa yerine geçecek, 
onun boşluğunu dolduracak, ihalenin her aşamasına ilişkin hükümler getirecek, böylece kişi
sel takdir ve sübjektif davranışlara yer vermeyecek hükümler olmalıdır. 

Otoyol ihalelerinde geçerli olacak esas ve usuller düzenlenmediğinden, otoyol ihaleleri hiçbir 
kurala bağlı kalınmaksızın, mutlak bir kişisel takdirle gerçekleştirilmiştir. Bu hususta bir kural 
mevcut olmadığı için rekabet ortamı oluşmamış, eşitlik ve açıklık ilkesine uyulmamıştır. 

Kamu yararının sağlanması, bu ilkelere uygun davranılması ile mümkün olur. 
Nitekim bu esas ye usullerin tespit edilmemiş olmasından doğan boşluk, raporumuzun 

III üncü bölümünün A/l, A/2, B/2, B/4, B/5 inci maddelerinde bahsi edilen sübjektif ve ka
mu yararını gözetmeyen uygulamalara imkân tanımıştır. 

Kprnisyonumuz; yukarıda anılan Kanunun ilgili maddesine aykırı işlemlerin zamanın Ba
yındırlık ve tskân eski Bakanları t. Safa Giray ve Cengiz Altınkaya tarafından yapıldığı, bu 
suretle görevlerini kötüye kullandıkları kanaatine varmıştır. 

2. Otoyol işlerindeki birim fiyatların müteahhitlerce iddia edildiği "zarar edici" olup 
olmadığı konusunda Raporumuzun III üncü bölümünün C/3, 4 maddelerinde tespit edildiği 
gibi Karayolları Genel Müdürlüğünce veya başka bir resmî kuruluşça kararname öncesinde her
hangi bir maliyet analizi ve mukayesesi yapılmamıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce münhasıran otoyol işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış 
ve bu işlerdeki imalat kalemlerinin maliyetini hesaplamakta kullanılan analizler ve birim fiyat
ları yoktur. İhaleye giren müteahhitler tarafından hazırlanmış olan teklif birim fiyatlarla bera
ber bu teklif birim fiyatlara dayanak olan analizler de istenmemiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü diğer karayolu işlerinde kullanılmak üzere oluşturduğu analiz 
ve birim fiyatları otoyollar için resmî olarak oluşturmamış olmakla beraber, ilgililerin muhtelif 
beyanları "1985 yılında yapılan Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesi sırasında ihalelere katılan is
teklilerin teklif fiyatlarının bir baz oluşturduğu, sonraki ihalelerin ise bu baza oturtulduğu" 
şeklinde olduğundan bu husus irdelenmiştir. Söz konusu ilgililerden Otoyollar D. Bşk. Nurseli 
Cezayirlioğlu'nun konu ile ilgili ifadesi Raporumuzun III üncü bölümünün B/4 üncü madde
sinde ve Ek-4'de yer almıştır. 

"1985 yılında ihale edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu için oluşan fiyatların sonraki ihalelerde 
baz oluşturduğu" şeklindeki yaklaşım Karayolları Genel Müdürlüğü ilgililerince şöyle açık
lanmaktadır : 

Kınalı-Sakarya Otoyolunun her bir etabında, her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen 
birim fiyatlar içinden en çok tekrarlananlar, sonraki yıllarda 6 etaba benzediği kabul edilen 
otoyol ihalelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü için "pazarlık bazı"nı oluşturmuştur. (Ek : 4) 

1985 yılından sonra ihale edilen işler için müteahhitlerce önerilen birim fiyatlar, o ihaleye 
benzediği kabul edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu etabının "seçilmiş" birim fiyatı ile karşılaştırıl
dığında ve ihalenin keşif cetveli buna göre yeniden fiyandırıldığında sonuçta ortaya çıkacak 
farklar bakımından bu husus irdelenmiştir. Bu konuda örnek teşkil etmesi bakımından : 

1987 yılında ihale edilen tzmir Çevreyolu-Aydın Otoyolu keşif cetveli, "benzeri" kabul edilen 
Mahmutbey-Çamlıca etabı fiyatlarıyla yeniden yapıldığında (Mahmutbey-Çamlıca etabl için 
hazırlanan birleşik keşif cetvelinde mevcut imalat pozları itibariyle) "Benzerinden" 11,5 mil
yon dolar civarında fazladır, (Ek : 12/a) -
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Yine 1987 yılında ihale edilen Tarsus/Pozantı Ayrımı-Adana-Toprakkale-Gaziantep Oto
yolunun keşif cetveli, "Benzeri" kabul edilen Çamlıca-Gebze etabı fiyatlarıyla yeniden yapıl
dığında, "Benzerinden" 26,850 milyon dolar civarında fazladır. (Yüzde 12 civarında) (Ek: 12/b) 

Yine 1987 yılında ihale edilen Edirne-Kınalı Otoyolunun keşif cetveli, "benzeri" kabul 
edilen Kınalı-Mahmutbey etabı fiyatlarıyla yeniden yapıldığında, 41 570 milyon dolar civarın
da fazladır. (Yüzde 19 civarında) (Ek: 12/c) 

Bu arada belirtilmelidir ki, Kınalı-Sakarya Otoyolu yüzde 11 civarında indirimle alınmış
tır. İhaleyi kazanan bu indirimli fiyatlarla aynı karşılaştırma yapıldığında ortaya çıkan farkla
rın daha büyük olacağı açıktır. 

1985 yılında ihale edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesinde oluşan fiyatların, sonraki yıl
larda yapılan ihalelerde baz oluşturmasına dair yaklaşım ile ilgili tespitler çok kısa ifadelerle 
şöyledir : 

Sonraki yıllarda yapılan ihalelerin keşif fiyatları, Kınalı-Sakarya Otoyolu sırasında olu
şan fiyatlardan önemli miktarda fazladır. 

Kınalı-Sakarya Otoyolu sırasında sözkonusu olmayan bazı kalemler sonraki ihalelerin ke-
, şiflerine girmiş olup, bunlar için Kınalı-Sakarya fiyatlarının nasıl baz oluşturduğu anlaşılama
maktadır. 

Kınalı-Sakarya Otoyolu birim fiyatları da neticede müteahhitlerce önerilmiş fiyatlardır. 
Karayolları Genel Müdürlüğünce Aralık 1985'te sadece 4 kalem imalat için her nasılsa ya

pılmış olan analizler (ki bunlar baz oluşturan Kınalı-Sakarya Otoyolunun ihale edildiği yıl ha
zırlanmıştır.) de sonraki yıllarda yapılan ihalelerde arttırılmış, sonraki ihalelerdeki fiyatlar da
ha fazla olmuştur. (Ek : 13) 

Kınalı-Sakarya Otoyolu sırasında oluşan fiyatların arasından yapılan seçimin, sonraki yıl
larda yapılan ihaleleri'bu otoyolun etaplarına "eşdeğer" kabul etme anlayışının yasal, resmî, 
teknik, kabul edilebilir mantıklı gerekçeleri yoktur. 

Kınalı-Sakarya teklif fiyatlarından yapılan "seçim"Ier "ihaleyi kazanan indirimli fiyatlar" 
değildir. 

Herşeyden önce, bazı ihale olurlarında açıkça ifade edildiği gibi, sonraki yıllarda (1985 
ile Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında) yapılan ihaleler, "1985 yılında ortaya çıkan 
fiyatlar üerinden yapılan pazarlık sonucu oluşan fiyatlarla" yapılmıştır. Yoksa "1985 yılında 
ortaya çıkan fiyatlar üzerinden yapılan pazarlık sonucu oluşan fiyatlarla" yapılmıştır. Yoksa 
1985 yılında ortaya çıkan fiyatlarla" değil. Yani ihale fiyatları, ihale yapıldığı anda oluşmakta
dır. Bu andan önce (meğer ki 1985 yılında) oluşmuş herhangi bir fiyat varsa bile, o fiyat değiş
tirilmiş, revize edilmiştir, ihalenin fiyatı artık ihalede oluşan yeni fiyattır. (Ek: 14-Örnek Olur'lar) 

örneğin 1987 yılında ihale edilmiş bir otoyol için fiyat farkı baz yılı olarak 1987 yerine 
1985 yılının esas alınması, 1987 yılında isteklinin o andaki tüm şartları bilerek ve görerek teklif 
etmiş olduğu fiyatlara durup dururken ve daha ilk yıl İçin bile zam yapılması sonucunu doğur
maktadır. örneğin: 

1987 yılında "toprak işleri" grubundan herhangi bir imalat için 200 dolar teklif eden is
tekliye, 1989 yılında Kararname çıkar çıkmaz 1987 için: 

2.00X1.063 (F.F. katsayısı) = 2.126 dolar ödenecek, yani istekliye 1987 yılı için bile 0.126 
dolar fiyat farkı ödenmiş olacaktır. Uygulamanın bununla kalmayacağı, daha sonraki yıllarda 
ödenecek fiyat farklarının da katlamalı şekilde fazla olacağı gayet açıktır. 
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Sonraki yıllarda yapılan ihalelerde 1985 yılından gelen ve fiyat farkına esas bir baz olma
dığı, bazı ihalelerde mevvcut ön protokolların da bu anlamda baz teşkil edemeyeceği, esasen 
ihaleler sırasında yapılan pazarlık sonucu oluşmuş olan ve sözleşme eki keşif cetvellerinde ya
zılı bulunan fiyatların fiyat farkı için baz olabileceği anlaşılmaktadır. Yani, 1987 yılında ihalesi 
yapılmış bir işin fiyat farkı baz yılının 1987, 1989 yılında ihale edilmiş bir işin fiyat farkı baz 
yılının 1989 olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Kararname yürürlüğe girdiği tarihte ek sözleşmelerle tespit edilmiş baz yılı (1985) ile, ol
ması gereken baz yılı (thale yılı) ayrıntılı şekilde listelenmiş ve aradaki farklar belirlenmiştir. 
(Ek: 16) 

Baz yılının ihale yılı birim fiyatları olarak değil, 1985 yılı birim fiyatlarının alınmasından 
dolayı 31.12.1991 tarihine kadar 114 495 025.03, ABD Doları fazla ödeme yapılmıştır. (Ek: 17 
ve Ek: 5) 

Sonuç olarak, raporumuzun III üncü Bölümünün B/5, C/4 ve 7 nci maddelerindeki avan
tajlara rağmen, müteahhitlerin zarar edici iddialarının doğru olup olmadığı hususunda idare
ce hiçbir çalışma yapılmamıştır. 

Ayrıca, 13.12.1983 tarihli ve 180 numaralı Bayındırlık ve tskân Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesiyle Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının görevleri, 30 uncu maddesiyle de Bayındırlık Kurulunun oluşumu ve görevleri 
düzenlenmiştir. -

Bu Kararnamenin 15 inci maddesinin (c) bendinde "bakanlık birimlerince ve diğer ba
kanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek...'! 
ve (d) bendinde de "Bayındırlık ve İskân işleri ile ilgili şartnamelerle, tip sözleşme, yıllık rayiç 
ve fiyat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak" hükmü yer almaktadır. 

Yine bu Kararnamenin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde de "Yeni fiyat 
tayini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı tespit etmek" hükmü yer almaktadır. 

Otoyol ihalelerinde yüklenici firmaların fiyat farkı ile ilgili talepleri karşısında, bu talep
lerin değerlendirilebilmesi ve kesin bir çözüme kavuşturulabilmesi bakımından anılan Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri gereğince konunun, teknik alanda yurdun en yüksek danış
ma ve karar organı olarak kabul edilen Bayındırlık Kurulu ve Yüksek Fen Kuruluna havalesi 
gerekirdi. Firmaların fiyat farkı talepleri bu kurullara havale edilmemiştir. Nitekim, 11.4.1974 
gün ve 7/7993 sayılı, 11.3.1977 gün ve 7/13220 sayılı, aynı gün ve 7/13221 sayılı, 12.5.İ978 gün 
ve 7/15765 sayılı, 14.7.1978 gün ve 7/15990 sayılı hatta 18.3.1981 ve 8/2574 sayılı Kararnameler 
ilgili Devlet Daire ve Kuruluşlarının görüşleri alınarak, getireceği malî yük, Kalkınma Planı 
ve Yıllık programlara yansıma biçimi ve uygunluğu açısından Maliye Bakanlığı ile Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşlerine hasseten başvurulması alışkanlık haline getirilerek; 
toplanan görüş ve öneriler ışığında; Yüksek Fen Kurulunda hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz; yukarıda belirtilen çalışmaları yapmayan ve anılan Kanuna aykırı işlem
lerin zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya tarafından yapıldığı, bu suretle 
görevini kötüye kullandığı kanaatine varmıştır. . 

3. Otoyol yapım işlerini alan müteahhit şirket ve gruplar, raporumuzun III üncü Bölü
münün C/l maddesinde belirtilen gerekçelerle kendilerine fiyat farkı verilmesini ileri sürmüş
lerdir. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu, 30 Ekim 1989 günlü ve 20327 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan "Yabancı Para Birimlerine Dayalı Birim Fiyatlarla İhalesi Yapılmış ve Yapılacak 
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Olan Otoyol, Köprü, Tünel Yapımı ile Kontrollük-Mühendislik Etüd, Proje ve Müşavirlik îşle-
rinde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esas'Ma ilgili 89/14657 sayılı Kararnameyi yürürlü
ğe sokmuştur. 

Bu Kararnamenin gerekçesinde, ABD Dolarının Türkiye dışında ve Türkiye'de satın alma 
gücünde 1.985 yılından itibaren değer kaybı olduğu ve Türkiye'de fiyat artış oranlarının, ABD 
Dolarının, Türk Lirası karşısında değer kazanma oranından daha büyük olduğu vurgulanmıştır. 

Aynı Gerekçede, süresi bir yıldan uzun süren ihalesi yapılacak otoyol işlerinde, yabancı 
para birimlerinde meydana gelebilecek değer kayıplarının, fiyat farkı olarak kendilerine öde
neceğinin, teklif öncesinde, müteahhitlerce bilinmesi halinde, teklif bedellerinin daha düşük 
olacağının beklendiği belirtilmektedir. Bu mantık, ihalesi yapılacak otoyol işlerinde meydana 
gelebilecek değer kayıplarının ekonomik bunalım halinde bile fiyat farkı ödenmeyeceği hük
münün müteahhitlerce bilinmesi halinde, bu hususun müteahhitler tarafından dikkate alındı
ğının ve müteahhitlerin ileride doğabilecek riskleri göz önünde bulundurarak birim fiyat tek
liflerini yüksek tuttuklarının kabulünü gerektirir. Yukarıdaki (2) nci maddede açıkça izah edil
diği gibi, müteahhitler fiyat farkı verilmeyeceğini bilerek birim fiyatlarını o günün fiyatların
dan çok yüksek tutmuşlardır. 

Otoyol ihalelerine ilişkin sözleşmeler, müteahhitler ile İdare (Karayolları Genel Müdürlü
ğü) arasında imzalanmış olan "özel Hukuk" ilişkilerine dair sözleşmelerdir. 

Bu özel hukuk sözleşmelerinin (Kararnameden önce imzalananlar) raporumuzun III ün
cü Bölümünün C/l inci maddesinde belirtilen 7,0 ve 71 inci maddeleri, hiçbir surette fiyat farkı 
verilmeyeceğini (hatta ülkede ağır ekonomik bunalım nedeniyle devalüasyon vs. sebeplerle işle 
ilgili masrafların artması halinde dahi) açık ve net bir şekilde hükme bağlamaktadır. Bu söz
leşmelerin 80 inci maddesi; "Sözleşmeler, T.C. Hükümetinin geçerli kanunlarına uygun olarak 
yürütülecek, açıklaması da (bu) Kanunlara göre yapılacaktır" demektedir. Borçlar hukuku
nun temel prensiplerine göre, istisna akillerinde (eser sözleşmeleri) "iki tarafça önceden düşü-
nülemeyen olağan dışı sebeplerin vukuu" hariç, müteahhit bedelin arttırılmasını isteyemez. Esa
sen tarafların; işle ilgili bütün riskleri "basiretli bir tüccar gibi" dikkate almaları gerekir (TTK). 
Kaldı ki, sözleşmeler ekonomik bunalım halinde dahi fiyat farkı ödenmeyeceğini hüküm altı
na almış olduğuna göre, müteahhitlerin fiyat farkı isteme ve kendilerine bu ödemelerin yapıl
ması için önceden öngörülmemiş muhik hiçbir sebep yoktur. Ayrıca böyle bir sebep olsa bile, 
bu artırımı tayin ve tespit yetkisi taraflardan birine değil, B.K.'na göre hâkime, sözleşmelerin 
67 nci maddesine göre ise hakeme aittir. 

Otoyol ihalelerine ilişkin sözleşmeler, yukarıda da değinildiği gibi, idare ile müteahhit ara
sındaki hak ve. borçları tüm ayrıntıları ve eksiksiz düzenleyen özel hukuk sözleşmeleridir. 

Bu nedenle, icra organının bu alana müdahalesi mutad değildir. 

Konuyla ilgili Yargıtay 15 inci Hukuk Dairesinin 1978 tarih, E.78/1970 ve K.78/2183 sayılı 
Kararında özetle: "Bakanlar Kurulunun, özel hukuk ilişkilerine el atarak sözleşme tarafları
nın hak ve yükümlülüklerini değiştirmesi yasal dayanaktan yoksundur." denilmektedir. 

Yine ayni dairenin 7.2.1975 tarih, E.975/288 ve K.975/707 sayılı kararında: 

"Ticarî işletmesi gereği olarak, bir şey imal eden tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerin
de basiretli bir iş adamı gibi davranması gerekir (T.T.K. Md. 20). Teklif isteme mektubunu ve 
sözleşmeyi inceleyerek fiyatı etkileyebilecek bütün konularda bilgi sahibi olduğunu söyleyen 
davacı yüklenicinin, sözleşmede, fiyatların artması nedeniyle fark istemeyeceğini açıklaması 
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kanunen geçerli bir taahhüttür. Taraflar B.K.19 ve 20 nci maddelerinde gösterilen ayrık du
rumlar dışında sözleşmeye diledikleri parasal hükümleri koyabilirler. Fiyat farkı isteminde bu
lunmaktan önceden feragat eden davacı Hükümetçe demir, akaryakıt, çimento ve benzeri mal
lara yapılan zamlar nedeni ile fiyat farkı isteyemez" denilmiş olması, yukarıda ortaya konulan 
görüşleri teyit etmektedir. 

Raporumuzun III. Bölümünün C/1 maddesinde belirtildiği gibi Kararnamenin 12 nci mad
desi ile, bu Kararname esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve de
vam eden işlerde, müteahhitler ile idare arasında yapılacak zeyilname ile uygulamaya ilişkin 
hususların tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

Kararname, müteahhitler ve idare arasındaki özel hukuk sözleşmesine müdahale ederken 
geçmişe de şamil hükümler getirmiş ve yürürlüğe girdiği tarihten önce müteahhitlerin idare 
ile yaptıkları sözleşmelere uygun olarak tamamlayıp kendi teklif etmiş oldukları fiyatlar üze
rinden ye hiçbir itirazı kayıt ileri sürmeden bedelini almış oldukları işlere de fiyat farkı öden
mesini öngörmüştür. Bu, idarenin^kamu menfaatlerinden tek yanlı ve hiç sebepsiz vazgeçmesi 
anlamına gelmektedir. 

Müteahhitler ile idare arasındaki sözleşmeler özel hukuk ilişkisi olmakla beraber, yürüt-. 
menin bunlara müdahalesi idarî işlem mahiyetindedir. İdare hukukunun temel prensiplerin
den biri, ise idarî işlemlerin genel olarak geçmişe dönük sonuç doğurmamasıdır. 

4.4.1973 tarih ve 14497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan E.1972/6, K.1973/2 sayılı Yargı
tay tçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararında "... İdare hukukunun genel prensibi, 
bir idarî tasarrufun geriye yürüyemeyeceği şeklindedir" denilmektedir. 

Prof. Lütfü Duran'ın İdare Hukuku Ders Notlarının "Geriye Yürümezlik Kuralı" başlık
lı bölümünde (Sayfa : 356-357) "... bu husustaki genel kural, idarî işlem ve kararların geriye 
yürümezliğidir. Çünkü idare, geçmişi değil, ancak geleceği düzenlemek ve etkilemek yetkisine 
sahiptir. Hukukun genel ilkelerinden sayılan bu kuralın istisnası, kanunun geriye yürür işlem 
yapılmasına ye karar alınmama açıkça izin verdiği hallerdir. Bir de idarî işlem ve kararların 
yargı yerlerinde iptal edilmesinden sonra, ortaya çıkan durumu düzeltmek ve hükmü infaz et
mek amacıyla gerek batıl tasrrufların, gerek bunlara dayanan diğer işlemlerin geriye yürür bi
çimde yeniden yapılması zorunluluğu bulunduğu kabul edilmektedir." açıklaması yer almaktadır. 

Yine idare hukukunun bir diğer temel prensibi de, yönetimin çıkarının, bireyini (gerçek 
ya da tüzel olsun) çıkarına üstün tutulmasıdır. (Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük. Yönetim Hu
kuku, 1987 2 nci Baskı Sf. 14) 

Tüm bu açıklamalardan sonra, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve 
bedeli ödenmiş imalat vs. ye dahi fiyat farkı ödenmesi hükmünü getiren 4 üncü maddesindeki 
düzenlemenin, hukukun genel prensipleri ve kamu yararı açısından hiçbir haklı yanı olmadığı, 
özellikle kamu yararına açıkça aykırı olduğu söz götürme biçimde ortadadır. Bu hüküm, 
30.10.1989 tarihinden önce yapılmış işler için haksız ve sebepsiz yere müteahhitlere fark öden
mesine neden olmuştur. 

Kararnamenin genel düzenlemesi, "Yönetim çıkarının üstün tutulacağı" kuralına aykırı 
biçimde müteahhitler lehine yapılmıştır, öyle ki Kararname, doların değer düşüklüğünden ötürü 
fiyat farkı ödeneceğini öngörmüş ancak, dolar değerinin yükselmesi halinde kesinti yapılacağı 
hükümünü koymaktan kaçınmıştır. Oysa, yurtiçi ihalelerde fiyat farkı ödenmesine ilişkin 8/13181 
sayılı Kararname, "ödenir veya kesilir..." ifadesiyle bu'iki durumu da öngörmektedir. Yine 
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Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol işleri sözleşmelerinde yararlanıldığı ifade edilen, Türkçe 
adı ile Uluslararası Müşavirler Birliği (FIDIC) orjinal tip sözleşmelerinde, fiyat farkı sözleş
melerde öngörülüyor ise, iki seçeneğe de (ödenmesi-kesilmesi) yer verilmesi gerektiği belirtil
mektedir. 

Kaldı ki; 28.7.1988 gün ve 88/13181 sayılı bir Kararname çıkarılmıştır. Bu kararnamenin 
16/e maddesine göre; bedeli döviz ile ödenen işlere, taahhüt içinde dış kaynaklı malzeme ve 
fiyat unsurları bulunup da fiyatı döviz veya döviz artı Türk Lirası şeklinde ödenen iş kalemle
rinin döviz kısımlarına, bedeli döviz karşılığı Türk Lirası ile ödenen işlere, sözleşmesi gereği 
kur farkları,.ayrıca ödenen işlere fiyat farkı ödenemeyeceğini hükme bağlamıştır. Dikkat edile
ceği üzere bu kararname, 1988 yılında çıkarılmıştır. Bu kararname ile Bakanlar Kurulu; yaban
cı para birimleri ile ihale edilen işlerde fiyat farkı ödenmeyeceğini öngörmüş, bir yıl sonra çı
karılan 1989/14657 sayılı Kararname ile de 1985 yılından geçerli olmak üzere fiyat farkı ödene
ceğini karara bağlamıştır. Bu, bir çelişkidir. Zira 1985'ten 1988'e kadar geçen 3 yıllık zaman 
süresi içinde koşullarda bir değişikliğin olmadığını, Bakanlar Kurulu 88/13181 sayılı Kararla 
kabul etmiştir. Sonradan çıkarılan 89/14657 sayılı Kararnameyle geçmişe yönelik olarak 1985 
yılından itibaren fiyat farkı uygulanması keyfîdir. 

"İdarenin görevi, kamu yararını yerine getirmektir; kamu idaresine tanınmış olan üstün
lükler, ancak idarî işlem ve eylemlerin kamu yararına olmaları şartıyla haklı görülebilirler. Bu 
anlayıştan hareketle bir idarî otoritenin, ona emanet edilmiş özel misyonun esprisini unutarak 
üstünlüklerini, kamunun yararına olmayan, dolayısıyla meşru sayılmayan amaçlar için kullan
maya kalkışması halinde yetki saptırması mevcut demektir." Bu görüş başta Fransa olmak üzere 
diğer demokratik ülkelerin idarî yargılarında hâkim olan bir görüştür. 

Her şeyden önce bir bakanın fiil veya işlemi cezai neticeler de doğurmakta ise kusurun 
şahsî olduğunda tereddüt edilemez. 

89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunan eski Bakanlar Kurulu Üyeleri açıkça yetki
sini ve amacını aşarak haksız ve keyfî ödemelere sebebiyet vermiştir. 

Komisyonumuz; Kararnamede imzalan bulunan eski bakanların, yetki ve amacı aşarak 
keyfî bir şekilde haksız ödemelere sebebiyet vermek suretiyle görevlerini ihmal etmiş olmaları 
nedeniyle dövizin bugünkü kur üzerinden yapılan hesaplanması sonucu ortaya çıkan 10 671 
215 560 365 TL.'lik haksız ödemenin kendilerinden müştereken ve müteselsilen tahsili kanaati
ne varmıştır. 

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Hüsamettin örüç'-
ün 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları yoktur. Ancak, bunların 90/29 sayılı Kararnamede 
imzaları mevcuttur. Bu Kararname ile 89/14657 sayılı Kararnamenin sadece başlığı değiştiril
mek suretiyle kapsamı daraltılmıştır. 

Bu nedenle; Komisyonumuz, 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunmayan ve eyle
me iştirak ettikleri kanıtlanmayan eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve tskân es
ki Bakanı Hüsamettin Örüç haklarında, Başbakan veya bakan sıfatı ile dava açılmasını gerek
tirecek bir sorumluluklarının bulunmadığı kanaatine varmıştır. 

V. Sonuç ve Karar: 
Ayrıntıları ve dayanakları yukarıda açıkça gösterildiği üzere: 
Komisyonumuz; 
I. .Bayındırlık ve tskân eski Bakanı t. Safa Giray'ın, Devlet thale Kanununa aykırı iş

lemlerinden dolayı keyfî uygulamalara sebebiyet verdiği ve ayrıca 89/14657 sayılı Bakanlar 
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Kurulu Kararını imzalamak suretiyle haksız ödemelere sebebiyet vererek Devleti zarara uğrat
tığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 inci, 

II. Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Cengiz Altınkaya'nın Devlet thale Kanunu ile 180 
sayılı Bayındırlık ve tskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararnameye aykırı 
işlemlerinden dolayı keyfî uygulamalara sebebiyet verdiği ve ayrıca, 89/14657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararını imzalamak suretiyle haksız ödemelere sebebiyet vererek devleti zarara uğrattı
ğı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 inci, 

III. Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Devlet eski Bakanları Kâm-
ran tnan, Güneş Taner, Cemil Çiçek, Işın Çelebi, Mehmet Yazar, Saffet Sert, tsmet Özarslan, 
Ercüment Könukman, İlhan Aşkın, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, İçişleri eski 
Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri eski Bakanı A. Mesut Yılmaz, Maliye ve Gümrük eski Ba
kanı Ekrem Pakdemirli, Millî Eğitim eski Bakanı Avni Akyol, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın, 
Ulaştırma eski Bakanı Cengiz Tuncer, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kaya
lar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı imren Aykut, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü 
Yürür, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt, Kültür eski Bakanı Namık Kemal 
Zeybek ve Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm'ün 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını im
zalamak suretiyle haksız ödemelere sebebiyet vererek devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemle
rine uyan Türk Ceza Kanununun 230 uncu, 

Maddelerine göre ve sebebiyet verdikleri haksız ödemelerin bugünkü kur üzerinden tutarı 
olan 10 671 215 560 364 Türk Lirasının kendilerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilme
si için haklarında Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına, 

IV. 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunmayan ve eyleme iştirak ettikleri kanıt
lanmayan eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin' 
örüç haklarında, dava açılmasını gerektirecek bir sorumluluklarının bulunmadığına, 

V. Yüklenici firmalardan gereğine binaen celbedilen bütün belgelerin iadesine, 
Karar vermiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine 

saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ahmet Sayın Nazmi Çiloğlu 

Burdur Bolu 
Kâtip Üye 

Zeki Ergezen Timurçin Savaş 
Bitlis Adana 
Üye Üye 

Ömer Lütfü Coşkun Şükrü Erdem 
Balıkesir Bursa 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye Üye 

Rıza Akçalı İrfettin Akar 
Manisa Muğla 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
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Üye Üye 
Hasan Kılıç M. Erdal Koyuncu 

Ordu Siirt 
„' . Üye ; .' • 

Adnan Keskin v 

Denizli 

MUHALEFET ŞERHİ 

9/1 Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporunun sonuç ve karar bölümünün III üncü 
kısmına aşağıdaki sebeplerden dolayı katılmıyorum. 

— Anayasamızın 112 nci maddesi : 
"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 

ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütül
mesinden 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 getirilmesi
ni gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." demektedir. 

Bu Anayasa maddesi ikinci fıkrasına göre Bayındırlık eski Bakanı 1. Safa Giray, bakanlığı 
döneminde usulsüz ve İhale Kanununa aykırı otoyol ihaleleri yaptığından; Bayındırlık eski Ba
kanı Cengiz Altınkaya ise bakanlığı döneminde aynı usulsüz ve İhale Kanununa aykırı otoyol 
ihalelerine devam etmekle birlikte ayrıca 89/14657 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesini hazırla
mak, imzalamak, yürütmek ve haddi aşan fiyat farkları ödenmesine sebebiyet vermek suretiy
le devleti zarara uğrattığından bu eylemlerin karşılığı olan T.C.K.'nun 240 inci maddesine göre 
işlem yapılması; 

Ancak, Bayındırlık Bakanlığının hazırlayıp sunduğu gerekçelere dayalı olarak çıkartılan 
kararnamede imzaları bulunan,, fakat bu kararnamenin yürütülmesinde, gerekçelerin çiğnene
rek maksadın üzerinde ödemeler yapılmasında dahilleri olmayan sadece siyasî sorumluluk sa
hibi bulunan Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Devlet eski Bakanları Kâmran 
İnan, Güneş Taner, Cemil Çiçek, Işın Çelebi, Mehmet Yazar, Saffet Sert, İsmet özarslan, Er
cüment Konukman, İlhan Aşkın, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, İçişleri eski 
Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri eski Bakanı A. Mesut Yılmaz, Maliye ve Gümrük eski Ba
kanı Ekrem Pakdemirli, Millî Eğitim eski Bakanı Avni Akyol, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın, 
Ulaştırma eski Bakanı Cengiz Tuncer, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kaya
lar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü 
Yürür, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt, Kültür eski Bakanı Namık Kemal 
Zeybek ve Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm'ün haklarında dava açılmasını gerektirecek bir 
sorumluluklarının bulunmadığı kanaatindeyim. 

Yüce Meclise saygı ile arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Manisa 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu suretle, komisyon raporunun okunması tamamlan
mıştır. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde, şahsı adına iki üyeye, Komisyona, son olarak da 89/14657 
sayılı Kararda imzaları bulunan ve haklarında Meclis soruşturması açılması istenilen Bakanlar 
Kurulunun eski üyelerine söz verilecektir. 

Söz süreleri; Komisyon için 20, şahıslar ve hakkında soruşturma açılması istenen eski ba
kanlar için 10'ar dakikadır. 

Rapor üzerinde söz almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum : Adnan Kahveci, Yüksel 
Yalova, Veli Aksoy. 

Hakkında soruşturma açılması istenen bakanlar, arz ettiğim gibi, diledikleri takdirde mü
zakereler esnasında, söz isteme hakkına ve imkânına sahiptirler. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
tik sözü, şahsı adına Sayın Adnan Kahveci'ye veriyorum. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9/1 Esas Numa

ralı, Otoyollarla İlgili Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum. 
öncelikle şu önemli hususu belirtmek istiyorum : Ben, Meclis soruşturması açılması iste

nen bakanlar listesinde değilim; ama mensubu bulunduğum Anavatan Partisinin geçmiş icra
atlarından en önemlilerinden birini yapan bu bakan arkadaşlarımı, bu güzel ve başarılı, çok 
haklı ve doğru bulduğum davada savunmayı bir vicdan borcu bildiğim için, bilhassa söz alma
yı talep ettim. 

Bu işi çok özet bir şekilde Yüce Heyetinizin takdirine tekrar arz edeceğim; Soruşturma 
Komisyonunun raporunu dinlediniz. Bu rapor, çok uzun, karmaşık ve tecrübeli hukukçuların 
bile işin içinden çıkmaları için herhalde iki üç kere okuması gereken bir rapor. Ben işi çok da
ha basite indirgeyeceğim, öncelikle şu görüşümü belirtmek istiyorum : Burada, kesinlikle bir 
yolsuzluk veya usulsüzlük olduğuna inanmıyorum. Bu işi, yeni Hükümetimizin, bir şeyler ya
pıyor görünmek, yolsuzluklarla mücadele ediyorum görüntüsü vermek için ortaya attığını, ve 
buna, birazdan çok sade bir şekilde izah edeceğim nedenlerle inandığımı da belirtmek istiyorum. 

Konu çok basit, şu açıdan basit: Türkiye'de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi diye 
bir idare kuruldu ve bu idare, kanununda da çok açık bir şekilde belirtildiği üzere, 2886 sayılı 
Kanuna dahil değil; yani, yaptığı bütün işlemleri bakan oluruyla yapabiliyor. Bu idare, Kınalı-
Sakarya Otoyolunu ve diğer bütün otoyolları, daha sonra Karayollarından devralıyor ve bütün 
bu otoyollar, Karayollarının proje listesinden çıkarılıyor, tamemen Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresinin sorumluluğu altına giriyor. Yani, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan, hiçbir şe
kilde tabi olmayan bir idarenin yetkisine veriliyor ve kaynağı da o idare temin ediyor. Bu idare 
ne yapıyor? Kendisine devredilen bu büyük projeleri, 2886'ya tabi olmamasına rağmen, mü
debbir bir yönetici gibi, 2886 sayılı Kanun usullerinin dışına çıkmamaya çalışarak yönetmeye 
çalışıyor. Bunlar çok büyük projelerdir. 

Dikkat ederseniz* Soruşturma Komisyonu raporunda bir sürü kararnamelerden bahsedil
di; 1984 öncesi kararnamelerden. Bunların çoğu Gebze-lzmit Otoyolu için çıkarılmıştır; dokuz 
senede bitirilebilen o yol için çıkarılmıştır. 

Size ilginç bir şeyden daha bahsedeyim : Soruşturma raporunda şöyle bir ifade var, bu
günkü otoyol projeleri için : "Ciddî ve gerçekçi olmayan, herhangi bir projeye (tasarım ve çi
zim) dayandırılmayan..." Bugün, çoğunu sizin İktidarınızın açtığı projeler için kullanılıyor bu 
ifade. 
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Dikkatinizi çekmek istiyorum: Gebze-İzmit Otoyolu, ciddî ve gerçekçi projelere dayandı
rılmış değil mi, ciddî olarak ihalesi yapılmış. Peki, niçin dokuz yılda bitirildi? Niçin, bu otoyol 
için o kadar fiyat farkı kararnamesi çıkarıldı? Bir, bunu sorayım size. 

ikinci olarak da şunu sorayım :, Ciddî ve gerçekçi projeye dayandırılan Gebze-îzmit Oto
yolunun, niçin, dünyadaki dingil ağırlıkları hesaba alınmadan tasarımı yapıldı? -ki, Türkiye'
de dingil ağırlıkları artırılır artırılmaz, biliyorsunuz, o otoyollardaki viyadükleri tekrar-ve ye
niden yapmak mecburiyetinde kaldık- Şimdi, acaba, o otoyolun projesini, şartnamesini hazır
layan 1980 öncesi hükümetlerden hesap sormamız "niçin, bunun porjesini ve şartnamesini yanlış 
yaptınız?" dememiz gerekir mi? 

Bakın, "Ciddî ve gerçekçi olmayan, herhangi bir projeye dayandırılmayan" dediğiniz bu 
otoyolların -şu anda bu otoyolların hepsini tek tek açtınız- hepsi dünya standardındadır. Sizin, 
Gebze-İzmit Otoyolu -ki, 1980 öncesi projelerinden- dünya standardında değildi ve ANAP açıl
dıktan... • 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Şartnameler değişmiş... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, dünya standartlarında diyorum. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bütün dünyada değişmiş şartnameler. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şartnameyi yanlış hazırlayana "Niye yanlış hazırladın 

arkadaş, Türkiye'deki dingil ağırlığı bu; ama, dünyadaki dingil ağırlığı bu; niye ileriyi göreme
din? diye soracaksınız. ' ' . 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Dünyadaki şartnameler değişmiş Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, dünyadaki şartnameler değişmedi; Amerika'-

daki, Avrupa'daki otoyollar değişmedi efendim, İtalya'daki otostrada da, Almanya'daki oto
banda viyadüklerin hiçbiri değişmedi. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Hepsi değişmiş... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır. Onlar, belirli bir limit esas alınarak, mesela 13 

ton ise, 20 tona göre tasarımlandı; bu hesap yapılarak tasarımlandı. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Tüm dünyada şartnameler değişmiş. 
BAŞKAN — Sayın Şahin, 10 dakika süre verdik. Son derece önemli bir konuda, arkadaşı

mız görüşlerini açıklıyor; katılırsınız, katılmazsınız... O, kendi hazırladıklarını mı söylemeli; 
yoksa, zatı âlinizin sorduklarını mı cevaplamalı? Cevapladığı takdirde süre, kapsam ne olur; 
bunu nasıl disipline edebiliriz? İstirham ederim... 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — özetle söylemek istediğim şudur : Türkiye'de çok cid
dî olduğu, gerçekçi projesi olduğu iddia edilen Gebze-İzmit Otoyolu, mevcut ihale kanunları 
içinde ve mevcut düzen içinde, iki, üç kere fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasına rağmen, dün
ya standartlarının altında inşa edilmiştir ve sonradan, ANAP İktidarı döneminde, dünya stan
dartlarına uyumlu hale getirilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu saptamayı yapalım... 

Türkiye'nin yanlış bazı uygulamalarını değişik bir perspektifle size anlatmak istiyorum. 
İhale Kanununu hazırlayanlar, 2886'yı hazırlayanlar- ondan önceki 2990 idi zannediyorum-
2990'ı hazırlayanlar görmüşler ki, bu tip büyük projeleri, bugünkü İhale Kanununun -ne ka
dar modern şekilde hazırlanırsa hazırlansın- hükümlerinin içine sığdırmak mümkün değildir. 
Dolayısıyla, yetki vermişlerdir; yani, Toplu Konut İdaresi olmasa dahi, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının böyle bir yetkisi vardır. Bakanlar Kuruluna, her şeyi yapma yetkisi, çıkardığı ka
rarnameleri yeniden çıkarma yetkisi, değiştirme yetkisi vermiştir. Birde böyle bir olay var... 
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Dava, iddianame iki yerden zayıf düşüyor : 
1. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, 2886 sayılı Kanuna hiçbir şekilde tabi değil. 
2. Mesele, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmış 

olsa dahi, orada da Bakanlar Kurulunun her türlü yetkisi var; ama, bu konuya hiç girmeyelim 
isterseniz... 

Toplu Konut İdaresinin yetkileri sonsuz; dolayısıyla, şunu düşünelim : Eğer bu otoyollar, 
Gebze -İzmit Otoyolu gibi yapılmış olsaydı, acaba bugün kaç tanesi bitmiş olurdu? İkincisi, 
o şekilde yapılmış olsaydı, acaba milletin kaynakları daha verimli mi kullanılırdı; yoksa, daha 
fazla mı israf edilirdi? Gebze-lzmit Otoyolunun dokuz yıl bekletilmesi sonucu, oraya yatırdığı
mız, milletin vergileri veya alınan dış krediler -yine onları da millet ödüyor- israf mı edildi, 
çok mu verimli kullanıldı?.. 

ANAP hükümetleri, Gebze-lzmit Otoyolu dersinden ibret alarak, bir daha başımıza bu 
iş gelmesin diye, bunu Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine verdi ve şimdi baktığımız za
man da, yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Otoyollarda gecikme olmamıştır; 
işte, siz bile, İktidara geldikten sonra geciktiremediniz. Galiba bir aylık bir gecikme var otoyol
ların açılışlarında. Otoyollar, dünya standardında yapılmış ve hizmete sokulmuştur, milletin 
parası israf edilmemiştir. 

Şimdi, müsaadenizle, biraz daha değişik bir perspektif çizeyim. Dünyada bu işler nasıl 
yapılıyor? Dünyada, Avrupa'da da, bazı Arap ülkelerinde de -maalesef, bazı Arap ülkeleri bu 
konuda bizden ileride- iş, bizdeki Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin yürüttüğü şekilde 
yürütülüyor; yani, işin şartlarına uygun bir şekilde ihale yapılıyor, örneğin; proje, kesinlikle 
kamu kuruluşunda yapılmıyor; dünyanın en uzman, en yeterli firması hangisiyse, ona yaptırı
lıyor. Şartnamenin hazırlanması bile kamu kuruluşunda yapılmıyor, dışarıda yaptırılıyor. İha
le tekliflerinin değerlendirilmesi, yine dışarıda uzman firma tarafından yapılıyor; kontrol, dı
şarıya yaptırılıyor ve daha da önemlisi, teslim alma olayı da, o kamu kuruluşu tarafından de
ğil, uzman firma tarafından yapılıyor. Türkiye'deki düzenden tamamen farklı bir düzendir bu. 
Dünya ülkeleri, bu sistemin, rüşveti, yolsuzluğu ortadan kaldıran bir sistem olduğunu görmüş
lerdir ve paranıza göre, en fazla işin yapılmasını sağlayan sistem de bu sistemdir. 

ANAP iktidarları, Türkiye'de, bu sistemi uygulamak istedi; fakat, Türkiyedeki kurulu dü
zen, kamuda bu işi ellerinde tutan kişiler, buna büyük tepki gösterdi. Onun için, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresini devreye soktuk. Bu ağır bürokrasiyi, ağır kırtasiyeciliği ortadan 
kaldırıp, kaynakları daha verimli kullanmak için bu idare devreye sokuldu ve sonuçlarını bu 
gün görüyoruz; Atatürk Barajında görüyoruz, otoyollarda görüyoruz, diğer bütün barajlarda 
görüyoruz. Doğru yapılmıştır. Onun için, ben, burada, kalkıp bu olayı savunmayı bir vicdanî 
sorumluluk olarak görüyorum. - ' • ' . . 

Ha, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek isterseniz, konunun üzerine başka yöntemlerle 
gitmeniz lazım. Hatırlayın, benim, Maliye ve Gümrük Bakanlığım döneminde, davetiye usulü 
ihalelelerle ilgili gazetelere intikal ettirdiğim bir hadise oldu. Bugün hâlâ devam ediyor. Ben, 
davetiye usulü verilen ihalelerde ön duyuru şartı getirdim. Geçen gün, Maliye ve Gümrük Ba
kanımıza bir yazılı soru gönderdim, cevabı geldi; ön duyuru yapılmadan ihale veriliyor. Tek
rar, Maliye ve Gümrük Bakanına ve Bayındırlık ve İskân Bakanına yazılı soru gönderdim -
ben, bakanken, ön duyuru yapılması şartını getiren bir genelge yayınlamıştım- "niçin, ön du
yuru yapmadan bu ihaleleri yayınladınız?" diye sordum. İhale yapılıyor, davetiye île müte-
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ahhitler çağırılıyor; fakat, hiç kimsenin bundan haberi yok, sadece oradaki yetkili bürokratın 
haberi var. "Duyuru yapacaksınız" demiştim. Bakın, hâlâ, duyuru yapılmadan davet gönde
riliyor. Bugün, hem SHP Grubunda, hem CHP Grubunda, Bayındırlık Bakanını bu konuda 
itham eden arkadaşlarımız var. Şüphelendiğim bazı şeyler olmasa idi, o ihaleleri reddetmez-
dim ve o şartları getirmezdim. Eğer rüşvetle mücadele etmek istiyorsak, öncelikle, şu anda ce
reyan eden olayların üzerine gidelim.. Bakın bu çok önemlidir. Erzincan deprem konutların
dan, bir sürü otoyolun ihalesine kadar, ön duyuru yapılmadan ihale verilmektedir. Niçin ön 
duyuru yapılmıyor, ne mahzuru var? Maliye Bakanlığının bu konuda amir hükmü olmasına 
rağmen, niçin ön duyuru yapılmıyor? 

Şimdi, söylediğim şeyleri özetlemek istiyorum. 
Sayın Başkan, ne kadar zamanım kaldı? 
BAŞKAN — Efendim, zamanınız Genel Kurulun yüksek takdirine tabi. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Özetlemek istiyorum; çünkü, bu konu, çok uzun raporlarla, çok uzun cümlelerle ifade 

edildi. 
Yapılan iş şuna benziyor : Türkiye'de, Japonya'nın kanunları nasıl geçerli değilse, Toplu 

Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinde de 2886 sayılı Kanun geçerli değil. Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi, bu işi, ister Karayolları Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yaptırırdı, ister özel bir 
şirket aracılığıyla, isterse yabancı bir şirket aracılığıyla yaptırabilirdi. Kanun bu kadar net ve açık. 

ALİ ESER (Samsun) — Hiç paralellik yok, öyle değil... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, hayır... Siz "2886 sayılı Kanunun şartlarına gö

re niye yapılmadı?" diyorsunuz. Ama, bu işin gerçek sahibi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
tdaresi. Bu konuyu, bu meseleyi gözden çıkarırsanız, onu görmezseniz, Türkiye'de, Japonya'
nın kanunlarını uygulamaya çalışırsınız. Dolayısıyla, bu fiyat farkı kararnameleri ve diğer bü
tün kararnamelerin, öbür gözlükle*görülmesi, yani, "Bu olay Türkiye'de geçti ama, bunu Ja
ponya'nın kanunlarına göre muhakeme edelim" mantığı baştan ters düşüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demin de bahsettiğim gibi, bu konuda, eğer gerçek
ten, Hükümetimiz, rüşvetle yolsuzlukla mücadele etmek isterse, mücadele etme konusunda ni
yeti varsa, samimiyse, çok daha başka şeyler yapması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim konu 
o d u r . . . , ' • • ' ' , 

ANAP döneminde, basında, bir hükümet aleyhinde, hem de o partinin milletvekilleri ve 
eski milletvekilleri tarafından bu kadar itham yoktu. Bu ithamların üzerine gidilmesi gerekir. . 
Bazı bakanlarımızın, hatta Başbakanımızın yakınlarıyla ilgili, maalesef, basına intikal eden 
bazı iddiaların üzerine gidilmesi gerekir ve bunlar hiç de gayri ciddî iddialara benzemiyor. Bu 
olayların... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Getirin, varsa getirin... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Getireceğiz, bir tanesi işte elimde... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Getirin buraya; ama, gazete haberi getirmeyin. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır. Delil var zaten, delili fatura. Onu da getireceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Kahveci, zamanınızı Soruşturma Komisyonu raporu üzerinde kulla- -

nırsanız daha faydalı olur. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yalnız, şunu belirtmek isterim : Bu konuda, sadece 

bu konuda değil, her konuda, Türkiye'de yapılması gereken çok daha değişik işler vardır. Yani, 
bu yöntemlerle, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilemez. Bununla mücadele etme konusun-
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da, bizim, yabancılardan öğreneceğimiz çok şey vardır. Biraz önce Sayın Aksoy'la kokuşuyor
dum, yurt dışındaki bazı olayların detaylarını anlattım. Bu şekilde, Meclisi de meşgul etmenin 
ve bir eski hükümetten, sırf siyasî nedenlerle hesap sormaya kalkışıp, puan toplamanın bence 
hiçbir yararı yoktur; tam tersine, size zararı dokunacaktır; benim naçiz kanaatim budur. 

Eğer gerçekten, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele etmek istiyorsanız, biz kendi birikimi
mizi, partimizin birikimini sizlere aktarırız. Biz, çok sıkıntılar da yaşadık. Rüşvetin ve yolsuz
luğun üzerine gittiğimiz için, sizin tarafınızdan takdir edileceğimize, tenkit dahi edildik. Eğer 
gerçekten samimiyseniz, size yardım ederiz; ama, bunun gibi, sırf siyasî nedenlerle Meclisin 
gündemini doldurmanız, bence, millete ve memlekete hayır getirmemektedir. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova'ya söz 

veriyorum, buyurun efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuya ilişkin söz ta

lebimin gerekçesini açıklamadan önce Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum ve bir husustaki gö
rüşümü -Sayın Kahveci bağışlasınlar- hemen buradan peşinen ifade etmek istiyorum. 

Biraz önce "Sayın Başbakan" diyerek devam buyurdular. O tür üsluba katılmadığımı açıkça 
ifade etmek istiyorum. Neden? Eğer biz, bize yöneltilen bir üslubu, yöntemi beğenmediğimizi 
söylüyorsak, o yöntemin hukukî olmadığını, siyasî olduğunu iddia ediyorsak, aynı yöntemi 
bizim kullanmama mecburiyetimiz vardır. O ifadeyle yaklaştığımız vakit, Roma Hukukunun 
ta 2 500 yıldan bu yana gelen, "yargılamadan önce karşı tarafı dinle" ilkesini çiğnemiş ve karşı 
tarafın ne söyleyeceği belli olmadan bir hükme varmış oluruz, 

O konuda bir delilimiz varsa, en doğru bulduğum yöntem, bu ülkede yargı mercilerini ha
rekete geçirmektir diye hemen söylemek zorunda kaldım. 

Değerli milletvekilleri, konuşma talebimin gerekçesini arz edeceğimi ifade etmiştim. Baş
ta Genel Başkanım olmak üzere, ANAP'lı arkadaşlarım lütfen beni bağışlasınlar; bu konuda, 
şu söz hakkımın devamı müddetince, siyasî kişiliğimi bir yana bırakarak, sadece bir hukukçu 
kimliğiyle meseleyi ele almak istediğimi ifade etmek istiyorum. 

Konu, adı geçen otoyolların, mühendislik kuralları çerçevesinde yapılışı olsaydı, bir hu
kukçu sıfatımla hükme varmak bir yana, söz söylemeyi bile kendime yakıştırmazdım; ancak 
sanıldığı gibi ve soruşturma komisyonunda iddia edildiği gibi, ceza hukukunu değil sadece, 
ceza hukukunu da aşarak, anayasa hukukunu ve onu da aşarak, daha geniş bir çerçevede, par
lamenter rejimin temel ilkelerini ilgilendirdiği için, konuya, salt hukuk çerçevesi içerisinde yak
laşmak mecburiyetimiz olduğuna inanıyorum. 

Bakınız sayın milletvekilleri, biraz önce, Sayın Kahveci, bazı yasalardan bahsettiler, katılı
yorum. Soruşturma konusu yapılan iş ve işlemlerin tabi olduğu mevzuat şeklinde kategorik 
olarak ayırır da başlarsak, inceleme konusu yapılan işlerin, o mevzuat çerçevesi içerisinde, Ka
mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, onun projeleri arasında dahil edildiğini ve Kamu Ortaklığı 
idaresi Başkanlığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolla da, tüm 
işlerin, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredildiğini görmekteyiz. Bu konuda da 86/10611 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararını dayanak olarak görmekteyiz. 

2.7.1986 gün ve K. 23 sayılı Kararla, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi arasındaki 
bu protokol çerçevesinde meseleye baktığımız vakit : 
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1. 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu hükümlerinin uygulanmadığını, 
2. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmadığını, 
3. 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbi olmadığını burada görmekteyiz. 
Soruşturma Komisyonunda, özellikle Bakanlar Kurulunun sorumluluğu bahsi var ve Ba

kanlar Kurulunun bu sorumluluğu meselesine dayanak yapılan iki iddia var : Birincisi, 88/13181 
sayılı Kararname ve bu kararnamenin 16 ncı maddesiyle, ihale sözleşmesinin 70 ve 71 inci mad
deleri. Bir ikinci kararname de -adı geçen soruşturma komisyonunda- 89/14657 sayılı Karar
namedir. 

88/13181 sayılı Kararnamenin 16 ncı maddesinde, dövizle olan işlerde fiyat farkı öden
mez, diye bir hüküm yok; bunu açıkça söylemek zorundayız; ama, ikinci iddianın, iki karar
name arasında bir çelişki olduğu iddiasının, baştan, doğru olduğunu söylememiz gerekir. 

Doğru ama, o çelişki sonrası, devletin zarara uğradığı iddiası doğru değildir. Neden doğ
ru değildir? Zarar kavramı dediğimiz vakit, o işin, başlatılıp, bitirilip, muhasebesinin ticarî açıdan 
yapılıp, ortaya konulması gerekmektedir. 

• v 

Bakıyoruz; Soruşturma Komisyonunun raporunda, "bir basiretli tüccar" tabirine yer ve
rilmiş; Türk Ticaret Kanununun 20 nci maddesi... Doğrudur. O 20 nci maddeye göre, basiretli 
bir tacir gibi hareket etmek zorundadır ama, neyle sınırlıdır o "basiretli tacir" kavramın kap
samı? O ülkedeki müteahhitlerin, o ülkedeki Türk parasının değerinde meydana gelebilecek, 
döviz olarak baz kabul edilmiş parayla mukayesesinde meydana gelebilecek rakamlar, açıkça 
söylemek zorundayız ki "basiretli tacir" kavramının içine dahil edilemez; o, hukukun zorla
ması olur; bir... 

tkinci husus : Borçlar Kanununa burada bir atıf yapılmış -hazırlık Soruşturma 
Komisyonunda- denmiş ki : "Taraflar arasında bir anlaşmazlık varsa, bunlar hâkimin önüne 
gelmelidir. Borçlar Kanununa göre -365'in 2 nci fıkrasını orada zikretmişler- hâkim çözmelidir." 

Sayın milletvekilleri, eğer bu mantığı doğru sayarsak ve doğru saydığımız bu mantığı da, 
hukukun tüm dallarına, daha doğrusu, yaşamın tüm alanlarına uygularsak, bir açmazla karşı 
karşıya kalırız. Medenî kanundan vereyim bunun örneğini : Karı koca arasında anlaşmazlık 
varsa -kanunun tabiriyle söylüyorum- kendileri çözmeye kalkmasınlar, hemen hâkime gelsin
ler; efendim, alacaklıyla borçlu, kendi aralarında bir ihtilaf varsa, bu ihtilafı önce kendi aralar 
rında halletmeye kesinlikle kalkmasınlar; âdeta, otpmatikman, hemen hâkimin karşısına geç
sinler mantığıdır ki, bu, insanın doğasına da, insan ilişkilerinin doğasına da aykırıdır kanaa
tindeyim. -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, Bakanlar Kurulunun cezaî ve malî sorumlu
luğu meselesi var ki, Anayasamızın, 112 nci maddesi itibariyle baktığımız zaman, Bakanlar 
Kurulunun, ancak siyasî sorumluluğundan söz açmamız mümkün olabilmekte. Yani, burada
ki, "siyasî sorumluluk vardır, Anayasanın 112 nci maddesine de bu dercedilmiştir, o halde, bu 
siyasî sorumluluk kapsamını biz, malî sorumluluğa da, cezaî sorumluluğa da teşmil edebiliriz" 
gibi bir yetkiye, bence, hiçbirimiz sahip değiliz. Neden değiliz? O 112 nci maddenin madde 
başlığına baktığımız vakit, o konuda "görev" tabiriyle karşılaşmaktayız. 112 nci maddenin sı
nırını aşıp da, konuyu, hele, müşterek sorumluluk haline getirmek, en hafif tabiriyle, bence, 
hukukun dışına çıkmaktır. 

Sayın milletvekilleri, yine, bu Soruşturma Komisyonunda bir türlü illiyet bağını kurama
dığım bir başka husus var, o da, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddeleri. Türk Ceza 

• • • s • 
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Kanununun 230 uncu maddesine baktığımız vakit, suçun, bir maddî unsurunun, bir de mane
vî unsurunun bulunma mecburiyetini görüyoruz; yasanın öyle öngördüğünü görüyoruz. 

Maddî unsur dediğimiz zaman, 230 uncu madde son derece açık. İzninizle arz edeyim : 
"Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren..." 
bir... "... veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan... 
tki... Yani, görevi savsama, gecikme gösterme, kategorik olarak birinci bölümde; ikinci unsur 
olarak da, yapmama... 

Sayın milletvekilleri, 230 uncu maddedeki bu birinci olarak bulunması gereken maddî un
surun, iki alt unsuru sonrasında yasanın ikinci kısmı "savsama ve gecikmeden veya üstünün 
yasal buyruklarını yapmamış olmaktan devletçe bir zarar meydana gelmişse" diyor. O zarar 
da, işte, 230 uncu maddenin bulunması zarurî olan, "olmazsa olmaz" şartı olan manevî unsur 
kısmını teşkil etmektedir. 

Maddî ve manevî unsur beraber olacak ikisi bir arada olacak, -maddî unsurlar belli- ve 
oradan da zarar doğmuş bulunacak. 

Peki zararı neye göre saptayacağız? 
O müteahhitlerle, o işlerin tabi olduğu mevzuata yüzde yüz uygun bir şekilde yapılan söz

leşmelerin ihtiva ettiği konuların, bir kere, zaman bölümünü iyi dikkate almamız lazım. O za
manın gecikmesi sonrasında, ülkedeki para birimiyle arasındaki bağlamı iyi etüt etmemiz la
zım ki, orada da, bilerek ve isteyerek -kasıt unsuru öyledir manevî unsurda- o zararı bilerek 
ve isteyerek doğurma gibi bir mecburiyet vardır. O nedenle, izin verirseniz, müsamahanıza sı
ğınarak -önce Sayın Başkanımın- konunun esas boyutu olan, Anayasa hukuku dediğim kısmı
na gelmek istiyorum. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Doları esas alarak konuştun değil mi? 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Hepsini esas alarak konuştum değerli milletvekilim; ama, 

şimdi, esas alarak konuşacağım bir şey daha var, o da, Anayasa Mahkemesinin, hukuk devleti 
dediğiniz sonuna kadar da katıldığım, katıldığımız o hukuk devleti içerisindeki yeri ne, konu
mu ne, biz, Anayasa Mahkemesini nasıl bir yere oturtmaktayız? 

Değerli milletvekilleri, bu Parlamento çatısı altındaki arkadaşlarımızın kimisi Anayasa Mah
kemesinin yerini şuraya buraya koyabilir; ama, ben açıkça söylüyorum, hiç tavizsiz söylüyo
rum; Anayasa Mahkemesinin yerinin, şu Yüce Parlamentonun yerinden üstün olabileceğini, 
mümkün değil düşünemem, düşleyemem. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, Anayasa Mahkemesi, bir Türk icadı değildir, Batı dediğimiz o kavramdan geti
rilmiş bir müessesedir. Batıdaki, konulmasıyla güdülen amaca bakarsanız, getirilmesiyle gü
dülen amaca bakarsanız, Batıda, seçilmişlerin karşısında bir fren görevi yapması amacayla ge
tirilmiştir. Bunun adı iki türlü olmuştur; birincisi senatodur, ikincisi de anayasa mahkemesidir. 

ister senato türünde olsun, ister anayasa mahkemesi türünde olsun, seçimle işbaşına ge
len insanların alabilecekleri kararın üstünde bir kontrol mekanizması olması sıfatıyla, o fonk
siyonla donatılmış bir kurumu, alıp da, biz, bugün, hem de, bu karşı çıktığım 1982 Anayasa
sında olmayan bir yetkiyle, üst bir yere getirirsek inanın -açıkça, samimî söylüyorum- şu otur
duğumuz Parlamentonun, fikir olarak temeline dinamit koymuş oluruz. Çünkü, bu Anayasa 
Mahkemesi, işte 1982 Anayasasında da belirtilmiş; yasaların, Anayasaya uygunluğunun, Mec
lis İçtüzüğünün Anayasaya uygunluğunun denetimini yapmakla yükümlü; yetkisi ancak o kadar. 
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Şimdi biz ne yapıyoruz? Aynı Soruşturma Komisyonu raporunun bir bölümünde "Yürüt
menin başı Cumhurbaşkanıdır" diyoruz. Bunu bir suçlama konusu için, gerekçe, kanıt olarak 
kullanıyoruz. Aynı yürütmenin başı, bu Anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanı ise -doğrudur 
o ifade- o Cumhurbaşkanının seçtiği kişilerin, yani, sonuçta, yürütme, kendi içinden çıkardığı 
insanlarla, yasama organının üyelerini yargılama mevkiin'e sokmakta... İster işbirliği densin, 
ister konfüzyonu densin, "kuvvetler ayrılığı" derseniz, parlamenter rejimin temeli olarak, orada, 
yürütmeyi, yasamayı, yargıyı ayırmanız gerekir; ama, siyasî ideolojisi ne olursa olsun, yasama 
organının bir bölümünü -bağışlasınlar- bir hukuk devleti insanına pek yakışmayacak bir dü
şünceyle, kendi içinden gelen yürütme organının önüne teslim etmekten kaçınmazsa, o konu
da kendi üstüne düşeni yapmaktan kaçınmazsa, işte o zaman, Parlamentonun üyeleri olarak 
bizler görevimizi ihmal etmiş oluruz. Hatta, yetkimizi, görevimizi de kötüye kullanmış oluruz 
diye düşünüyorum. - , 

Değerli Profesör Lütfi Duran Beyin idare hukuku ders notlarından bir, iki sözü alıntı ya
pılmış. 

Lütfi Duran Hocamızın o söyledikleri yüzde yüz doğrudur; ama, orada bir cümle eklen
miş, "kanunun açıkça izin verdiği hallerde" demiş. 

Yine, orada, Şeref Gözübüyük Hocamızın, Yönetim Hukuku kitabından bir alıntı yapıl
mış, yönetimle birey arasında, yani kamuyla birey arasında, kamunun üstün tutulacağı ilkesi... 

Genel olarak, kamu hukuku ilkesi olarak doğrudur, hiç itiraz etmiyorum; ama, aynı So
ruşturma Komisyonunda, bir başka yerde "özel hukuk hükümlerine tabidir" diyorsak, o za
man kalkıp da Şeref Gözübüyük'ün, kitabındaki, başka bir şeyi anlatmak için kullandığı bir 
cümfeyi, kamu hukukunun üstün tutulmasının gerekçesi diye, burada, özel düşüncenin yok 
edilmesi, hakkının ortadan kaldırılmasının gerekçesi sayamayız diye düşünüyorum. . 

O nedenle, arkadaşlarıma sonuna kadar inandığımdan; ama, daha da önemlisi, Parlamen
tonun manevî şahsiyetine olan sonsuz inancımdan, bu konuda, hem Anayasa hem yasaya hem 
de arz etmeye çalıştığım parlamenter rejim ilkelerine olan saygım nedeniyle, arkadaşlarımızın... 
"Arkadaşlarımızın" lafını iki şekilde kullanacağım; birincisi -şimdi siyasî kimliğimi üzerime 
alıyorum- kendi arkadaşlarımın suçsuzluğuna inanıyorum; ama, yine bu tarafa dönerek, aynı 
çatının üyeleri olduğumuza göre, aynı siyasî kimlikle, aynı şekilde söylüyorum, "arkadaşlarımın" 
diyorum, varsa "büyüklerim" de demem lazım, onların da, yargıç rolüne soyunmamalarını, 
şu Parlamentonun manevî şahsiyeti adına diliyorum. 

Hepinize, sabrınız ve hoşgörünüz için üstün saygılarımı sunuyorum efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalova. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bu mantıkla, Yüce Divan müessesesi ne zaman 

çalışacak? 
BAŞKAN — Efendim, onun cevabını vermek, onun kudreti dahilinde değil, oylama so

nucunda belli olacak. 
ALt ESER (Samsun) — Demek ki, böyle bir olay var... 
BAŞKAN.— Muhakkak, teoride var; ama, uygulamada, oylama sonucu, çalışıp çalışma

yacağı görülecek. 
Komisyon söz istiyor mu?.. 
9/1 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 

SAYIN (Burdur) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın, buyurun efendim. 
9/1 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 

SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Soruşturma Komisyonu Başkanı ola
rak, Komisyonumuz raporu hakkında bilgi sunmak ve benden önce konuşan arkadaşlarımın 
iddialarını cevaplandırmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kahveci, bizim raporumuzu uzun ve karmaşık bir rapor ola
rak nitelendirmiş ve raporun anlaşılmaz bir şekilde olduğunu belirtmiştir. 

Gayet tabiî, raporumuz uzun olacaktır. Biz raporumuzu, büyük bir titizlikle ve büyük bir 
çalışmanın neticesinde, dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi içinde hazırladık. 

Değerli arkadaşlarım, orta,da bir durum var : Biz, kararnamenin çıkmasına karşı değiliz 
veya Komisyonumuz, olaya o şekilde bakmıştır. 

Gayet tabiî, hükümetler, fiyat farkı kararnameleri çıkarabileceklerdir ve 1886 sayılı Kanu
nun 89 uncu maddesini nazaran alarak, bunu Kamu Ortaklığı İdaresine devredip, Karayolları
na protokollerle bu işleri yaptırabileceklerdi ki, yaptırmışlardır. 

Buna, Komisyon olarak biz hiçbir şekilde ters bakmadık ve bakmaya da zaten hakkımız 
yok. Yalnız, ortada bir gerçek var : Siz, kalkıyorsunuz, müteahhitlerle bir sözleşme imzalıyor
sunuz, bunun 70 inci maddesinde, "yabancı para birimleriyle ihale edilen işlerde kesinlikle fi
yat farkı verilmez" diyorsunuz. , 

İkincisi, buna paralel olarak, 71 inci madedede, "ülkede büyük bunalımlar olması halin
de, devalüasyon olması halinde, paranın değerinin düşmesi halinde dahi fiyat farkı verilemez" 
diyorsunuz. 

Bu mukaveleler 1985, 1986; 1987, 1989 tarihine kadar yapılıyor ve müteahhit arkadaşları
mız "Biz, devalüasyondan etkilendik. Dolar, gereğince.artmadı; bu yüzden bize fiyat farkı verin" 
diye müracaat ediyorlar; siz de, kalkıyorsunuz, 89/14675 sayılı Kararnameyi çıkarıyorsunuz. 

Dikkatinizi çekmek istiyorum; kararnameyi çıkarma hakkınız var, kararnameyi çıkarıyor
sunuz; yalnız, 70 ve 71 inci maddeye aykırı olarak çıkarıyorsunuz. Haydi onu da kabul edelim;. 
ama, kalkıyorsunuz, 1989 yılında çıkardığınız kararnameyi, 1985 yılından beri uygulatmaya 
çalışıyorsunuz. 

Arkadaş, istihkakını yapmış, işini yapmış 1985 yılında parasını almış. 1989'a kadar gel
miş, hiç itirazî kayıt yok, bir şey yok; 1989 yılında bir kararname çıkarıyorsunuz, 1985 yılında 
iş yapan adama kalkıp fiyat farkı veriyorsunuz!.. 

Şöyle oluyor : Ben müteahhitlik yapıyorum; 1985 yılında iş yapmışım, 1989 yılında; bir 
gün yatağıma yatıyorum, sabah kalkıyorum, bana, açıktan, 10 milyon doları "al kardeşim, 
senin" diyorsunuz! 

Değerli arkadaşlarım, bunda bir insaf var mı? (DYP ve SHP sıralarımdan alkışlar) Ben 
hukukçu değilim; ama, bilemiyorum, bu hangi mantığa uyar, hangi vicdana sığar; bunu kesin
likle bilemiyorum. Bunun, bana göre, Anayasaya, doğa yasaya, hiçbir yasaya uygun tarafı yok... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Kahvecinin kitabında var onlar!.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, "1984 yılından önce de kararname

ler çıkarılmıştır" deniyor. 
Gayet tabiî çıkarılmıştır, çıkacaktır da; ama, hiçbir kararname böyle başıboş şekilde çıka

rılmamıştır. Kararname çıkarılırken, gayet tabiî, Bakanlar Kurulunun yetkisi vardır ama, 
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Bakanlar Kurulunun, gidip, bunu, yetkili mercilere danışması lazım; Bu memleketin Yüksek 
Fen Kurulu var; gidip, Yüksek Fen Kurulunda, "Arkadaşım, bu fiyata nasıl yapıyorsun, bu
nun analizi var mıdır, kaç paraya yapılacaktır, ne olacaktır?" diye sorulur. Ortada hiçbir şey 
yokken, siz kalkıyorsunuz, müteahhitlerin teklif ettiği bedel üzerinden ihale yapıyorsunuz. Ne 
analizi var, ne fiyat tutanağı var... Bunların hepsi gayet başıboş bir şekilde yapılmış. Proje de 
yok maalesef... 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, biz, incelememizi sadece elimizdeki dokümanlardan yaptık; 
ama, bugün, teknik bir adam olarak, projelerde bizim bulduğumuz o kadar yanlışlıklar var 
ki, sadece kararnamenin, 31.12.1991 yılına kadar getirdiği 10 trilyon 650 milyarlık bedel, belki 
30 trilyon olacaktır. O kadar yanlışlıklar, o kadar kötü şeyler var ki değerli arkadaşlarım... 

Bir de kalkılıyor özel kontrolörlük firmaları kuruluyor. Kurulabilir; ama, kim?.. Astaldi-
nin kontrolörü Kutlutaş, Kutlutaş'ın kontrolörü Astaldi; Özel Kontrolörlük firmaları ve özel 
proje büroları... Belki Avrupa'da bunlar böyledir; ama, bilemiyorum, biz, daha, bunları yapa
bilecek seviyede miyiz?,. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bana göre, büyük şaibe taşır bu işler; ama, ben, kesin bir şey vardır, yolsuzluk vardır diye
miyorum. Yalnız, burada bir gerçek vardır, o da, bu kararname, tamamen yanlış çıkarılmıştır 
veya maksatlı çıkarılmıştır. Kararname, memleketi büyük zarara uğratmıştır ve bu yüzden de 
bu Kararnamede imzası olan arkadaşlar "Ben sadece bakanım, önüme bir kâğıt geldi imzaladım" 
mı demeliler, bilemiyorum, bunların hiçbir sorumluluğunun olmaması mı lazım değerli arka
daşlarım? 

Gayet tabiî sorumluluğu olacaktır ve attığı imzanın, nereye geldiğini, nereye gittiğini de 
hesaplaması lazımdır. İşine gelmediğinde, bir bakan, bir kararnameyi imzalamadığı zaman o 
kararname çıkmıyor. Onu tutuyor da, acaba bunu niye tutmamış veya ilgili danışmanlarına 
niye incelettirmemiş? 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu yönde vicdan sahibi olarak hareket ettim ve Komisyonu
muz da hiçbir etkinin altında kalmadan, tamamen memleket gerçeklerini düşünerek bu raporu 
hazırlamıştır. Raporumuzda, yalan, yanlış veya kasıtlı bir şey olduğunu, zannetmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cengiz Altınkaya ve Sayın Safa Giray, milletvekillerine gön
derdikleri savunma niteliğindeki iddialarında "Efendim, 71 inci maddede ödenmeyecektir" değil, 
'ödeyecektir' diye hüküm var" demektedirler. 

Bana göre, Meclisi yanıltmak üzere bu belgeyi sunmuşlardır. 
Aslında 12 nci Notere, Doğuş'Ia yapılan bir sözleşmenin, maddesini götürüp, tastık etti

rip, getirmişler. Onların bize ibraz ettikleri veya milletvekillerine gönderdikleri belgeyi aynen 
okuyorum : 

"Büyük ekonomik bunalımlar : 
Teklif tarihini takip eden işlerin, inşa edilmekte veya edilecek olan, ülke dahilinde, o ülke

nin hükümetinin döviz kısıtlamaları koyması veya ülke parasının devalüasyonu sonucu büyük 
bir ekonomik bunalım meydana geldiği takdirde, idare, söz konusu ekonomik bunalım sebe
biyle veya neticesinde, işlerin icrası bakımından veya işlerle ilgili olarak artan masrafları müte
ahhide ödeyecektir." 

Bize gönderdikleri ve noterden tastık ettirdikleri belge bu. 
"Ancak, işbu maddedeki hiçbir husus, söz konusu durumlarda, müteahhide tanınmış olan 

her türüT hakları've hukukî yolları hiçbir şekilde ihlal etmeyecektir." 
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Fakat burada bir eksiklik var değerli arkadaşlarım. Şöyle olmuş : Daktilo hatası yapılmış 
ve tekrar bir zeyilnameyle yanlış doğru cetveli olarak düzeltilmiş bu; onun da tarihi aynı ve 
şöyle diyor : Yanlış-doğru cetveli; sayfa 65 satır 19, madde 71. Yanlış : Ödeyecektir. Doğru : 
ödemeyecektir. (DYP sıralarından alkışlar) Ve bunun, Astaldi ile yapılanda tngilizcesi de var; 
tngilizcesinde de aynen geçiyor, değerli arkadaşlarım; page 70; line 7, Clause No 71 delete shall 
pay; insert shall not pay... Bunlar bu şekilde düzeltilmiş; ama, kalkıp da "hayır ödeyecektir" 
diye bir şey getirmek bana göre çok yanlış bir olaydır. Onun dışındaki tüm ihalelerde, mesela 
1987 de yapılmış olan tzmir - Aydın otoyol sözleşmesiyle ilgili maddede de "ödemeyecektir" 
diye hüküm var; isterseniz onu da okuyabilirim. Yine, ayrıca, Sayın Safa Giray Beyin, Kara
yolları Genel Müdürlüğüne sözleşme tasarısı olarak kendi imzasıyla gönderdiği yazıda da 
"ödemeyecektir" diye hüküm vardır. Bunun böyle bilinmesinde yarar olduğunu zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararname çıkarılırken dört satırlık bir gerekçe yar; buna da dik
katinizi çekmek istiyorum. 

Gerekçede, "süresi bir yıldan uzun süren ihalesi yapılacak otoyol işlerinde, yabancı para 
birimlerinde meydana gelebilecek değer kayıplarının, fiyat farkı olarak kendilerine ödeneceği-. 
nin teklif öncesinde müteahhitlerce bilinmesi halinde, teklif bedellerinin daha düşük olacağı
nın beklendiği..." belirtilmektedir. Kararnamenin gerekçesi bu... 

Demek ki, bu teklif sahipleri, fiyatlarının yüksek olduğunu bildikleri için, tahmin ettikle
ri için, daha düşük bedel vermemişler, yüksek bedel vermişlerdir. Eğer kararname, fiyat farkı 
getirecek idiyse, çok düşük veya daha düşük fiyat teklif edebilirler. 

Bunun dışında, fiyatlar öyle yüksek tutulmuş ki, ben size, rahatlıkla örnek de verebilirim. 
Değerli arkadaşlarım, öyle fiyatlar var ki, 1987 yılında bir imalatın fiyatı, 1991 yılındaki kara
yolları fiyatının üç katı. Bu, açık ve seçik olarak belli. Bir de siz buna yüzde 70 oranında fiyat 
farkı verdiğiniz zaman, bu imalatın bedeli, Karayollarının 1991 yılındaki fiyatının, üstüne çıkı
yor. 6 katı, 7 katı, 8 katı, 10 katına kadar çıkan fiyatlar var. 

Karayollarında iş yapan müteahhitlerin yaptığı imalatla, bunların yaptığı imalatlar ara
sında kalite yönünden belki farklar olabilir; ama, 10 katına, 8 katına, 7 katına varan fiyatlarla 
ödemek, bana göre, günahtır değerli arkadaşlarım. 

Olayda kesinlikle ihmal vardır, kusur vardır. Bize göre, herkesin, ihmalinin ve kusurunun 
bedelini ödemesi gerekmektedir. Ben bu kanaat içindeyim, biz bu kanaat içindeyiz ve raporu
muzu da o şekilde sizlere hazırladık. 

Değerli arkadaşlarım, burada, tüyü bitmemiş yetimlerin hakları vardır; biz, bu memleket
te tüyü bitmemiş yetimlerin oylarını da alarak, haklarını müdafaa için seçildik, geldik. Biz ka
naatimizi arz ettik. 

Ben, Yüce Meclisin, raporumuz hakkındaki düşüncelerinin halisane olacağına inanıyo
rum. Suçlanan arkadaşlarımızın, gayet tabiî, savunmaları olacaktır. Bu konuda bize düşen bir 
açıklama görevi olduğu zaman her an huzurunuzdayım. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP, SHP, CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Sayın milletvekilleri, şimdi de, Soruşturma Komisyonu Raporunda adları geçen sayın eski 

bakanlara istedikleri takdirde söz vereceğim. 
Şimdiye kadar sadece Sayın Hüsamettin Örüç müracaatta bulunmuştur. Şu anda da Sa

yın Cengiz Altınkaya, Sayın Safa Giray, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu, söz talebinde bulundular. 
Buyurun Sayın Hüsamettin örüç. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1989 senesi Ekim 
ayı sonlarında dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulan 14657 
sayılı Kararnameyle otoyol yapanlarını üstlenen müteahhitlere fazla ve haksız ödeme yapıldı
ğı, bu suretle devletin zarara uğratıldığı, görevin kötüye kullanıldığı, kamu tasarrufunun kötü 
kullanılmasından idarenin sorumlu olduğu, yapılan ihalelerin alışılagelmiş ihale şekillerinden 
farklı tezahür ettiği ve bütün bu nedenlerle, kararnamenin hukukî mesnetten yoksun olduğu 
iddiasını taşıyan önerge, bilineceği gibi, 18 şubat ve onun devamı niteliğinde 4 Mart 1992 tari
hinde Yüce Heyetinizde kapsamlı şekilde müzakere edilmiştir. 

Bu müzakereler sırasında, kararnamenin dayandığı gerekçeler, dayandığı hukukî ve yasal 
esaslar, otoyolların haiz olduğu özellikler, uluslararası ilkeler tafsilen anlatıldığı için, aynı ko
nuda daha uzun izahata ve bu suretle zamanlarınızı işgale gerek görmüyorum, ancak, komis
yon raporunda değinilen bazı hususlara, yer alan bazı iddialara, idarenin bu konuda haiz ol
duğu malî ve hukukî yetkilere pek itibar etmediği ve bunları göz ardı ettiği kanaatini taşıdığım 
için müsaadelerinizle değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, 9/1 sayılı bu komisyon raporunun, Anayasamızın ve ka
nunlarımızın hükümetlere tanıdığı icra görevi ve yetkilerini ve bu görevin ifası sırasında takdir 
v&değerlendirme haklarını, yani, hukuk( diliyle, idarenin, malî ve hukukî yetkilerini göz ardı 
etmesi nedeniyle, temelden bir yanlışlık içerisine düştüğünü ifade etmek istiyorum. 

Anayasamızın 8 inci maddesine göre, yürütme görevini Sayın Cumhurbaşkanıyla birlikte 
üstlenen Bakanlar Kurulunun, bu görevini ifası sırasında, hal ve şartların gelişmesine bağlı olarak 
durumu takdir etmekte, değerlendirmekte, alınması gereken kararlan almakta, bütün yasal ted
birleri kullanmakta, kanunlarımız tam bir teçhiz yapmıştır, nitekim, 4353 sayılı Kanunun 31 
inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarıyla, bir mukavele mevcut olsun olmasın, devletin ta
raf olduğu ihtilafların sulhen çözümünde, düzenin işlerliğini devam ettirmek, icrayı başarılı 
kılmak için gerekli gördüğü takdirde, devlete ait bazı hakların, bazı menfaatlerin terk edilebi
leceğini mutazammın anlaşmalar yapmaya Bakanlar Kurulu tam yetkilidir. Buradaki "anlaşma" 
tabiriyle, karşılıklı olarak bir mukavelenin tatbikatından vaçgeçmek veya mukavelede tadilleri 
yapmak anlaşılmaktadır. , • ' ' ' . 

4353 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun bu yetkisini, Maliye Bakanlığının ve Danıştayın 
aksine verebileceği mütalaalara rağmen kullanabileceğini de hükme bağlamıştır. 

Binaenaleyh, biraz evvel yapılan konuşmalarda da ifade edildiği gibi, 70 inci maddeye sı
ğınarak, bu maddenin değişmez bir hüküm olduğunu iddia etmek yanlıştır. Bakanlar Kurulu
nun bu maddeyi rahatlıkla değiştirebilecek yetkiye sahip olduğunu da hesaba katarsak, söz 
konusu 14657 sayılı Kararnamenin, hukukî mesnetten yoksun olduğu hakkındaki iddia isabet
sizdir ve tam bir yanılgıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel izah edilmiş olmasına rağmen, zannedi
yorum tam anlaşılamadı ve "13181 sayılı Kararnamenin 16 ncı maddesinin, yabancı para bi
rimlerine bağlı fiyatlarla ihale edilen işler için fiyat farkı verilmeyeceği yolundaki hükmüne 
rağmen, bir sene sonra ittihaz edilen 14657 sayılı Kararnameyle fiyat farkı verilmesi tam bir 
çelişkidir" şeklinde bir ifade kullanıldı. , ' 

Yalnız, burada komisyonun göz ardı ettiği husus, söz konusu 13181 sayılı Kararnamenin 
16 ncı maddesinin başlığında, "Bu kararname kapsamına girmeyen işler ifadesinin yer alması
dır. Nitekim, bu maddenin bünyesinde, yalnız bu söz konusu yabancı para birimlerine bağlı 
ihaleler değil, NATO, enfrastrüktür işeleri gibi çeşitli işler vardır. 
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Bir kararnamenin kapsamına girmeyen işler için, başka bir kararnamenin yapılabileceğini 
düşünmek ve 14657 sayılı Kararnamenin de, günün hal ve şartlarına göre gerekli görülerek Ba
kanlar Kurulunun yetkisi içerisinde yapıldığını anlamak, sanıyorum, bu konudaki iddianın yer
sizliğini, isabetsizliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Biraz evvel konuşan Komisyon Başkanımız, hukukçu olmadığı için hukukî tarafını pek 
anlamadığını ifade etti. Ama sözlerinden işin teknik tarafında da yanılgı içerisinde olduğunu 
görmekteyim. / • 

Sayın milletvekilleri, otoyollar, yüksek geometrik ve fiziksel standartlara sahip özel yol
lardır, Bunların uluslararası platformlarda uluslararası katılımlara açık oluşu, kredi şartları
nın uluslararası kredi konsorsiyumlarıyla temin edilmesi ve inşaları sırasında yapılan tatbikat, 
bunların, diğer bayındırlık hizmetlerinden çok farklı yapıda olduğunu gösterir. Nitekim, "Proje 
yoktu" ifadesini şöyle değerlendirmek istiyorum : Bir otoyolun kesin projesi önceden yapıla
maz. Sadece genel güzarğah için kaba bir tahminde bulunulur, ihaleyi müteakip, arazi şartları
na bağımlı olarak, inşaatın sonuna kadar devam eden bir projelendirme safhası vardır. Çok 
defa, güzergâh, yapı zemininin taşıma gücünün az oluşundan veya vasfının uygun olmamasın
dan dolayı değiştirilir ve bu yüzdendir ki, ilk maliyetleri ile son maliyetleri arasında da önemli 
farklılıklar olur. 

Değerli milletvekilleri, bu izahatımı, komisyon raporuna esas önergede yer alan "yapılan 
işlerin ikinci keşifleri ile teklif fiyatları arasında yer yer yüzde 100'ü aşan fiyat farkları ortaya 
çıkmıştır. Bütün bu olaylar, kamu tasarrufunun çok kötü bir şekilde kullanıldığını ve dolayı
sıyla da idarenin kusurlu olduğunu göstermektedir" beyanını yanıtlamak için söylüyorum. Bil
diğiniz gibi, çok şeritli otoyollarda, süratli ve emniyetli dönüş için asgarî yarıçap şartı, azamî 
meyil şartı, buna ait sanat yapılarında yüksek vasıflar; üstyapıda da yüksek dingil ağırlıkları
na tahammül etmek, vibrasyona karşı mütehammil bir yapı ortaya çıkarabilmek için pekçok 
özellikler aranır ve uluslararası normlardır. Bütün bunlar, bunun, diğer yol inşaatları ile mu
kayese edilemeyeceğini gösterir. 

Biraz evvel, Komisyon Başkanımız, burada, "1987 senesindeki bir imalat birim fiyatı -
otoyollara aittir- "ondan iki sene sonraki bir kayolu ihalesinde kullanılan birim fiyattan çok 
farklıdır" diyor; doğrudur. Buna örnek olarak, şahsen şehit olduğum bir olayı anlatayım. Edirne-
Lüleburgaz arasındaki otoyol, birçok yerlerde tepeler arasından geçerek hafre gerek görüldüğü 
ahvalde, netice itibariyle, toprak tabakaları yanında bol miktarda bulunduğu halde, granülü-
metri uygun düşmediği için, ocak yerleri 70 ila 80 kilometre uzak olan toprağın taşınması ge
rekmiş ve oradan taşınan topraklarla yolun gövdesi yapılmıştır. İşte, bütün bu Özellikler, oto
yolların maliyetlerinin, önceden belirlenemeyen büyük artışlar göstermesindeki haklılığı orta
ya koymaktadır. 

"Alışılagelmiş ihale yöntemlerinin kullanılmadığı" yolundaki iddia, çok açık bir şekilde, 
arkadaşlarımız tarafından ifade edildi. Çok kısa olarak şöyle özetliyorum: 

Gerek birim fiyatlar bakımından gerekiese ihale şekli bakımından temel baz alınan Kınalı-
Sakarya otoyolu, 17 Nisan 1985 tarihinde ihale edilmiştir. 

Bu ihale, dosyası hazırlanırken, 1984 senesinde Bakanlar Kurulunun çıkardığı 8939 sayılı 
Kararnameden ve yine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesinden yararlanıla
rak, kapsam dışına çıkarılmıştır. 

Tamamen yabancı kaynaklarla finanse edildiği için, Kamu Ortaklığı İdaresine -o zamanki 
ifadesiyle, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi- devredilmiş ve onun kendi usullerine göre 
yapılmasına imkân verilmiştir. 
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Bilindiği gibi, Kamu Ortaklığı idaresi, ne 2886 sayılı Kanuna ne 832 sayılı Satıştay Kanu
nuna ne de 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa bağlıdır; kendi usullerine bağlıdır; ama, 
keyfî değildir. Nitekim, bu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Ortaklığı tdaresi arasında 
aktedilmiş olan bir protokol gereğince götürülür; Bakanlık onayıyla da uygulama devam eder. 

Binaenaleyh, Komisyon raporunda sık sık geçen "alışılagelmiş ihale yöntemleri dışında, 
keyfî usullerle ihale edilmiştir" şeklindeki beyanların ve 2886 sayılı Kanuna uygunsuz davra
nışlar konusundaki iddiaların, gerçekle ilgisi yoktur. 

Aslında açıklanması gereken, 14657 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesine neden gerek görül
düğü konusudur. Fiyat farkı verilmesini gerektiren durumu takdir etmenin, yasalara göre, Ba
kanlar Kurulunun mutlak yetkisi içerisinde olduğunu biraz evvel ifade ettim; ama -işin öbür 
tarafı, madalyonun öbür yüzü- gerçekten bu kararnamenin çıkarılmasındaki gerekler, çok açık 
bir şekilde ifade edilmelidir. 

1985 senesinde temel ittihaz ettiğimiz Kınalı-Sakarya otoyolu, dolar birim fiyatlarıyla iha
le edilmiştir. Bu kararname çıkarıldığı yılda -ki bunun hazırlığı 1983'te başlamıştır; 1984, 1985 
yıllarında devam etmiştir- bu dosya hazırlanırken, o günkü doların Türk Lirası karşılığı olan 
kurun Merkez Bankası tarafından tespit edilmiş olması ve bunun da genellikle enflasyona pa
ralel olarak kabul edilmesi, yani doların yeterli eskalasyon sağladığı düşüncesinden hareketle, 
o günkü sözleşmeye, müteahhitlerle herhangi bir eskalasyon sorunu çıkmasın diye, herhangi 
bir fiyat farkı verilmeyeceği hükmü konmuştur. 

Bu konan maddenin, sonradan, Bakanlar Kurulu kararlarıyla rahatlıkla değiştirilebilece
ğinin ve göz önünde tutulduğu muhakkaktır; ama, durum bu şekilde cereyan etmemiştir. 

Daha sonra, 1986'yı takip eden yıllarda, özellikle kurun serbest bırakılması nedeniyle, do
ların Türk Lirası karşısındaki değer artış yüzdesiyle enflasyonun artış yüzdesi arasında çok 
önemli farklılıklar meydana gelmiş ve bu makas büyüdükçe, müteahhitlerin sıkıntısı artmıştır. 

Müteahhitler, sık sık Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurarak, bu işin böyle gitmeye
ceğini ifade etmişlerdir. İçlerinde, işi bırakacağını ifade eden müteahhitler olmuştur, otoyol in
şaatını terk edeceğini ifade.eden müteahhitler olmuştur. 

Bir örnek olmak üzere şunu söyleyebilirim : Astaldi firmasının Türkiye mümessili Moggi-
oli'nin "Eğer bu kararname çıkmasaydı biz bu otoyol inşaatını bırakırdık" ifadesi, 16 Şubat 
1992 tarihli Panorama Dergisinde çıkmıştır. 

Dolarla ihale almış olmasına rağmen, müteahhidin neden zora girdiğini bir rakamsal de
ğerle açıklamak, için, küçük bir örnek vermek istiyorum : 17 Nisan 1985, Kınalı-Sakarya oto
yolunun ihale edildiği gün -otoyol müteahhitlerinin çok büyük miktarda kullandığı ve ağır bir 
kalem teşkil eden motorini örnek olarak aldım- motorinin litre fiyatı 150 Türk Lirası, bunun 
dolar cinsinden mukabili de 32 cent... Aradan zaman geçiyor, sene 1989 -ki, kararnamenin 
çıkarılmasına gerek görülmüştür. Motorinin litre fiyatı 1 049 lira, dolar cinsinden ifadesi de 
46 sent... 1990 yılı başında, bu, 61 sente ulaşıyor. Bunu, şöylece özetlememiz mümkün : Yani, 
bir müteahhit, 1989 senesinde 1 litre mazot sarf ettiği zaman karşılığında 32 sent alacak; ama, 
kendi sarfı 55 sent olacak... Aradaki bu fark, 1991 yılı itibariyle yüzde 48'Iere kadar varmakta
dır. Mazot için söylediğim bu örneği, inşaat işçiliği, demir, çimento gibi sair malzemelere de 
teşmil edebilirsiniz. 

O halde, Bakanlar Kurulu ne yapmalıydı?.. Nitekim, bütün müteahhitler, Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne marcaat ederek, işi bırakma tehdidi dışında, her türlü bahaneyi kullanarak, 
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devletle, ihtilafa girmişlerdir, yüzlerce de dosya birikmiştir. Ocak yerlerinin geç gösterilmesi, 
istihkakların geç ödenmesi, projelerin geç tasdiki vesaire gibi bahaneler ortaya çıkmıştır. 

tşte, Hükümet, basiretli davranarak, otoyolların durması ve bu şekilde, uluslararası plat
formda kredi temin edilen müesseseler nezdinde, gerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
gerekse Kamu Ortaklığının büyük komplikasyonlara girmesi ve sıkıntılara duçar olması, bir 
taraftan da alınan kredilerin dondurulması suretiyle henüz neması alınamayan otoyollar için 
geri ödeme taksitlerinin başlaması gibi tehlikeler, rizikolar karşısında, bir orta yol olarak, ihti
lafın çözümünde, Fiyat Farkı Kararnamesinin verilmesinin hak ve adalet prensiplerine uygun 
olduğunu mütalaa etmiştir. Bu bakımdan da, Fiyat Farkı Kararnamesini, aslında, hak ve ada
let ilkeleri içerisinde telafi edici bir destek gibi yorumlamak da mümkündür. 

Sayın başkanın müsamahasına sınınarak, son olarak küçük bir noktaya daha değinmek 
istiyorum. Zamanın kısa olması nedeniyle bütün maddelere tek tek değinmeye imkân yok. 

Sanıyorum, Astaldi firması için ortaya çıkan bir olay, da şudur : Gümüşova-Gerede oto
yolu yapımı sırasında, Astaldi firmasıyla yapılan sözleşme öncesi protokolde, dolar ile Avrupa 
Topluluğu para birimi ECU arasında sabitleştirilen paritenin, geçmiş tarihli yapılması nede
niyle, reel kur üzerinden ödenmemesinin devleti zarara soktuğu yolunda bir iddia varittir. . 

Burada, Komisyonun yanılgısının, meselenin özünden çok, aslında bunun dayandığı ilke
leri bilmemekten kaynaklandığı kanaatindeyim. Zira, uluslararası ihale uygulamalarına göre, 
"bir sözleşmede esas alınan para birimiyle, bu sözleşmeye istinaden yapılacak ödemelerin pa
ra birimi arasında bir farklılık mevcutsa, bu teklif tarihinde bu parite sabitleştirilir" hükmü 
vardır. 

Söz konusu misalimizde, Astaldi, Gümüşova-Gerede otoyolu için, 100 milyon dolarlık bir 
Euroloan ve 115 milyonluk ECU ihracat kredisi getirmek suretiyle bu işi üstlenmiştir, teklif 
tarihi 23 Eylül 1985'tir. 

İtalyan mevzuatına göre, ihracat kredilerinin yüzde 47'si, İtalya'da liret olarak ödenmek 
zorundadır. Dolayısıyla, liretin çok değişken olması veya para piyasasında bir tek para birimi
nin değişkenliğinin mukavele hükümleri içerisinde yer almasının mahzurlar tevlit edeceği dü
şüncesinden hareketle, liretin, ECU sepeti içerisinde o sene için belki yüzde 10 nispetinde, 10,2 
nispetinde bulunduğu nazarı itibare alarak, ECU ile dolar arasındaki parite esas ittihaz edil
miş ve teklif tarihindeki parite 1.29927 olarak kabul edilmiştir. 

Aslında, bu, bu kararları alan ve bu şekli tespit eden, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı; Kamu Ortaklığı idaresi ve Astaldi yetkililerinin müştereken 
tespit ettikleri ve 29.11.1985 tarihinde bir protokole bağlayıp 24 Ocak 1986 tarihinde sözleşme
ye raptettikleri ihale şeklidir. Yani, netice itibariyle ifade etmek istiyorum ki; bu tarzdaki uygu
lamada, ilkeler muvacehesinde bir parite hatası yoktur. Esasen, sonucuna bakarsak; Astaldi 
firmasının liret olarak eline geçen paranın hesabını yaptığımız zaman da şöyle bir tabloyla kar
şılaşıyoruz : 1 ECU, teklif tarihinde 1 490 liret, Fiyat Farkı Kararnamesi tarihinde 1 512 liret. 
Yani, 1 doların teklif tarihindeki değeri 1 936 liret, 1 doların kararname tarihindeki değeri de 
1 965 liret. 

Görülüyor ki, Astaldi firmasının eline geçen -liret olarak- para cinsinde de önemli bir fark
lılık doğmamıştır. Zaten amaç ve bu pariteyi tespitin gayesi bu idi. Sanıyorum Komisyon rapo
runda varılan neticenin yanlışlığı bu sözlerimin içerisinde saklıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fiyat farkı ödenmesine ilişkin kararnamenin, Ana
yasamızın, hukuk mevzuatımızın ve kanunlarımızın Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiler çerçe
vesinde kabul edilerek uygulandığını; bu suretle, otoyol yapımlarının durması ve büyük ölçüde 
gecikmesinin önlendiğini; aksi halde, öngörülen ve planlanan sürelerde işletmeye alınamayan 
otoyolların ulusal çeşitli getirilerinden mahrum kalınacağı gibi, daha önce kullanılmış dış kre
dilerin faiz ödemeleriyle de mükellef olunacağını; ayrıca, neması alınamayan yapılmış yatırım 
harcamalarının önemli bir kayıp teşkil edeceğini, müteahhit firmaların bu durumda açmaları 
muhtemel tazminat davalarıyla hukuken devletin birtakım sıkıntılara gireceğini burada önem
le belirtmek istiyorum. 

Aslına bakarsanız, bu yola sapmakla, yani 70 inci maddede ısrar ederek müteahhidin mu
kavelesini feshetmekle yahut teminatını irat kaydetmekle devletin bir kazancı olmayacağı çok 
açıktır; çünkü, bu yoldaki hukukî ihtilafın bizi nereye götüreceği bilinmez; bu, uzun yıllar alır; 
ama otoyol yarım kalır, kredi anlaşmaları iptal olur, kullanılamayan kredilerden dolayı geri 
ödeme ve faiz imkânları doğan ve işin en kötüsü, bu otoyolun tekrar ihalesi söz konusu olduğu 
zaman, günün rayicine göre ihale yapılacağından ve çok daha yüksek değerlerle yapılacağın
dan, devletin hiçbir kazancı olmaz... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi şöyle noktalıyorum : Bir ihtisas, araştırma 
ve inceleme komisyonu olarak bu Komisyonun sunmuş olduğu raporun, daha önceki Meclis 
görüşmelerinde ileri sürülen iddiaları ve bunlara verilen yanıtları göz önünde tutarak, her tür
lü peşin hükümlerden, siyasî mülahazalardan uzak, gerçekçi, yasal ve hukukî esaslara dayalı 
değerlendirmelerden oluşması gerekir. Bu rapor üzerinde yapılacak değerlendirmede, Parla
mentonun saygınlığına gölge düşürecek değerlendirmelerden, siyasî değerlendirmelerden uzak 
kalmanın bütün milletvekilleri için vicdanî bir borç olduğunu, aksinin vebal olduğunu burada 
belirtmek istiyorum. , ' 

Yüce Heyetinizin, bu durumu ve tüm gelişmeleri, hak ve adalet ölçüleri içerisinde değer
lendireceğini, Bakanlar Kurulunun anayasal yetkileri içerisinde ittihaz ettiği bu kararnameyi 
ele almak suretiyle eski Bakanlar Kurulunun yargıya götürülmesinin, Parlamentonun saygınlı
ğına gölge düşüreceğini ve bu yönde alınacak olan kararın da siyasî olmaktan başka bir özelli
ği bulanamayacağını ifade ediyor; neticeyi yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Örüç. 
Bayındırlık eski Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ben de, hu

zurlarınıza geldiğim bu anda, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Şu ana kadar yapılan açıklamalar dikkate alındığında, konu ve bu konunun dayandığı 

mevzuat, aşağı yukarı ortaya çıkmış durumdadır. Onun için, ben, bu işlemlerin dayandığı ya-
salmevzuat konularına girmek istemiyorum. 

Gayet açık bir şekilde anlaşıldı ki, bu ihaleler ve bu işlemler, 2886 sayılı Devlet ihale Ka
nunu dışında, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun dahilinde yürütülmüştür. 2983 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre de, bu 
Kuruluşumuzda, ne 2886 ne 1050 ne de 832 sayılı Kanunlar uygulanabilir. 

Bu işin o günlerdeki yürütücülüğünü yapan bir kişi olarak, yani o günlerin bakanı olarak, 
buraya nereden gelindiğini, bu ihtiyacın nereden doğduğunu kısaca sizlere arz etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Kamu Ortaklığı 
İdaresinin işlerini, kendi aralarında yapmış oldukları protokollerle yürütmekteyken, bu sözleş
melere göre fiyat farkı verilmpyeceğinin ifade edildiğini de hepimiz biliyoruz. 

Sözleşme hükümlerine göre, otoyol inşaatlarında yabancı para birimiyle ödeme yapıldığı ' 
için fiyat farkı verilmeyecektir. 1985 yılında yapılan kabullerde, "Türkiye'de enflasyon vardır; 
ancak, Türkiye'deki enflasyonla döviz kuru artışları genellikle paraleldir ve hele dolarla yapı
lacak anlaşmalarda enflasyondan etkilenilmez" prensibi, yerli ve yabancı firmalara idare tara
fından telkin edilmiş, kabul ettirilmiş ve böylece fiyat farkı talep etmeyeceklerine dair sözleş
meler yapılmıştır; ancak, 1989 yılına gelinceye kadar... 

1985 yılında yapılmış olan kabullerin tersine, özellikle 1988 ve 1989 yıllarında bu kabuller, 
yani sözleşmenin bu başlangıç şartları maalesef korunamamış ve biraz önce de izah edildiği 
şekilde, dolar, enflasyona göre yüzde 40 civarında aşağıda kalmıştır. Çeşitli zamanlarda, yük
lenici firmaların "Claim" tabir ettiğimiz istekleri ve itirazları dikkate alınmış ve Karayolları 
Genel Müdürlüğümüz, dolar ile enflasyon arasındaki farkı izale edecek, Dünya Bankasının 
da uyguladığı bir formülü hazırlamıştır. 

Bu formülü birkaç defa elden geçirdikten ve tabiî ki, endişelerimizi dile getirip bunların 
tatmin edici cevaplarını da aldıktan sonra, konuyu Bakanlar Kuruluna sevk ettik, 

Neydi bunlar?.. Dolar enflasyonu aştığı zaman, acaba bu formül ne işlem yapar?.. Nasıl 
ki enflasyon dolardan fazla arttığında fiyat farkı verilmesi kabul ediliyor ise, dolar arttığı za
man, dolar bazında fiyatlarda indirim yapılır mıydı?,. Aldığım cevap bu yöndeydi ve gerçek
ten, 1991 - 1992 ve 1992-1993 geçişlerinde, bu formüle göre dolar, enflasyonu aştığı için, bir 
önceki yıla göre dolar bazında fiyatlarda kesinti yapılmıştır. 

Evet, son iki yıldır bu iş bu şekilde yürümektedir, ödenmektedir ve itiraz da edilmemektedir. 
Şimdi, geriye doğru yürüme meselesini, gene tereddütlü konulardan birisi olarak incele-

mişizdir ve bundan önceki dönemlerde, 1973 yılında çıkarılan bir kararnamenin böyle uygu
landığı -hatta Komisyon üyelerimizin çalışmaları esnasında bundan da bahsedilmektedir- geri
ye doğru uygulanmayacağına dair yasalarımızda herhangi bir açık hüküm bulunmadığı ve ge
ne -çok özet olarak burada ifade ediyorum- "sadece idare hukukunda değil, ceza hukuku ha
riç, hukukun bütün dallarında geriye yürüme yasağını ifade eden bir kanunî hüküm mevcut 
değildir" şeklinde bir yorumla, geriye yürüyüp yürümemesi konusunu geçmek istiyorum. 

Ayrıca, bu sözleşmeler her ne kadar 1986 ve 1987'de noterlerce tasdik edildiyse de, ilk pro
tokoller, fiyat tespitleri, 1985 yılında usule uygun bulunan Kınalı-Sakarya ihalesindeki fiyatlar 
üzerinden yapılmış, daha sonra kredi sözleşmeleri ve görüşmeleri tamamlandıktan sonra, esas 
sözleşmeler, noterce tasdik edilmiştir. Dolayısıyla, 1986 ve 1987'de imza altına alınmış olan 
sözleşmenin fiyat protokolü, 1985 yılında yapılmıştır ve o yüzden burada belki bir şaşırma ola
bilir diye bunu da bilgilerinize arz ediyorum. 

Bu inşaatlardaki proje tasdik yetkisi, hiçbir zaman müteahhit firmalara bırakılmamıştır; 
projelerin tasdik yetkisi her zaman için Genel Müdürlüğümüzde kalmıştır; hepsi, fizibilitesi 
olan, öncelik sırası yapılmış olan ve çeşitli toplantılarda tespit edilmiş olan işlerdir, hatta 1975'ten 
beri Karayollarının programında olan işlerdir. 

Hepiniz takdir edersiniz ki, herhangi bir işin Karayolları yapım programına girebilmesi 
için, fizibilitesinin, yapılabilirliğinin olması gerekir; bunların olmaması mümkün değildir. O 
Genel Müdürlük raporu, o işler, Bakanlıktan, icabında Devlet Planlama Teşkilatından, Yük
sek Planlama Kurulundan ve Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra yatırım programına girdi
ğine göre, bu işlerin rastgele yapılmış olması mümkün değildir. 
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Ayrıca şunu da açıkça söylemek lazım ki, fiyat farkı, sözleşme metinlerine dayandırılarak 
verilemezdi, verilmemiştir. Orada, işin içinden çıkılamadığı için, işler kopma noktasına, dur
ma noktasına geldiği için bir çözüm aranmış ve o günkü Hükümetimiz de bu problemi, ger
çekten, yetkisini kullanarak çözmüştür. Burada herhangi bir kasıt da söz konusu değildir. 

Ayrıca, "Otoyol fiyatları çok yüksektir'' iddiasının çok muğlak bir ifade olduğunu bura
da hemen belirteyim. Biraz önce Sayın örüç'ün de ifade ettikleri gibi, bütün otoyol fiyatları
na, nakliyeler, iş iskeleleri, kalıplar dahildir. Halbuki, karayollarında köprü yükseklikleri hem 
düşüktür hem de, mesela bir fore kazık beton 225 iken otoyollarda bu beton 300'dür. Buna 
rağmen, yıllara göre karayollarının bütün bu ilave işlemlerini fiyatlandırarak, superpose ede
rek nıukayese ettiğimiz zaman, otoyol fiyatları çoğu zaman düşük de çıkmaktadır. 

Mesela, sanat yapılarının temel kazısı, otoyollarda tek fiyattır ve 1991 yılı fiyatı 2,546 do
lardır; ama karayoUarımızda en ucuz hendek kazısı, her cins kuru toprakta 7 dolara gelir, sulu 
arazide köprü temeli kazılması 27 dolara gelir. Halbuki, demin de söyledim, otoyollarda bu, 
sadece ve sadece 2,5 dolardır. 

Gene, otoyollarda bazı, tabiî ki yüzde 60'ı küskülük, yüzde 40'ı yumuşak kaya veya başka 
zeminlerde, başka türlü paçallar yapılarak yapılacaktır. Bunun, ortalama yüzde 65'ini yarma, 
yüzde 35'ini ariyet olarak kabul edersek, 1990 yılında kazı fiyatları, dolar bazında, otoyollar
da 3,10, karayollarında 3,53 çıkmaktadır. 

Çimentolu temel yapılması, 1991 yılı fiyatlarıyla, karayollarında 54,792 dolar, otoyollarda 
29,880 dolardır. 

Köprü tahliyesi demirli beton dökülmesi, karayollarında 158, otoyollarda 120 dolardır. Ay
rıca, karayollarında, iş iskelesini, yıl içinde gelen demir, çimento, akaryakıt, kereste zamlarını 
ekleyeceksiniz. Yani, otoyol fiyatları, öyle, söylenildiği kadar çok yüksek, fahiş fiyatlar değil
dir. Otoyol tesisleri, yüzlerce metre yükseklikte beton dökmeyi, iskele kurmayı icap ettirir. O 
bakımdan, bu konudaki mütalaanın, uzmanlarca, bilirkişilerce verilmesi gerekir. 

Bizim Soruşturma Komisyonumuz, buradaki bütün ifadeleri ve hesaplamaları, benim yap
tığım çalışmalara göre, müfettiş raporlarından almıştır. Baştan bir hazırlık soruşturması yapıl
maması, işte bu eksikliği meydana getirmiştir. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, çeşitli ikazlarımızla, mutlaka bir hazırlık soruşturması ya
pılmasını talep etmiştik. Eğer bu yapılsaydı bu hesaplar belki daha sağlam bir mukayese zemi
ni bulmuş olacaktı. l 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, Soruşturma Komisyonumuzun hazır
lığının tam olmadığına inanmaktayım. Burada sadece müfettişler ve Karayollarından üç yetki
li dinlenmiştir. Yüklenici firmalardan, müşavir-mühendislerden hiç kimse dinlenmemiştir. Tu
tanaklardan da anlaşılıyor ki, Komisyon üyelerimiz, sık sık, fazla vakitleri olmadığını, bu yüz
den de müfettişlerin getirdiği hesaplara uygun mütalaa vereceklerini ifade etmişlerdir. 

Bilindiği gibi, Meclis soruşturması, özel olarak düzenlenmiş bir ceza hazırlık soruşturma
sı niteliği taşımakta olup, yargısal değer taşır. Bu sürece, siyasî mülahazaların karıştırılmış ol
ması, hukuka saygıyı yıpratır. Kısaca varılabilecek ilk sonuç, Meclis soruşturması müessesesi
nin, bu olayla yıpratılmış olmasıdır. 

Bilindiği gibi, ceza hukukunda, suç ve cezanın kanuniliği ilkesi vardır. Bir suçtan baahse-
diliyorsa, kanunun anılması gerekir. Suçlama tekniği de böyledir; suç teşkil eden fiilin, hangi 
kanunun hangi hükmüne dayandığı izah edilerek suçlama yapılır. Komisyon Raporunda ise 
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bu basit gerçek göz ardı edilerek, sürekli olarak ihale hukukuna aykırılıktan bahsedilegelmiş-
tir. Bu tarzda, genel, muğlak ve belirsiz suçlama yapılması, bizce haklı değildir. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından beri, istisna sözleşmeler tatbikatında, fiyat farkı veril
miştir; şimdiki siyasî iktidarımız da bu uygulamaya devam etmektedir. Fiyat farkı uygulama
sıyla, kopma noktasına gelmiş işlerin devamı sağlanmış, bu suretle, sürüncemede kalacak oto
yol işleri bitirilmiş ve yenilerinin yapımına hız kazandırılmıştır. Bunda da, firma yararından 
çok, kamu yararı elde edilmiştir. 

Görevi kötüye kullanma, hiçbir kanunî hükme riayet etmeyen, kişisel ve özel kasıt gerekti
ren; kısaca, hukuka aykırı fiillerin ve suç işleme kastının iştirakinden doğan bir suçtur. 

Bir Bayındırlık ve îskân Bakanı, bir otoyol ihalesi işinde, alacağı her kararı, teknik yeter
liliği malum, büyük bir teşkilat olan Karayolları Genel Müdürlüğüne hazırlatarak alır ve uygu
lamayı da bu Kuruluşla birlikte yapar. Başka bir deyişle, bu, kolektif bir faaliyettir ve bir baka
nın, bu muazzam faaliyeti, suç işleme kastıyla, hukuka aykırı fiil ve neticelere yöneltmesi müm
kün değildir. Bu itibarla, tarafımıza yöneltilen isnatların ciddiyetten uzak olduğu açıktır. 

Öte yandan, izah edildiği veçhile, bu suçun işlenmesi, 2886 sayılı Kanuna tabi olmadan 
işlem yapıldığı iddiasına dayanmaktadır ki, bunun hukukî değertaşımadığı ortadadır. 

Bakanlığımız, bu uygulamayı, tabanda Karayolları Genel Müdürlüğü ve yukarıda Bakan
lar Kuruluyla işbirliği yaparak gerçekleştirmiştir. Bu muazzam kolektif faaliyetin ferdî suç dü
zeyinde ele alınarak değerlendirilmesi, mümkün ve geçerli değildir. 

Hemen şunu hatırlatmak istiyorum : 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Kurulu
şu Hakkında Kanun hükmündeki Kararname hükümlerine göre, Devlet Su işleri ve Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü teşkilatları, teknik yeterliliği olan kuruluşlardır; Bakanlık, bunların üze
rinde teknik vesayete sahip değildir; onların yaptığı hesaplamalar, keşifler, kabul tutanakları, 
Bakanlığın ayrıca incelemesine tabi tutulamaz. Onlar, teknik yönden Türkiye'de bu işin uzma
nı olarak kabul edilmiş kuruluşlardır. 

Bu uzun açıklamamızı ret oyu istemiyle tamamlıyor ve Yüce Meclisi, Soruşturma Komis
yonuna itibar etmeyeceği inancıyla, saygıyla selamlıyorum. 

Kısaca, adalet, bu kararınızla tecelli edecektir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer Hükümetimiz bu kararnameyi çıkarmamış ol

saydı, bugün dört saatte gidilmekte olan tstanbul-Ankara arasında hâlâ bu sıkıntılar devam 
edecek, yüzlerce insanımız hayatını kaybedecek ve milyarlarca liralık mal hasarları devam 
edecekti. 

Burada, birçok malî komplikasyonlar yanında, ayrıca, otoyolların bir an önce hizmete gir
mesi ve yatırılan paraların durduğu yerde ülkemizin sırtında faiz olarak birikmemesi için ka
mu yararı gözetilmiş, getirilen evraklar hassasiyetle incelenmiş, irdelenmiş ve neticelerinin mem
leket yararına olacağı görüldükten sonra sevk edilmiştir. 

Ben, şahsen, bu kararnameyi imzalayan bir kişi olarak, bu işlerin sürüncemede kalma
dan, milletimizin, memleketimizin bir an önce hizmetine girmesini sağlayan kişilerden birisi 
olarak, vicdanen huzurluyum, mutluyum ve kendimi vazifesini yapmış bir kişi addediyorum. 

Bu duygularla, bugün için de yürütülmekte olan bu otoyol inşaatlarında herkese üstün 
başarılar temenni ediyor, beni dinlediğiniz için/hepinizi, en derin saygılarımla tekrar selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınkaya. 
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Bayındırlık eski Bakanı Sayın Safa Giray. 
Buyurun Sayın Giray. (ANAP sıralarından alkışlar) . , 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "acaba ne yap

tık da devleti zarar ettirdik ve böyle bir ithama maruz kaldık?" diye, aylardan beri bizlerin 
kafasının içi bu konuyla meşgul. ' 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, acaba devlet nasıl zarar eder?.. Yolsuzluk olarak, bir şeye 
değerinden daha yüksek para verir, devlet orada zarar eder... Haksız yere birtakım kişilere pa
ralar ödenmesinden, birtakım kişilerin rüşvet almasından dolayı devlet zarar eder... Bunlar, 
devleti zarara sokmanın bir şeklidir. 

Bir de, birtakım projelere girişip, onu iyi takip etmeyerek, zamanında bitirmeyerek, o pro
jelerden millete gelecek kazançları zamanında almayarak ve yatırım sürelerini uzatarak; yatı
rım süreleri uzadıkça, yatırım süresi faizlerini maliyetlerin üstüne yükleyerek devlet büyük za
rar eder işte, asıl en büyük zararları da buradan gelir. 

Bir baraj düşünün, bu barajı beş yılda bitirmeniz gerekirken onbir yılda bitirmişsiniz; ya
ni altı yıl gecikmiş ve farz edin ki, o baraj Karakaya Barajı olsun... Karakaya Barajının yıllık, 
7,5 milyar kilovat/saat enerji üretimi vardır ve bu 7,5 milyar kilovat/saati altı yıl boyunca al
manız gerekirken, alamamışsınız... , 

Burada iki türlü zararınız vardır : Birincisi direkt zarardır. Enerjinin kilovat/saatini bu
gün -gerçi bugün artık o değerler kalmadı- 5 sent olarak değerlendirseniz, yılda almadığınız 
para 375 milyon dolar olur. Bu miktar altı yılda 2,1 - 2,2 milyar dolar eder. Bu, direkt zararın 
bir kısmıdır. 

Direkt zararın diğer bir kısmı, yatırım süresi faizleridir. Farz edelim ki, Karakaya Barajı
nın inşaatı normal süresinde 1 milyar dolara bitirilecekken, bitirilmemişse; 1,5-2 milyar doları 
bulan yatırım süresi faizlerini de bunun üstüne koyarsak, diyelim ki maliyet 3 milyar dolar eder. 

Endirekt zararı : Konu enerji olduğu için, enerji de, sanayide kullanıldığı için, sosyal ve 
ekonomik hayatın çok alanında, çok sayfasında kullanıldığı için, onlar üzerinde meydana ge
tirdiği engellemeler dolayısıyla, zarar, kat kat fazla olur. Eğer, barajdaki enerjiyi alamayışınız
dan veyahut yatırım süresi faizini sırlanmanızdan doğan zararlar 2 veyahut 3 milyar dolarsa, 
ekonomide yaptığı tahribattan doğan zarar, belki de 15 milyar dolardır... İşte, devlet, asıl böyle 
zarar eder. 

Gelişecekken gelişememek, enerjiyi üretecekken üretememek, otoyol gibi bir sistemin za
manında bitirilememesinden dolayı ekonomik faaliyetlerin, sosyal faaliyetlerin memleket sat
hına yayılmasını sağlayamamak ve o faaliyetlerden gelecek büyümeyi, gelişmeyi elde edeme
mek ve bitmeyen işlerden dolayı milletin kendi hükümetine, kendi devletine itimadının sarsıl-» 
maâı... Devlet, esas itibariyle, daha çok bunlardan zarar eder. Eğer büyük bir projeyi, büyük 
bir işi zamanında bitirme heyecanıyla birtakım davranışlara girmiş, tedbirler almış ve zama
nında bitirmişseniz; o verdikleriniz, öbür kayıpların yanında küsurat kalır. Müdebbir tacir böyle 
düşünür, ancak böyle düşünmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Allah'a şükür, Allah kısmet etti ve ben, 1954 yılında Teknik Üni
versiteden mezun oldum; ama, daha mezun olmadan evvelden başlayarak, Türkiye'nin büyük 
projelerine, büyük işlerine karıştım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hatip... 
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Değerli arkadaşlarım, rahatsız etmek istemiyorum; ama, rahatsız edilmeyelim! Fevkalade 
ciddî bir açıklama ve savunma var... Dinlemek mecburî değil! 

Devam buyurun efendim. 
İSMAlL SAFA GİRAY (Devamla) —- Benim, etüt ve projelerini yaptığım bir sürü baraj 

ve hidroelektrik santral, özellikle enerji konusunda katkım olan, tuzum olan bir sürü proje, 
bugün çalışıyor. Ben onların hazzını yaşıyorum. Bunlar birçok yerde var. Ben, devlete kurulan 
fabrikalarda, inşaat mühendisi olarakbüyük hizmetler yaptım: Karadeniz Bakır işletmeleri Ano
nim Şirketi, Murgul, bir zamanlar, -Allah rahmet eylesin- Kemal Noyan'ın bana olan itimadıy-
la büyük çapta, büyük hizmetler yaptığım bir iş idi. 

özel sektörde iki tane büyük fabrika kurdum. 
Otomotiv sanayiinde şirket genel müdürlükleri, murahhas azahkları yaptım; büyük işlere 

girdim ve bakınız, bugüne kadar, bu kadar çok işe giren bir arkadaşınız olarak, ben, hiç böyle 
bir itham karşısında kalmadım. Beni, bu yaralıyor! 

Allah var, vicdanım var, şerefim var. Bu memlekette benim bir muhitim var. Ben görevimi 
ihmal etmem, ben vazifemi sonuna kadar yaparım, ölesiye yaparım; yanlış yapmam, yapma
maya en büyük gayreti sarf ederim ve gerek Bayındırlık Bakanı olarak gerek Millî Savunma 
Bakanı olarak gerek Dışişleri Bakanı olarak, bakanlığım süresince de aynı şekilde çalıştım. 

Malım mülküm ortadadır. Benim, size anlattığım, bu yaptığım işlerle kabili telif olmaya
cak kadar az varlığım vardır. Beni, çocukluğundan beri Aydın Güven Gürkan da tanır... 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin tarihine bunu yazdırmayın. Bu, yanlış. Türkiye'ye böy
le de zarar verilir. 

- Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Adalet eski Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu. 
Buyurun Sayın sungurlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Bu, Yüce Meclisin bir kazaî işlemidir, bir yargı işlemidir; sonunda verilecek karar, bir si

yasî karar değildir. Dolayısıyla, bizim partinin siyasî eğilimi şuydu veya buydu demek müm
kün değildir. Burada konuşmamın gerekçesi de budur; çünkü, kıyamete kadar, bugün verece
ğimiz oydan mesul olacağız ve onun vebalini taşıyacağız. Bu itibarla, ben de, bir iki hususu 
açıklama lüzumunu duydum. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, Bakanlar Kurulu kararname çıkarır. Bu soruşturma öner
gesinde, Bakanlar Kurulunun bu kararnameyi değiştiremeyeceği yolunda bir iddia vardı. O za
man, bu Meclis kürsüsünden, gerek kanun hükmü olarak gerek Anayasa Mahkemesi kararı 
olarak gerek Yargıtay kararı gerekse danıştay kararı olarak, Bakanlar Kurulunun, ihdasî mahi
yette her zaman kararnameler çıkarabileceğini, değiştirebileceğini Yüce Meclise arz ettim. Ni
tekim, bu defa, Komisyon Başkanı Sayın Milletvekili Arkadaşımız, Bakanlar Kurulunun ka
rarname çıkarabileceğini söyledi; yani, bu hususta bir ihtilaf yok, artık o hususlara girmeyeceğim. 

Demek ki, Bakanlar Kurulunun, bugün çıkardığı bir kararnameyi, bir başka zaman değiş
tirme hakkı var. Bu hususta bir şüphemiz var mı?.. Yok, kimsenin böyle bir şüphesi yok. Yani, 
bunların artık, kanunda ve hukuktaki yerlerini aramaya da lüzum yok. 

— 493 — 



T.B.M.M. B : 57 20 . 1 . 1993 O : 1 

Bakanlar Kurulu, bugün böyle bir karar verebildiği gibi, Bakanlar Kurulunun kanun kuv
vetinde kararname çıkarma yetkisi var; yani, bir noktada kanun yapma yetkisi var... Zaten, 
bu kararnameler, bu fiyat kararnameleri de, ihdası kararnamelerdir; yani, kanuna benzer hü
küm getiren, yeni bir hüküm ihdas eden kararnamelerdir. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, ne ile suçlanıyoruz şu anda?.. Türk Ceza Kanununun 230 
uncu maddesi... Eğer, hakkımızda biraz sonra hüküm verirseniz, bu maddeden hüküm vere
ceksiniz; çünkü, huzurunuza bundan sevk edildik. 

"Hangi nedenle olursa olsun, memuriyet görevini yapmakta, savsama ve gecikme göste
ren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan memur, 
üç aydan bir yıla kadar... şu kadar cezaya çarptırılır" diyor. Ne diyor?.. "Her ne sebeple olur
sa olsun, her ne nedenle olursa olsun..." Demek ki, bir kasıt unsuru var; fakat, bu kasıt unsu
runu burada tadat etmiyor, vasfını koymuyor; yani, kasıt, çok çeşitli kasıt olabilir. "Her ne 
nedenle olursa olsun..." derken, kasıt odur. 

Diğer unsuru ne?.. "Memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren veya üs
tünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan..." \ 

işte, şimdi huzurunuzda, bu maddeden mahkemeye sevk edilmek üzere âdeta yargılanıyo
ruz, hüküm bekliyoruz. 

Kanun maddesini okudum, detaya girmeyeceğim, zamanınızı almayacağım; eğer, varsa, 
bu kanun maddesiyle bize isnat edilen suçun, fiilin bir alakası, o sizin vicdanlarınıza terk edil
miş bir husustur. . • 

Muhterem milletvekilleri, nedir buradaki suçumuz, ne fiil yapmışız? Bakanlar Kurulu ola
rak, daha önce çıkardığımız bir kararnamede "fiyat farkı şu şu şu işlere verilir" demişiz; ya
bancı parayla yapılan işleri bunun dışında tutmuşuz. Bilahara zaruret olmuş, devlet, "bu şart
larla bu işler yürümüyor,yabancı parayla akit yapılan işlerde de fiyat farkı kararnamesi lüzu
mu var" demiş, fiyat farkı kararnamesi için karar vermişiz; anayasa hakkımız, kanunî hakkı
mız, öteki hakkımız... 

Şimdi, ben detaya girmeyeceğim; bu iş zarar etti kâr etti meselesine girmeyeceğim. Biz, 
mukavele inceleyen bir makam değiliz, Bakanlar Kurulu olarak, poz numarasına bakan bir ma
kam değiliz, fiyatları tetkik edip inceleyen bir makam değiliz efendim... Biz, mühendislik işi 
yapmıyoruz, gidip metrenin başında durmuyoruz, nüvoyu ölçmüyoruz. Biz, Bakanlar Kurulu 
olarak, devletin bir işinin yürüyüp yürümemesine bakıyoruz. Fen heyetinden almıyoruz rapo
ru da, Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden alıyoruz. Onun da ka
nunî vazifesi; getiriyor, diyor ki : "Bu iş yürümüyor." Bakanlar Kurulu da toplanıp, kanunî 
yetkisini kullanıyor, "bu işin yürümesi için fiyat farkı verilir" diyor. 

Şimdi, bu fiyat farkının sonunda zarar edildi kâr edildi... Zarar da edilebilir, yani, illâ 
kâr edilir diye bir kaide yok. Bu, enfüsî bir iddia. 

"Zarar edildi. Bu fiyat farkı verilmeseydi bu işler yapılabilirdi..." Bakınız, söz bu. Böyle 
bir işten dolayı Bakanlar Kurulunu Yüce Mahkemeye sevk edeceğiz, bütün bakanları!.. 

Bütün bakanlar nasıl bir kasıt altında birleşmişler; yani nasıl bir kasıtları var?.. Acaba 
bütün bakanlar toplanmış da -çünkü, bizim ceza hukukunda tüzelkişiliğin suç kastı olamaz, 
fertlerin tek tek olur- 25 Bakan, 30 Bakan bir araya gelmiş de suç kastında nasıl anlaşmışlar?.. 
Müştereken ülkeyi zarara sokalım diye mi anlaşmışlar?.. Müştereken, acaba, yakınlarımıza men
faat temin edelim diye mi anlaşmışlar?.< 
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Muhterem milletvekilleri, mesele, Bakanlar Kurulunun aldığı kararnamelerden dolayı, ileride 
kâr edildi, zarar edildi hükmüdür. 

Şimdi, biz bunun, halen ve halen kötü bir kararname olmadığı, doğru bir kararname ol
duğu kanaatindeyiz; ama, Sayın Hükümet, bunun doğru bir kararname olmadığını söylüyor. 

Bakınız, fiyat kararnamelerine ait yargı kararları var.' 'Bu fiyat kararnamelerini Bakanlar 
Kurulu çıkarır; fakat tatbik eden idare, bunu olaya tatbik eder veya etmez" der; yargının bü
tün kararları böyle. 

Şimdi, biz bu kararnameyi çıkardık ve tatbik ettik. Bugünkü Hükümet,' 'yanaştır'' diyor, 
tatbik ediyor(!) Bugünkü Hükümet, "doğru değildir" deyip, devleti zarara sokuyor(!) 

O zaman, ben, bilmiyorum, yarın Mecliste iktidar ve muhalefetin yeri değiştiği zaman, 
"bu kararnameyi, siz -zarar ettiniz- bile bile tatbik ettiniz" demek gibi bir hukukî durum, bir 
neticeyle mi karşılaşacağız?.. 

Nitekim, bu önerge geldiği zaman, bu kürsüde, eğer bugün Sayın Yıldırım Akbulut ve Hü
samettin örüç giderse, yarın da Süleyman Demirel'i kendi oylarınızla vermeniz lazım gelir, dedim. 

O zaman, Süleyman Demirel için ve Sayın Bayındırlık Bakanı için gelen kararnamede par
mak kaldıramadınız; yani bizim arkadaşlarımız için verdiğiniz oyu, onlara veremediniz. Vic
danınızın sızladığından eminim. Bizim için böyle karar, kendiniz için böyle karar veremezsi
niz? Bu, çünkü, bir siyasî karar değildir, bir devrin hükümetinin tümünü yargı makamı olarak 
muhakeme etmektir ve son merciin önüne sevk etmektir. 

Şimdi, bugün vereceğiniz oylar, yarın yine karşınıza gelecektir. 
Beri, şunu söylüyorum : Hiçbir huzursuzluğumuz ve rahatsızlığımız yok; hiç, böyle bir 

endişe içinde değiliz, vicdanen huzurluyuz; ama ileride, sizin de vicdan huzuru içinde olabil
menizi teminen bu açıklamaları yapmak ihtiyacını duydum. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Soruşturma Komisyonu Raporunda adı zikredilen başka sayın eski bakan söz istemediği

ne göre, görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunu oylarınıza sunacağım : 
Raporun oylama şekline dair, içtüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre veril

miş 15 imzalı bir önerge vardır, önergeyi okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 202 sıra sayılı Raporunun sonuç 
kısmındaki!, II, III ve IV üncü bölümlerinin, İçtüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
göre ayrı ayrı oylanmasını ve I, II, III üncü bölümlerin oylamasının, kürsü önüne konulacak 
oy kutularına adı okunan sayın milletvekilinin oyunu atması suretiyle yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
DYP Grubu Başkanvekili 

Bekir Sami Daçe 
DYP Grubu Başkanvekili 
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Haluk Müftüler 
Denizli 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Mehmet Cebi 
Samsun 

İrfettin Akar 
Muğla 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

, Turgut Tekin 
Adana 

M. Sabri Güner 
Kars 

Bestami Teke 
Hatay 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Ali Karataş 
Antalya 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, evvela, her arkadaşımın lütfen yerine oturmasını rica 
ediyorum... 

Dolaşan milletvekillerinin yerlerine oturmalarını rica ediyorum... 
Değerli arkadaşlarım, oturamayanları ismen saymamı mı istiyorsunuz?! Beni lütfen buna 

mecbur etmeyin... 
Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ya!... Ne yapacağımızı bilmiyoruz! Neden?.. Bir kısmımız dolaşıyoruz^ bir kısmımız soh

bet ediyoruz! 
Biraz önce okuttuğum 15 imzalı önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etme

yenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, kabul etmiş bulunduğunuz önergeye göre yapacağımız işlemi arz 

ediyorum : 
Raporun sonuç kısmının 1 inci bölümü, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imr 

zası bulunan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Safa Giray'ın, Türk Ceza Kanununun 240 ve 
80 inci maddelerine göre; 

2 nci bölümü, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imzası bulunan Bayındırlık ve 
iskân eski Bakanı Cengiz Altınkaya'nın, Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 inci maddelerine göre; 

3 üncü bölümü, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imzası bulunan eski bakanla
rın, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine göre, Yüce Divana şevklerine dairdir. 

Raporun 4 üncü bölümü ise, 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imzalan bulun
mayan; ancak eyleme iştirak ettikleri söz konusu olan eski Başbakan Yıldırım Akbulut ile Ba
yındırlık ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç hakkında dava açılmasını gerektirecek bir so
rumluluklarının bulunmadığı yönündedir. ' 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alına
bilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul oyu; yani 226 kabul oyu gerekmektedir. 

Bunun için de, Yüce Divana şevke dair olan 1, 2 ve 3 üncü bölümlerin oylamasını, açık 
oylama şeklinde yapacağız. Dördüncü bölüme ait oylama, işaretle yapılacaktır. 

Bu konuda bir açıklamada bulunmak istiyorum : Açık oylamada karar yetersayısı 226'dır; 
yani oylamaya en az 226 üyenin katılması gerekmektedir. 

Oylamaya katılım 226'nın altında olduğu takdirde, açık oylama tekrarlanacaktır. 
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226 ve daha çok milletvekilinin katıldığı bir açık oylamada, kabul oyu 226'nın altında ol
duğu takdirde, Komisyonun Raporu kabul edilmemiş olacak; başka bir deyişle, ilgililerin Yüce 
Divana şevklerine gerek olmadığına karar verilmiş olacaktır. 

1,2 ve 3 Üncü bölümlerin açık oylaması, almış bulunduğunuz karar gereğince, adı okunan 
sayın milletvekilinin, oyunu kürsü önüne konacak oy kutularına atması suretiyle yapılacaktır. 

Bir başka sayın bakana vekâleten oy kullanan sayın bakan da, kime vekâlet ettiğini ve 
kimin yerine, kimin oyunu, nasıl kullandığını bildirecektir. 

Kupalar konulsun. 
(Kupalar konuldu) 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunun 1 inci bölümü için kullanılacak oylar 1 inci 

sıradaki kutuya, Komisyon Raporunun 2 nci bölümü için kullanılacak oylaf 2 nci kutuya, Ko
misyon Raporunun 3 üncü bölümü için kullanılacak oylar 3 üncü kutuya atılacaktır. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz : 
Uğur Aksöz... ' • • •' 
Sayın milletvekilleri, esasen, oyunu kullanmakta olan sayın üye, kutuların üzerini okudu

ğu takdirde, kutuların hangi oylamaya ait olduğunu da görebilecektir. 
Sayın öğütcan, zatı âlinizi yerinize rica ediyorum, benim değerli hemşerim; çünkü, adı 

okunmayan sayın üye, oy kutuları önüne gelmeyecektir. 
Sayın Bekir Sami Daçe, buyurun... 
(Kürsü önünde toplanmalar) 
Sayın Kılıç, ismi âlinizi .okumadım efendim! 
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Ben, okundu sandım Sayın başkan... 
BAŞKAN — Hayır, okumadım. 
(ANAP sıralarından "Baki Tuğ oyunu kullandı" sesleri) 
Değerli arkadaşlarım, oylamanın şeklini açıkça ifade ettim. Buna rağmen, yalnışlıkla oy 

kullanırsanız, oylamayı geçersiz saymak zorunda kalırım. (ANAP sıralarından "Baki Tuğ oyunu 
kullandı" sesleri) 

Sayın Baki Tuğ, efendim, ismi âliniz okunmadığı ve Ankara tüne sıra gelmediği halde oy 
kullandığınız söyleniyor; doğru mu? 

BAKİ TUĞ (Ankara) — Doğru efendim, arkadaşlar kullandı, ben de kullandım. 
BAŞKAN — Kim kullandı? 
BAKÎ TUĞ (Ankara)— Arkadaşlar kullandı... 
BAŞKAN — Efendim, sadece Sayın Uğur Aksöz ile Sayın Bekir Sami Daçe kullandı; bir 

de zatı âlinizin kullandığı söyleniyor. 
Şimdi, bu kadar ciddî bir oylamanın, hiçbir tereddüde, iddiaya, istismara yol açmayacak 

sağlıkta yapılmasını temin sadedinde, kupaları, hepinizin gözü önünde geri çevirtiyorum! Çı
karın ve kaç oy var kime ait; görelim. Lütfen!.. 

Görevliler!.. Kavasları davet ediyorum... Gelin buraya; oy kupalarını, bütün sayın millet
vekillerinin görebileceği biçimde ters çevirin; olduğu yerde ters çevirin, boşaltın! 

(Oy kupaları kürsünün önüne boşaltıldı) 
Yere düşen oyları ayrı ayrı alın, gelirin; görevliye verin. 
Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek, oylamaya -Adana İlinden- yeniden başlayacağız. 

' . - J İ & 7 - . 
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Değerli arkadaşlarımın, -aldığınız karar gereği, kendi iradenizin uygulaması gereği- adı 
okunmadan gelmemelerini ve adı okunmayan üyenin oy kupalarına yaklaşmamasını rica 
ediyorurn. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kupalar yukarıya, hatip kürsüsünün yanına konsun. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri -kupalar orada da olsa, orada da olsa- oylamanın sağlı

ğını temin edecek hassasiyeti gösterirler. Başkanlığın bu konuda itimadı tamdır. Bu işin tartış
ması bitti. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN—Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Oyunu kullanan başka sayın üye görülmediğine, oyunu kullanmayan da kalmadığına gö

re, oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın; sayım döküm işlemi başlasın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun* eski Başbakan Yıldırım Akbulut 

ile Bayındırlık ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç hakkında dava açılmasını gerektirecek 
bir sorumluluklarının bulunmadığına dair IV üncü bölümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... etmeyenler... IV üncü bölüm kabul,edilmiştir. 

13.—Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 47Arkadaşının, İmar Bankasına Ayrıcalık
lar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Ak
bulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye 
ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 213) (1) 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, gündemimizin 13 üncü sırasında yer alan, Ankara Mil
letvekili H. UIuç Gürkan ve 47 Arkadaşının, İmar Bankasına Ayrıcalıklar ve Kolaylıklar Sağ
layarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut 
Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı 
Adnan Kahveci Haklarında Anayasının 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına ilişkin önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunaca

ğım : Komisyon raporunun, bir önceki işlemde olduğu gibi, okunmasını kabul edenler... Ra
porun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde, şahsı adına 2 üyeye, isterse, Komisyona ve Komisyon ra
porunda adı geçen ve hakkında soruşturma açılması istenen eski başbakanlara ve bakanlara 
söz verilecektir. . 

Şahıslar adına konuşma süresi 10 dakika, Komisyon adına 20 dakikadır. 
Şahsı adına Sayın UIuç Gürkan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

(1) 213 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tmar Bankası So
ruşturma Komisyonunun raporu okunmadı; ancak, şunu bütün samimiyetimle ve bütün inan
cımla -biraz sonra anlatacağım gerekçelerle- açıkça söyleyebilirim ki, bu Soruşturma Komisyo
nu, bu soruşturma konusunda görevini yapmamıştır; soruşturmaya göstermesi gereken ciddi
yeti ve özeni göstermemiştir; soruşturmaya yer olmadığı kararını vermiş; ancak, bu karardan 
kendisi de rahatsız olmuştur. 

Soruşturma Komisyonu Başkanı DYP Denizli Milletvekili Sayın Haluk Müftüler'in bası
na yaptığı açıklamalar, bunun oldukça "açık bir kanıtıdır. 

Sayın Müftüler'in açıklamaları şu doğrultudadır: "tmar Bankasının, bir bakanın şahsın
dan kaynaklanıp, 64 üncü maddeden erken kurtulmasıyla belini doğrulttuğu ve bugün de ha
kikaten güçlü duruma geçtiği aşikâr. Ancak, kesin olarak Bakanı suçlayacak, gerek görevi kö
tüye kullanma, gerekse ihmalden dolayı yargıya sevk edecek bir delil ve kanun maddesi yok." 

Bir başka açıklamasında da gene Sayın Komisyon Başkanı, "Soruşturmanın tamamlan
mış olmasına rağmen, kuşkular geçmemiştir; ancak, kuşkuları belgeye dönüştüremedik" de
miştir. 

Bunlar, çok anlaşılabilir, bir iddialı soruşturmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıl
masını kabul ettiği bir soruşturmanın sonucuyla ilgili söylenebilecek şeyler değil. 

Kaldı ki, "kuşkuların belgeye dönüştürülememesi" denilen olay, Komisyonun, soruştur
maya gereken önemi vermemesi ve ciddiyetle eğilmemesi nedeniyledir. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma, 4 Mart 1992 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Kar 
rarı uyarınca açılmıştır. Oluşan Komisyon da, ilk toplantısını, 12 Mayıs 1992 tarihinde yapmıştır. 

Komisyon, ne yazık ki, oldukça uzun bir süreyi boşuna geçirmiştir. Soruşturma önergesi 
sahibi olarak benim ifademe -ki, ilk ifadedir- ancak 21 Ekim 1992 tarihinde başvurabilmiştiir, 
yani Komisyonun görev süresinin bitmesine bir ay kala... Oysa, ilk toplantısını 12 Mayısta yap
mıştır; ama ilk ifade almak üzere toplanması 21 Ekime kalmıştır. Altı aylık bir süre boşa geç
miştir. Bütün çalışma tek bir ay içine sığdırılmaya çalışılmış ve gerekli inceleme yapılmamıştır. 
süre tahdidi nedeniyle de hiçbir şey yapılmadığı için, soruşturmaya gerek olmadığı kararı, yal
nız ve yalnız süre tahdidi nedeniyle alınmıştır. Ancak, bu kararı verenler dahi, vicdanen kendi
lerini rahat hissedememişlerdir. • 

Bu bir aylık süre içinde, Komisyon, önerge sahibi olarak benim dışımda, yalnız ve yalnız 
iki kişinin ifadesine başvurmuştur. Bunlardan biri, devrin Hazine Müsteşarı olan Namık Ke
mal Kılıç, diğeri ise Müsteşarlığın Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Selçuk Demiralp'tir. 

Namık Kemal Kılıç'ın da ifadesine -tutanaklardan izleyebildiğim kadarıyla- aslında bu olayın 
bir bakıma sanığı olması gerekirken, bilirkişiymişcesine bir anlayışla başvurulmuştur. 

Örneğin, tmar Bankası hakkında 64 üncü madde uygulamasıyla ilgili bir dizi rapor yazan 
ve kısa aralıklarla, önce Bankanın 64 üncü madde kapsamında kalmasını savunan; kısa bir 
süre sonra, çok açık biçimde siyasî baskı nedeniyle "tmar Bankası Bankalar Yasasının 64 üncü 
maddesi kapsamından çıkabilir" diye bir rapor yazan Bankalar Yeminli Murakıbı Muhittin 
Bilget dinlenmemiştir; "Bu raporunu iki ay içinde neden değiştirdin, hangi koşulları öngör
dün?" gibi bir soruya dahi muhatap edilmemiştir. 

Mutlaka incelenmesi, ifadesine başvurulması gereken bir başka kişi daha vardır -bu kişi
nin bu olaydaki dahli raporda da var- Erol Hürbaş... 
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imar Bankası, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi kapsamındayken, Erol Hürbaş deni
len kişi, İmar Bankasını Hazine adına denetlemek üzere yönetim görevindedir; ama, çok açık 
bir şekilde siyasî bir tercih nedeniyle, İmar Bankasının Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi 
kapsamı dışına alındığı gün, Maliyeden emekliliğini istemiş, İmar Bankasında üst düzeyde Yö
netim Kurulu üyeliğine gelmiştir. 

Soruşturma Komisyonu raporu, "bu doğru" diyor; ama, Erol Hürbaş ile konuşmak, onun 
ne olduğu konusunda ifadesini almak, elbette bir aylık zamana sığdırılamamıştır. 

Kaldı ki, Komisyon Başkanının, açıkça, "İlgili Bakanın, İmar Bankasına kıyağı vardır, 
ayrıcalık tanıdığı açıktır; ama belgeleyemedik" dediği konuda, bankalar yeminli murakıbı, iki 
ay içinde siyasî baskıyla raporunu değiştirmek zorunda bırakıldığında, İmar Bankasının 64 
üncü madde kapsamı dışına çıkarılmasını iki temel koşula bağlamış olup -bunları 1989 yılının 
fiyatlarıyla söylüyorum, küçük rakamlar diye değerlendirmeyelim; bunlar, bugünün fiyatla
rıyla üçe, dörde katlanmış rakamlardır- İmar Bankasının 64 üncü madde kapsamı dışına çıka
rılması için birinci koşul şudur : "Birikmiş zarardan kaynaklanan 48,1 milyar lira ek özkaynak 
ihtaycının, en azından mevduata sirayet etmiş bulunan 28,4 milyar Türk1 Liralık bölümünün 
izalesi gerekir. Bu koşul yerine getirilmelidir" diyor. '< 

İkinci bir koşul söylüyor: "50 milyar lira olan Banka sermayesinin ödenmemiş kısmı olan 
8 milyar lira, ortaklardan tahsil edilmeli; ayrıca Banka sermayesi en az 75 milyar liraya çıkarıl
malı; bu tamamen ödenmeli" diyor ama, bu bankanın 64 üncü madde kapsamı dışına çıkma
sı, bu koşulların yerine getirilmesiyle olmuyor. 

Soruşturma Komisyonunda bilirkişi gibi ifadesi alınan devrin Hazine Müsteşarı, bu ko
şulları, neye göre olduğu belli olmaksızın, açıklanmaksızın, keyfî bir kararla hafifletiyor ve 
sadece, "banka sermayesinin 75 milyar liraya yükseltilmesi gerekir, bunu da 64 üncü madde 
kapsamı dışına çıkarmak için bir koşul olarak ortaya koymaya gerek yoktur; ama, biz Hazine 
olarak izleyelim" diye, 64 üncü madde kapsamı dışına çıkmak için, Hazine Müsteşarı bir "olur" 
hazırlıyor. Bu olayı bilen bilirkişi diye ifadesi alınan Müsteşarın da yaptığı eylem budur! 

Bakan Güneş Taner'e gelince, bu "olur", bu tavsiye dahi çıkıyor. 
Ne, bir bankanın, 64 üncü madde kapsamının dışına alınması için yasal koşul olan, birik

miş mevzuata zararın sirayet etmesinin giderilmesi gibi koşul ne de banka sermayesinin artırıl
ması, ödenmemiş kısmın ortaklardan alınması koşulu'gibi hiçbir koşul yerine getirilmeksizin, 
bakan sadece koşulsuz, keyfî bir kararla, bankanın, 64 üncü maddenin kapsamının dışına çı
karılması karârını alıyor. 

• ı - ' • • 

Buna belki siyasî spekülasyon denilebilir; ama, çok açıktır ki, o günlerde -bugün de- Cum
hurbaşkanının oğlunun, bu bankayla birlikte ortak bir televizyon şirketinin sahibi olmasının 
ciddî etkisi olduğunun kuşkuları vardır; ama, bunlar da, maalesef, Soruşturma Komsyonu ta
rafından tetkik edilmemiştir, araştırılmamıştır. 

Bankalar yeminli murakıbının, açık açık, hangi koşulların yerine gelmesi halinde, bu ban
kanın 64 üncü madde kapsamı dışına çıkarılmasının mümkün olabileceğini açıkça ortaya koy
masına rağmen, hiçbir koşul aranmadan, hiçbir koşula gidilmeden, bankanın 64 üncü madde 
kapsamının dışına çakırılması, açık bir siyasî kayırmadır. 

Sayın,Komisyon Başkanının da soruşturmaya gerek raporunu yazdıktan sonra basına yaptığı 
açıklamalarda söylediği gibi, bu bankaya haksız bir avantaj sağlanmıştır. Ancak, Komisyon, 
bu siyasî kayırmayı, "Yasa, bakana takdir yetkisi veriyor" mantığı ya da anlayışı ile geçiş-
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tirmiş ve herhangi bir sorumluluğa bağlamama yoluna gitmiştir. Oysa, hepimizin çok iyi bildi
ği gibi, takdir yetkisi keyfîlik değildir, kayırmacılık değildir, olmamalıdır; böyle bir yol açamayız. 

Hiçbir bakanın takdir yetkisi yasalardan, yasaların öngördüğü koşullardan bağımsız, onun, 
keyfî kullanabileceği, karar verebileceği bir şey değildir. 

Takdir yetkisinin, gerçekten, keyfîlik olarak, bu anlamda keyfîlik olarak yorumlanması
nın, ileride, bugün yarın, idarede, sonu alınmaz vahim sonuçlara yol açabileceğini Türkiye Bü
yük Millet Meclisi herhalde takdir edecektir. 

imar Bankası, bu kayırma sonucu, Merkez Bankasından, yine bir siyasî kayırma ürünü 
olarak, "swap" adı verilen döviz karşılığı ucuz kredi kolaylığından da yararlandırılmıştır. 

Swap için başvuruda, tmar Bankası, bu parayı alabilmek için şu gerekçeyi ileri sürmüş
tür : (Komisyon Raporunda bu da var) Bankalar Yasasının 64 üncü maddesinin kapsamından 
çıkarıldım. Onun için bu krediden beni yararlandırdı. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, süreniz dolmuştur. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim, öncekilere bir hayli tolerans gös

termiştiniz. Bitireceğim... 
BAŞKAN — Efendim, saat 21.00'e kadar çalışma kararı aldık. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Biliyorum; ama, bu tek başıma benim sorumluluğum 

değil, bu konuyu bitirmem gerek. 
BAŞKAN — Öyle mi efendim!.. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Evet. 
Merkez Bankasından ayrıcalıklı olarak bu krediyi kullanabilmesinin 64 üncü madde kap

samından çakırılmasıyla sağlandığı, Komisyonun tespitleri arasındadır; ama, Komisyon her 
nedense, bunu da bir siyasî kayırma olarak görmemiştir! Diğer bankalara da aynı işlemler ya
pıldı. Swaplar verildiği gibi bir mantıkla, bunu da doğal karşılama yoluna gitmiştir. 

Oysa, yine okunmayan Komisyon raporunda -okunduğu zaman çok açık görülecektir- diğer 
bankalara yapılan swap işlemleri, yalnızca ay sonlan itibariyledir; bir hesap düzeltme yardımı
dır, Merkez Bankasının. Yalnızca ay sonları itibariyle; ama, tmar Bankasına sağlanan, 6 ay 
süreyledir ve bu, döviz karşılığında, yatan dövize faiz ödeme karşılığında, $on derece düşük 
bir faizle -yüzde 40 gibi- bir kredi almak; yani, bir bankayı 6 ay süreyle olağanüstü rahatlatmaktır. 

Bunun da bütünüyle yapılması; başka bankalara sadece ay sonlarında birkaç günlük bir 
göstermelik işlem yapılırken, anılan dönemde, yalnız ve yalnız tmar Bankasına 6 ay süreyle 
yapılması, ciddî bir olaydır. , 

Komisyon, tmar Bankası için kullandırılan Merkez Bankası kaynaklı özel kredide de bir . 
ayrıcalık olmadığına hükmetmiştir. 

Komisyon bu konuda da yanılmıştır. Merkez Bankasının bu özel kredileri, 1982 yılında, 
banker olaylarına adı karışan 7 bankaya açtığı kredidir. Bunların arasında tmar Bankası da 
vardır; ama, banker olaylarına karışan tmar Bankasının da kullandığı bir özel kredi. 

Diğer bankalar, geçen iktidar döneminde siyasî kararlarla başka bankalarla birleştirildik
leri halde, Anadolu Bankası, Emlak Kredi Bankasıyla; Hisar Bank, İktisat Bankası, istanbul 
Bankası, Ziraat Bankasıyla; tşçi Kredi Bankası ve Ortadoğu iktisat Bankası, tşçi Bankası ile 
birleştirildiği halde, tmar Bahkası, siyasî kayırmalar sonucu,, kendi başına varlığını sürdürmüş, 
banker olaylarından kullandığı krediyi de yıllarca, hesabında, açık, üstüne faiz hükmedilme
yen açık bir kredi olarak kullanabilmiştir; ama, Komisyon, bu olayı da görmezden gelmek zo
runda kalmıştır! 

' — 501 — 



T.B.M.M. B : 57 20 . 1 . 1993 O : 1 

Değerli milletvekilleri, bütün bu olaylar, Ahmet özal - Magıc Box ortaklığıyla sağlanan 
bir siyasî ayrıcalıktır. Bugün, Ahmet özal ile, İmar Bankası sermayesinin arası bozuldu. "Bu 
sermayenin, tmar Bankası sermayesinin tnter Star'ı da bugün bizim işimize yarıyor" diye, bu
nun hesabının sorulması, görmezden gelinmek istenirse, hesap sorma iddiası da iktidarın, bü
tünüyle boşa gider. 

Bu çerçevede okunmayan Komisyon raporunda iki önemli muhalefet şerhini de -benîm 
bugün burada özetlemeye çalıştığım anlayışta iki önemli ve ciddî muhalefet şerhinin de- bu
lunduğunu, Sayın yüce Meclisin bilgisine sunarak, Komisyonun bu raporunun reddinin, ger
çekten, sağlıklı ve son derece önemli bir siyasî ayrıcalık öyküsünün açığa çıkması konusunda 
yararlı olacağını düşünüyorum. Bu anlayışla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, size de, sabrınız için teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — İstirham ederim, ben teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
9/3 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU ÜYESİ AHMET SEZAL ÖZ

BEK (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başkanımız bir açıklamada bulunacak. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hanginize inanayım, 
Konuşacak kimse varsa, kendisi, "Ben söz istiyorum" der. 
"Söz isteyen var mı arkadaşlar?.. Yok." Grup başkanvekilleri "Yok" diyor. 
9/3 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU ÜYESİ AHMET SEZAL ÖZ

BEK (Kırklareli) — Sayın Başkan, bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Zatı âliniz mi? 
9/3 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU ÜYESİ AHMET SEZAL ÖZ

BEK (Kırklareli) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ahmet Sezai Özbek; buyurun. 
9/3 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU ÜYESİ AHMET SEZAL ÖZ

BEK (Kırklareli) — Sayın .Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımla selam
lıyorum. , 

Sayın Uluç Gürkan Bey burada, önergede imzası bulunan iddia sahibi olarak açıklama
larda bulundu ve Komisyonun çalışması hakkında şüphelerini dile getirdi. 

Halen kendi partilerinden olan Komisyon Başkanı arkadaşımızın istifası nedeniyle Komisyon 
Başkanlığı boşalmış ve bu Komisyondan birçok ayrılmalar olmuştur. Ben ve iki arkadaşım... 

BAŞKAN — Sayın Özbek, bir dakika efendim. 
Yanılmıyorsam, zatı aliniz komisyon adına söz almış... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Evet, komisyon adına... 
BAŞKAN — öyle mi Sayın Komisyon Başkanı? 
9/3 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. HALUK 

MÜFTÜLER (Denizli) — Evet, evet. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Komisyon adına efendim. 
BAŞKAN — Söyledikleriniz muhalefet şerhi gibi oluyor! 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Komisyon adına efendim. Müsaade ederseniz ta

mamlayayım. 
Bir açıklamada bulunacağım efendim. İddiada bulunuyor, "Komisyon görevini yapmadı" 

diyor da, onun için efendim. 
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BAŞKAN — Öyle mi efendim? Peki. 
Buyurun. (DYP sıralarından /'Devam et" sesleri) 
Bir dakika efendim; nereye devam! Usul var... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Komisyonun görevini yapmadığı iddiası var da, 

onun için ben söz istedim. 
BAŞKAN — Sayın Özbek, zatı âlinizi, aksine sebep görmediğim için, itimâdımın gereği, 

örice davet ettim ve söz verdim; fakat, dinlerken, hem size kulak verdim hem buraya göz attım. 
İsmi âliniz, burada söz yetkisi olanlar arasında geçmiyor. Halûk Müftüler, Bestami Teke, Veli 
Andaç Durak; bu üç değerli arkadaşımın ancak Komisyon adına söz alma ve Genel Kurula 
hitap, etme yetkisi var. Zaten müdahalem de -özür dilerim- o sebeple oldu. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Şayet müsaade ederseniz, Komisyonun, çalışma
ması iddiaları var. Şahsımı da ilgilendirdiği için, kısa bir açıklamayla bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Şunu söyleyeyim : Ben müsaade ederim de, İçtüzük etmez. Sonra, arkadaş
ların, hoşgörüsüyle ve sevgim dolayısıyla "buyurun" derim; Uluç Gürkan'ın yaptığı gibi, "So
rumluluk benim değil, senindi; başkalarına yaptırdın, ben de geçerim bu köprüden" diyenler 
çıkar. Onun için, emsal oluşturmak imkânından mahrumum, niyetinden de vazgeçtim. Özür 
dileyerek davet ediyorum. 

Komisyonun çalışmadığı hususunda... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Müsaade ederseniz saygılarımı sunayım. 
BAŞKAN — Tabiî. Lütfen... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) — Efendim, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Zaten, Trakya'nın bu zarif temsilcisi, bizim eskiden 

de tanıdığımız, takdir ettiğimiz bir değerli hizmet adamıydı; bugün de zarafetini bir kere daha 
tescil etti. 

Başkana bir şey yok mu yani?.. 
Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, anlaşıldığına göre, Soruşturma Komisyonu Raporu 

üzerinde söz isteyip istemediğini sormak üzere, sıra, raporda adı geçen eski başbakanlara ve 
eski bakanlara geldi. 

Sayın eski başbakanlardan ve bakanlardan söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, soruşturma Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, oylamadan önce, Raporun sonuç bölümünü arz ediyorum : 
"Sonuç: Ayrıntıları ve dayanakları açıkça yukarıda gösterildiği üzere komisyonumuz, es-

ki Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Do
ğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında, Başbakan ve
ya bakan sıfatıyla dava açılmasını gerektirecek cezaî bir sorumluluklarının bulunmadığı sonuç 
ve kanaatine varmıştır." denilmektedir. 

tşte, sonuçtaki bu hükmüyle Soruşturma Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Soruşturma Komisyonu raporu kabul edilmiştir. 

12. — İzmir Milletvekili VeliAksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımla
nan 89/14657 Sayılı Karar ite Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız ödeme
ler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye 
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Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Ak-
bulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/1) Esas Numa
ralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 202) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporunun birinci bölümünün açık oylaması sonuçlarını okuyorum : 

Oy sayısı : 340 
Kabul : 245 
Ret : 92 
Çekinser : 1 
Geçersiz : 2 
Bu oylama sonucuna göre, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Safa Giray'in Yüce Divana 

şevkine dair komisyon raporu kabul edilmiş ve Sayın Safa Giray'ın Yüce Divana şevkine karar 
verilmiş bulunmaktadır. 

(9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun ikinci bölümünün açık 
oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Oy sayısı : 339 
Kabul : 253 
Ret : 84 
Çekinser : 1 
Geçersiz : 1 / 
Buna göre, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Cengiz Altınkaya'mn Yüce Divana şevkine 

dair soruşturma komisyonu raporu kabul edilmiş bulunmaktadır; Sayın Cengiz Altınkaya'mn 
Yüce Divan'a şevki kararlaştırılmış olmaktadır. 

(9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun, üçüncü bölümünün açık 
oylaması sonuçlarını arz ediyorum : 

Oy sayısı : 339 
Kabul : 29 x 

Ret : 307 
Çekinser : 3 
89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında imzası bulunan eski bakanların Yüce Divana 

şevklerine gerek olmadığı yolundaki Komisyon Raporu kabul edilmiş bulunmaktadır. (ANAP 
sıralarından "reddedilmiş, reddedilmiş" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ben, basılı metindeki ifadeleri kullanıyorum; siz, sevkiyat du
rumuna dikkat ediyorsunuz. Yani, mezkûr sayılı kararda imzası bulunan Bakanlar Kurulu üye
lerinin şevki kabul edilmemiştir; şevkini gerekli görmeyen rapor rte yapılmıştır?.. ("Gerekli gören" 
sesleri) 

İşte, herkes karışırsa böyle olur!.. 
Değerli arkadaşlarım, doğruyu söyledik, bırakmadınız. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon Raporu, Bakanlar Kurulu üyelerinin şevkini öngörmüş

tür. Meclis, bunu, 307 oyla reddetmek suretiyle, şevki kabul etmediğini ifade etmiştir. Bunun 
böyle olduğunu, zaten oraya dolan kırmızı oylardan da g"ördüm; ama, bir türlü usule alıştıra-
mıyorum bazı değerli arkadaşlarımı. • " 
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Değerli arkadaşlarım... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir tezkeremiz var; zabıtlara geçmesi 

açısından kabulünü arz ediyorum. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Kütahya Milletvekili ve Anavatan Partisi Grup Baş-

kanvekili Sayın Mustafa Kalemli bir tezkere vermiştir ve zabıtlara geçmesi bakımından okun
masını talep etmiştir. 

Okutuyorum : 
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, böyle bir usul var mı? 
BAŞKAN — Var efendim. 
Buyurun okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Otoyollarla ilgili açılmış bulunan Meclis soruşturmasıyla ilgili komisyon raporunun oy

lanması sırasında, Bakanlar Kurulunun bu oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulun
mayan üyeleri için, vekâlet sahibi bakanlar oy kullanmışlardır. 

Anayasanın soruşturmayla ilgili maddesi; Meclis soruşturmasında gruplarda müzakere ya-/ 
pılmayacağını ve karar alınamayacağını emreder. 

Tamamıyla vicdanî kanaata dayanan bui&ylamada, vekâlet müessesesinin işlemeyeceği ka
naatindeyiz. 

Bu itirazımızın zabıtlara geçirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

14. — TUnceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 
Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ve ilgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hak
kında A nay asının 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin öner
gesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 235) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 14 üncü sırasında yer alan, Tunceli Mil
letvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketini Haksız ve 
Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hakkında Ana-
yasının 100 üncü Maddesi Uyarınca Bîr Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve 
(9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma

sını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Sayın milletvekilleri, rapor üzerindeki görüşmelerde, şahsı adına iki üyeye, istediği takdir
de Komisyona ve adı geçen Bakana söz verilecektir. Şahıslar 10 dakika, Komisyon 20 dakika 
konuşma süresine sahiptir. 

(iy 235 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Şahsı adına söz istemiş bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum : Rauf Ertekin, îs-
maiL Sancak. 

Şimdi, ilk konuşmayı yapmak için Sayın Rauf Ertekin'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; son genel se

çimlerden önce başlatılan ve sonrasında hızlandırılarak günümüzde de sürdürülen iftira ve ka
ralama kampanyasına hedef olan bir eski DevletBakam Sayın Mustafa Taşar hakkında açılmış 
bu soruşturma dosyası üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Taşar'ın Devlet Bakanlığı yaptığı süre içinde, TÜGSAŞ Ge
nel Müdürlüğü tarafından Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan pul, zarf ve etiket
lerden almış tarihlerine bakıldığına -ki 4 Ocak ila 26 Temmuz 1991 tarihleri arasında, bu mal
zemelerin ne amaçla alındığı ve nerelerde kullanıldığı rahatlıkla görülebilir- bu tarihler arasın
da alınan malzemelerin, siyasî amaçla kullanılma ihtimalinin takdirini sizler vicdanlarınızda 
değerlendirebilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
porlarında yuvarlak cümlelerle geçiştirilen ve toplam bir rakam verilerek, sanki bütün bu pul, 
zarf ve etiketlerin, seçimden hemen önce alındığı gibi bir izlenim yaratılmasının mantığını an
lamakta güçlük çekmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, iktidar partisinin Genel Sekreterliği görevini uhdesinde bulundu
ran parti ve Hükümet işleri koordinasyonundan sorumlu bir Devlet Bakanının, görev süresi 
boyunca, iki yılbaşı, iki Ramazan Bayramı, iki Kurban Bayramı yaşanmış ve her gün yaklaşık 
200'e yakın vatandaşın dertleri dinlenmiş ve bu vatandaşların problemlerinin ilgili olduğu ku
ruluşlara yazılar gönderilmiş ve gelen cevaplar vatandaşlara iletilmiştir. 

Diğer taraftan, vatandaşların gönderdiği mektuplara, yılbaşı ve bayram dolayısıyla gön
derdiği tebriklere cevaplar verilmiştir. 

Bütün bunlar için 4 Ocak ila 26 Temmuz 1991 tarihleri arasında, 87 milyon Türk Lirası 
pul olmak üzere, 131 milyon Türk Liralık posta malzemesi kullanılmış. Soruşturma Komisyo
nunun hazırladığı ve şu anda elinizde bulunan raporda her nedense bu husus gözden kaçırıl
maya çalışılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ayrı bir bütçesi olmayan, özel kalem müdürlüğü dışında personeli 
bulunmayan bir devlet bakanlığının, hizmet harcamalarını, kendilerine bağlı kuruluşlardan kar
şılaması bir teamül haline gelmiş iken, "Bakanlığın ihtiyaçları olan malzeme alımı kuruluşun 
ana statüsüne uygun" değildir diye bir bakanı suiistimalle suçlamak, hangi mantığın ve huku
kun ürünüdür? . 

. Böyle bir suçlama, geçmişte devlet bakanlığı yapmışlar, şu an devlet bakanlığı yapmakta 
olanlar ve gelecekte devlet bakanlığı yapacak olanlar için de aynı oranda geçerli olmayacak mıdır? 

Şimdi, bu bakanları, "devletin parasını kendi özel işlerinde harcadı, devlet parasıyla alı
nan pullarla bayram kartı gönderdi, verdiği yemeklere partili arkadaşlarıyla katıldı, lojmanına 
devlet parasıyla demirbaş aldı ve hatta ütü ve benzeri eşya aldırdı" diye Yüce Divana mı sevk 
edeceğiz? 

Değerli milletvekilleri, soruşturma raporunun hukukî açıdan bomboş olduğu bilindiği halde, 
sonuç ne olursa olsun anlayışıyla, bu konuyu biz Yüce Divana gönderelim şeklinde bir ısrar, 
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hak ve adalet duygularıyla bağdaşmamaktadır. "Geçmiş iktidar döneminde yapılan yolsuz
lukların hesabını soracağız" diye halkın önüne çıkanlar, bir şey bulamayınca, işte böyle hava
dan sudan, puldan, zarfdan, Yüce Divanlık bir dava çıkarmaya çalışmaktadırlar. 

Bugün gelinen noktada, pullu zarftı Yüce Divan davaları rejime zarar vermekte, Parla
mentonun ve bakanların itibarını zedelemektedir. Eğer, puldan zarfdan bir konuda bakanlar 
için Yüce Divan yolu açılırsa, bu, zaten tökezleyen demokrasimiz için bir darbe daha olacaktır. 
Yüce Divan yolu birdefa böyle konular için açılacak olursa, bunun önünü almak mümkün ol
mayacaktır. iktidardan düşen bir hükümetin bütün bakanları hakkında, yeni iktidar tarafın
dan, havadan sudan Yüce Divanlık davalar açılacaktır. 

Gelin, gelecek dönemler için kötü örnek olacak bu yolu, böyle havadan sudan bir davayla 
açmayalım. 

Bunun için, diyorum ki, her türlü aksi telkine rağmen, eski siyasî metotları kullananlar, 
geleceğin Türkiyesinde kaybedeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu dosyayı, önce kendi vicdanınızda hukuk ve ahlak anlayışınızla 
değerlendirip, demokrasimizin geleceği açısından yorumlayıp, kararınızı ondan sonra verece
ğinizi ümit ediyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Sayın İsmail Sancak, buyurun efendim. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet eski Bakanı 

Mustafa Taşar'la ilgili pul soruşturması raporu hakkındaki görüşlerimi açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, devlet bakanlıklarının hukukî, idarî ve malî yapısındaki mevcut mev
zuat boşluklarından kaynaklanarak bu dosyaya benzer aynı nitelikte birçok soruşturma öner
gesi de Yüce Heyetinizin önüne kadar geldi. 

Meselenin özü, Başbakanlığın ve devlet bakanlıklarının halihazırdaki hukukî ve idarî ya
pılarının yeterli hizmet ihtiyacına cevap vermeyecek şekilde olmasıdır. Ancak, devlet bakanla
rının, kamu hizmetini yerine getirmede kulanacaklan bina, ayrı personel, uygun malzeme, araç 
ve imkânları yoktur. Bu tip ihtiyaçlarını, geçici yollan kullanarak temin etmeye çalışmaktadırlar. 

Bana göre, esas problem, devlet bakanlıklarının ayrı bütçelerinin olmayışıdır, Böylece, devlet 
bakanlıkları, Başbakanlık bütçesinden karşılanamayan birtakım harcamalarını, uygulamada 
bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinden karşılama yoluna gitmektedirler. Son dönemde devlet 
bakanlıklarının sayısının hızla artması, bu bakanlıkların ihtiyaçlarının Başbakanlık bütçesin
den karşılanmasını âdeta imkânsız hale getirmiştir. 

Başbakanlık imkânlarının yetersizliği, devlet bakanlıklarını, her türlü ihtiyaçlarını bağlı 
kuruluşlardan temin etme yoluna itmiş ve bu uygulama bir teamül halini almıştır. Bugün de 
uygulama devam etmektedir. 

Müsaadenizle, burada bulunan sayın devlet bakanlarına sormak istiyorum : Kendi bakan
lıklarında çalışan personel ve kullandıkları büro malzemeleri hangi kuruluşlardan gelmekte
dir? Biliyoruz ki, devlet bakanlıkları, halen kullandıkları malzemeleri, bırakın kendi kuruluş
larından temin etmeyi, kendilerine bağlı olmayan kuruluşların dahi malzemelerini kullanmak
ta ve personelini istihdam etmektedirler. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Taşar hakkındaki bu tür suçlamalara hükümetin bazı sayın 
bakanları da muhatap oldular. Haklarında soruşturma önergeleri verildi ve bu önergeler Mec
lisçe reddedildi; o zaman yapılan görüşmelerde, mahiyetleri aynı olduğundan, bu işlemlerin 
suç olmadığı kabul edildi. Sonunda, bu sayın bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan suçsuz bulundu; fakat, aynı işlem, Sayın Taşar için suç teşkil etmektedir! Hukuk kuralla
rının herkes için geçerli olduğu dünyamızda, bu bir çelişki değil midir? Hukukta çifte standart 
olmaz. 

Sayın milletvekilleri, başbakanın veya bir devlet eski bakanının posta masraflarıyla uğraş
mayı bir kenara bırakalım; esas, temeldeki problem olan devlet bakanlıklarının hukukî ve ida
rî yapılarının yeniden düzenlenmesine el atalım; devletbakanlıklarının hukukî, idarî ve malî 
yapılarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili hazırlanmış ve bugün Anayasa Komisyonunda bek
leyen kanun teklifini ele alalım ve devlet bakanlıklarının idarî ve malî yapılarını yeni baştan 
düzenleyelim. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Divanlık dava konuları ile bu gibi konuları birbirine karıştır
mamak gerekir, Yüce Divana sevk, bu tür olaylarla olağan hale gelirse, hükümette görev alan 
hiçbir bakan, kendisini Yüce Divan korkusundan sıyıramayacaktır. Demokrasinin özünde, hoş
görü, saygı, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri mevcuttur. Bu ilkelere özen gösterilmesi, bugünkü şart
larda, Yüce Meclisin görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, mevcut İktidarın böyle bir ko
nuda çifte standart uygulamamasını, demokrasinin gelişebilmesi için adaletli davranmak ge
rektiğini bildirir, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sancak. 
Komisyon söz istiyor mu? 
9/5 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, izin verirseniz yerimden birkaç söz söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
9/5 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ŞENDAĞ (Adana) Sayın Başkan, Komisyon, süresi içerisinde çalışmalarını tamamlamış, ra
porunu da süresi içinde Sayın Meclis Başkanlığına intikal ettirmiştir. Bu çalışma süresi içinde, 
titizlikle belgeler üzerinde incelemeler yapmıştır. Komisyon, dar çerçevede çalıştığı için, başka 
detaylara da girmemiştir. Ancak, raporumuzda yeterince detaylı bilgiler Genel Kurula arz edil
miştir; bu rapora bizim ilave edecek herhangi bir şeyimiz yoktur şu aşamada. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. ^ 
Sayın eski Bakan, söz istiyor musunuz? 
MUSTAFA TAŞAR — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon raporunda adı geçen, Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar, buyurun. 
MUSTAFA TAŞAR —- Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin saygıdeğer milletvekilleri; millet

vekili olarak iki dönem bu kutsal çatı altında memleketimize sizler gibi şerefle hizmet etmiş 
ve bu kürsüden pek çok defa Yüce Meclise hitap etmiş bir arkadaşınız olarak, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, beni seven veya sevmeyen, benimle aynı dünya görüşünü paylaşan 
veya paylaşmayan herkese bir tek hususu hatırlatmak istiyorum : Bugün buraya politik veya 
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ekonomik bir konuyu görüşmek üzere değil, sadece adlî bir işlemi tamamlamak üzere toplan
mış bulunuyorsunuz. Soruşturma Komisyonu Raporunu ve olayı, siyasî mantıkla değil, yal
nızca hukuk mantığıyla ve, vicdanınızla değerlendirmenizi istirham edeceğim. 

Bir hususu Yüce Heyetinize açıklamak istiyorum : Adlî nitelik taşımadığı, tamamiyle si
yasî nitelik taşıdığı gerekçesiyle, komisyona, ifade vermeye gitmeyecek ve hatta bugün konuş
mak üzere huzurlarınızı işgal etmeyecektim; ancak, lise l'de okuyan 15 yaşındaki kızımın ba
şından geçen bir olay, beni derinden sarstı. Kamuoyunda yaratılan yalan propagandaya dayalı 
hırsızlık ve yolsuzluk imajının, çocuklarımı bile rahatsız edici bir boyuta ulaştığını gördüm. 
Okulda kızıma, arkadaşları tarafından, elindeki çikolatanı pul parasıyla mı alındığının sorul
ması, beni her platformda ve her gereci kullanarak gerçekleri açıklamaya mecbur etti. Bu ne
denle Meclise geldim, komisyonumuza ifade verdim ve işte aynı nedenle de bugün huzurları
nızdayım. 

Sayın milletvekilleri, soruşturmaya konu olan iddiaların anlaşılabilmesi için, önce iddia
ların kaynağının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Devlet Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, 4 Ocak 1991 ile 7 Temmuz 1991 tarihleri 
arasında, Bakanlığımın ilgili kuruluşu plan TÜGSAŞ tarafından Bakanlığıma gönderilen pos
ta malzemelerinden, 87 milyon lirası pul olmak üzere, zarflarla birlikte 131 milyon Türk Lira
lık kısmı bakanlığımda kullanılmış; kullanılmayan 231 milyon liralık kısmı ise, TÜGSAŞ'ın 
kasalarında bulunmaktadır. Olay, yalın olarak bundan ibarettir. 

Olayla ilgili soruşturmaların ve gelişmelerin ışığı altında şu gerçekler ortaya çıkmıştır : 
1. Türkiye Cumhuriyetinde, bakanların vatandaşlara tebrik kartı göndermesi, vatandaş

lardan gelen tebriklere cevap vermesi; bakanların temsil görevlerinin bir parçasıdır. Bu neden
le, tebrik kartı gönderilmesi resmî bir iştir. Ayrıca, bu amaçla yapılan harcamalar da, resmî 
harcamalardır. 

Temsil göreviyle ilgili harcamalar ve bu arada tebrik kartı harcamaları için, ne kanunları
mızda ne de Başbakanlık tasarruf genelgelerinde bir kısıtlama yoktur. 

2. Devlet bakanlıklarının ayrı bütçeleri yoktur. Personel giderleri dışındaki giderlerin ne
reden karşılanacağına dair ilgili kanunlarımızda da bir hüküm bulunmamaktadır. 

Dün devlet bakanlığı yapanlar ve bugün halen devlet bakanlığı yapan arkadaşlarımız, bu
nun ıstırabını yakinen yaşamaktadırlar. 

Başlangıçta, devlet bakanlıklarının ihtiyaçları Başbakanlıkça karşılanmış; zaman içinde, 
devlet bakanlıklarının sayılarının artması üzerine, bu ihtiyaçların karşılanmasında Başbakan
lık imkânları yetersiz kalmıştır. Bu yüzden, devlet bakanlıkları, ihtiyaçlarını, kendilerine bağlı 
kuruluşlardan karşılamaya başlamışlardır. Bu durum da, zaman içinde yerleşik bir teamüle dö
nüşmüştür. Hatta icra bakanlıkları bile, kendilerine bağlı KİT'lerden, icra bakanlıklarının ih
tiyaçlarını karşılama yoluna gitmişlerdir. Bugün de halen bunun örnekleri ziyadesiyle mevcuttur. 

Devlet bakanlıklarının bağlı kuruluşlardan malzeme temin etmesi, idarî sistemimizdeki 
mecburiyetlerin doğurduğu bir teamüldür. Bu nedenle, devletbakanhğmca, kendisine bağlı bir 
kuruluştan malzeme temin edilmesi, hem de hem dün hem bugün için ilgili kuruluşun -burada 
olay TÜGSAŞ olduğu için, TÜGSAŞ'ın 233 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamesine aykırı 
değildir TÜGSAŞ'ın ana statüsüne aykırı değildir, Başbakanlık tasarruf genelgelerine aykırı 
değildir, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tenkit ve tavsiyelerine aykırı değildir. 

Peki, o zaman sayın milletvekilleri, ortada iddia olarak ne kalıyor?.. Sadece bir hiç. 
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Sayın milletvekilleri, bir kısmınız Soruşturma Komisyonunun raporunu gördü ve okudu; 
sizler ise, buradan yapılan açıklamaları dinlediniz. Ortaya çıkan netice şundan ibarettir: So
ruşturma konusu olayda, hukuka aykırı bir pul alımı ve sarfı söz konusu değildir. Ortada, hu
kuken geçersiz bir soruşturma raporu vardır. Sizler, bir hazırlık soruşturmasının ardından, ce
za mahkemelerinde olduğu gibi, ceza davasının açılmasına veya açılmamasına karar vereceksi
niz. Bu kararı verirken, eldeki somut delilleri değerlendirecek ve elbette vicdanınıza danışa
caksınız. Olaydaki somut deliller ve kamu vicdanı, burada bir suç işlenmediğini haykırıyor. 
Bu durum, ümit ediyorum ki, sizlerin de oylarıyla burada kesinleşecek ve dava açılmasına ge
rek olmadığı kararı Yüce Meclisimizden çıkacaktır. Soruşturma Komisyonunun raporunu red
deden oylarınızla, sadece ortada işlenen bir suç olmadığı kesinleşmeyecek, bununla birlikte, 
gelecekte, iktidardan ayrıldıktan scınra, havadan sudan sebeplerle sayın bakanların Yüce Diva
na gönderilmeleri yolu da kapatılmış olacaktır. 

Bence, bakanlar için havadan sudan sebeplerle Yüce Divan yolu açılmasının önlenmesi, 
benim Mustafa Taşar olarak Yüce Divana gönderilmemden daha da önemlidir. 

Eğer bu yol açılırsa, bundan böyle, iktidardan düşen her bakan için Yüce Divan yolu açı
lacaktır. 

Bazı siyasîler, suçu var veya yok, hakkında soruşturma açılan her bakanın Yüce Divanda 
yargılanarak aklanması veya mâhkum edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Eğer bu yol doğru 
ve geçerli bir yol olsaydı, hükümetlerin ve tek tek bakanların Yüce Meclise karşı sorumlu ol- • 
masını ve yaptığı her işten dolayı Yüce Meclise hesap vermesini düzenleyen bugünkü anayasal 
düzene ihtiyaç olmazdı. O zaman, her hükümet ve onun üyesi olan bakanlar, Yüce Meclise 
değil, gider mahkemeye hesap verirdi. 

Sayın milletvekilleri, tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum : Yüce Meclisimizin şu anda 
yaptığı işlem, siyasî veya iktisadî bir işlem değildir, tamamiyle adlî bir işlemdir. Soruşturma 
konusu olayın hesabını Yüce Meclisinize verdim. Daha evvel de konuştum. Aynı hesabı, hem 
mahkeme hem de ilahî adalet önünde vermeye de hazırım. Ancak, ortada bir suç olmadığı 
halde, beni suçluymuşum gibi mahkeme huzuruna çıkarmak isteyenlerin de, aynı hesabı, hem 
Yüce Meclisimiz hem mahkemeler hem de ilahî adalet önünde vermeleri gerekir. 

Kararınız ne olursa olsun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşar. 
Sayın milletvekilleri, rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Raporun "Sonuç ve Karar" bölümünü okuyorum : 
"Ayrıntıları ve dayanakları yukarıda açıkça gösterildiği üzere Komisyonumuz, Devlet eski . 

Bakanı Mustafa Taşar'ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Teşebbüs Ana Statüsü, Baş
bakanlık Tasarruf Genelgeleri ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tenkit ve tavsiye
lerine aykırı olarak pul, zarf ve etiket harcaması yaptığı, özel amaçları için bu harcamaları 
gerçekleştirdiği, bu nedenlerle TÜĞSAŞ'ı haksız ve keyfî olarak zarara uğrattığı ve bu eylemle
rine uyan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre hakkında Yüce Divan sıfatıyla Ana
yasa Mahkemesinde dava açılmasına karar vermiştir" denilmektedir. 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alına
bilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun "kabul" oyu, yani 226 kabul oyu gerekecek
tir. Bu konuda bir açıklamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
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Açık oylamada karar yetersayısı 226'dır; yani, oylamaya en az 226 üyenin katılması gere
kir. Oylamaya katılım 226'nın altında olduğu takdirde, açık oylama tekrarlanacaktır. 

226 ve daha çok milletvekilinin katıldığı bir açık oylamada "kabul" oyu 226'nın altında 
olduğu takdirde, Komisyonun raporu kabul edilmiş olacak; başka bir deyişle, ilgilinin Yüce 
Divana şevkine gerek bulunmadığına karar verilmiş olacaktır. 

Raporun açık oylama şekline dair bir önerge verilmiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 11 inci sırasında yer alan Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında (9/5) 
Esas Numaralı Meclis soruşturması Raporunun yapılacak açık oylamasının, adı okunan mil
letvekilinin ayağa kalkmak suretiyle oyunu belirtmesi şeklinde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Mehmet Gözlükaya 
, DYP Grup Başkanvekili Denizli 

Sadık Avundukluoğlu Halil Başol 
Kırıkkale '- Tekirdağ 

Mustafa Çiloğlu Fevzi Yalçın 
Burdur Eskişehir 

! Süleyman Ayhan tsmail Kalkandelen 
Çanakkale Kocaeli 

thsan Saraçlar tsmail Amasyalı 
Samsun Kocaeli 

Ümit Canuyar Tevfik Diker 
Manisa Manisa 

Mustafa Küpeli İsmet Attila 
Adana Afyon 

Hasan Kılıç Rıza Akçalı 
Ordu Manisa 

BAŞKAN— Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınmış bulunan karar uyarınca yapılacak oylama süresi saat 21.00'i 
aşabileceğinden, bu oylama tamamlanıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve çalışma süremiz oylama 
sonuçlanıncaya kadar uzatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, adı okunan sayın milletvekillerinin bulunduğu yerde ayağa kalka
rak, işitilebilecek şekilde, "kabul, ret, çekinser" demesi suretiyle açık oylamaya Adana İlin
den başlıyoruz. 

(Oylamaya başlandı) 
BAŞKAN — Oyunu alamadığımız, çıktığı gibi dönmesi muhtemel, beklememizi gerekti

ren sayın milletvekili var mı arkadaşlar? 
EKREM PAKDEMIRLİ (Manisa) — Camın arkasında arkadaşlar... 
BAŞKAN — Çünkü usulen sormam gerekir. Hatta, asıl usul, bulunmayanları yeniden tek ' 

tek okumamı emreder. Oysa, bunun bir irade eseri olduğunu varsayarak, aksine bir beyan bu
lunmadığına göre, gittikleri gibi gelirler mi diye soruyorum; öyle de yok. 
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Oyunu alamadığım başka sayın üye kalmadı. 
Bu itibarla, oylama işlemi sona ermiştir. 
(Oyların ayrımına başlanıldı) 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, oylamada bulunamadım; ama, 

oyum ret. 
BAŞKAN — Efendim, tabiî bunu hissen kabul ediyoruz. Şeklen ve resmen "oylama işle

mi bitmiştir" diye telaffuz ettiğim ve zapta geçtiği için, maalesef muameleye koyamıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, daha önce arz ettiğim gibi, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçün

cü fıkrasına göre, Yüce divana sevk kararı alınabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu
nun kabul oyu, yani 226 kabulöyu gerekmekteydi. Ayrıca, kararyetersayısı 226 idi. Yapılan tas
nif sonucunda 139 iştirak bulunduğu anlaşıldığından, Anayasanın amir hükmünün gerekleş-
mediği görülmektedir. Böylece, 226 sayının altında kalındığı için.'açık oylama bir başka birle
şimde tekrarlanacaktır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) ••— Sayın Başkanım, bu olayla ilgili Danışma Kurulu top

lantısında bütün grup başkanvekilleri olarak bir karara vardık. Vardığımız bu karar, Meclis 
soruşturmaları oylamasının açık oylamayla yapılacağı, bu açık oylamanın da, biraz önceki oy
lamada olduğu gibi, oyların kupalara atılması suretiyle yapılacağı idi ve bunu Başkanlık Diva
nına bildirmek için de İktidar grubuna mensup partilerin başkanvekillerinin imzasıyla bir önerge 
verildi. 

Birinci olayda bunu tatbik etti arkadaşlar; ama, ikinci olayda gördük ki, bir emrivakiyle 
bu önergeyi tamamen tersine çevirip, ad okunmak suretiyle bir oylama yoluna gittiler. 

Kendilerine gidip müracaat ettim; Sayın Bekir Sami Daçe, Sayın Aydın Güven Gürkan, 
olaya şaşırdıklarını; Sayın Müftüoglu da, "Ne yapalım, Orhan Bey böyl&söyledi, bunun daha 
doğru olacağını ifade etti" şeklinde bana ifadede bulundular. Bunu çok açık ve net olarak hu
zurlarınızda arz ediyorum. 

Şimdi, bu durumda anlıyorum ki, İktidar partisi grupları, isim okutarak yoklama yapma 
suretiyle, Anayasanın 100 üncü maddesinde yazılı olan, "Meclis soruşturmaları konusunda grup
larda karar alınamaz, görüşme yapılamaz" açık hükmünü, milletvekillerinin hür vicdanlarına 
baskı kurmak suretiyle çiğnemiştir. Zaten sizin de konuşmalarınızda geçti; hepsini dışarıya çı
kardılar, "İrade belirdi" dediniz. 

BAŞKAN — Ben, önce bir "Hayırdır inşallah" dedim. Çünkü, sabahleyin gazetede "Scud-
lar, mukutlar gelecek" falan diye laflar vardı. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tenkit manasında söylemedim Sayın Başkanım, bir 
tespit manasında söyledim, yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN — Evet. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, lütfen dinleyelim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben oyumu kullandım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen dinleyelim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, Anayasanın hiçbir yerinde de, İç

tüzüğün hiçbir yerinde de, "bu konuda karar yetersayısı 226 olacaktır" diye bir hüküm yok; 
ama, Sayın Başkanım, Danışma Kurulunda yapılan konuşmalarda teamülün böyle olduğu, 
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şimdiye kadar yapılan oylamalarda hep bu prosedün takip edildiği ve bu sefer de böyle yapıl
ması gerektiği ifade edildi. Biz buna saygıyla uyduk; ama, şimdi görüyorum ki, İktidar grubu
nun mensupları, bu teamül hükümün, yazılı olmayan bu teamül hükmünü, kötü manada kul
lanarak ve milletvekillerinin hür vicdanlarına baskı yaparak, bu eski Sayın Bakan hakkında 
bu meclisten zorlama bir karar çıkarma yolundadırlar. Bunu, şiddetle kınıyorum ve protesto 
ediyorum. 

Bu durum karşısında Yüce Meclisin bu kararlarına gölge düşmemesi için, bu yapılan oy
lamanın geçerli sayılmasını, genel teamüldeki 114 karar yetersayısı da mevcut olduğuna göre, 
bunun yeterli sayılmasını; eğer, şu durumda, Başkanlık Divanı bir karar veremeyecek ise, bir 
daha ki toplantıda, oylamaya geçilmeden önce Meclis Başkanlık Divanının toplanarak bu ko
nuda karar almasını arz ve talep ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLLF (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, burada sanıyorum bir yanlış anlaşıl-./ 

ma var. Biz, ne Meclis iradesine ne sayın arkadaşlarımıza bir baskı yapmayı düşünmedik. (ANAP 
sıralarından "Yaptınız, yaptınız" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Biz, Anayasayı da biliyoruz, içtüzüğü de biliyo

ruz. Grubumuzu serbest bıraktık, değerli arkadaşlarımızı vicdanlarıyla baş başa bıraktık. Ni
tekim, demin alınan sonuç da ortadadır. 

Sayın Kalemli'nin o alınan sonucu çok iyi düşünmesi ve değerlendirmesini arz ederdim. 
Burada bana gelen not, "oylamayı bu şekilde yaparsak, daha çabuk netice alırız" şek

lindeydi. 
Eğer arkadaşlarımızın bu yönde bir tereddütleri varsa, bunun yeri Danışma Kuruludur; 

yarın toplanır hallederiz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Danışma Kurulu değil, Meclis Başkanlık Divanıdır. 

Çünkü, Danışma Kurulunda alınan hiçbir karara uymuyorsunuz!.. 
M. HALUK MÜFTÜLER (Denizli) — Dinlemesini öğren, arkadaşımız konuşuyor. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Kebapları yersiniz, devlete ödetirsiniz!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Siz de çiğ köfteleri yersiniz!.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) —Hatırlayacaksınız, Danışma Kurulunda öneriyi 
ben getirdim, siz de takdirle karşıladınız; kupalar tek tek konsun, adı okunan üye gelsin orada 
oyunu kullansın diye karar verildi. Biz burada oylamanın, kupaların üyeler arasında dolaştırı
larak yapılmasını isteseydik, kabul ettirirdik; ama, böylesine büyük bir sonuç doğuracak bir 
oylamanın, açık yüreklilikle, dürüst, adil ve eşit şekilde yapılmasını arzu eden benim, teklif 
eden benim, Danışma Kuruluna getiren benim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Niye değiştirdiniz?.. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sekiz-on yıllık parlamenterlik tecrübesine gü
vendiğim, çok sevdiğim ve saydığım bir arkadaşımız ama, gerçekten şuradaki feryadına bir an
lam veremiyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Niye değiştirdiniz?.. Bize söylediniz mi?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Arz ettim beyefendi. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, biraz sükûnet lütfen... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — "O oylama şekline dair öneriyi de siz getirin" 

dediler. Ben istedim ki, bütün gruplar buna katılsın, Refah Partisi de imza etsin : "Hayır, siz 
getirin" dediler. 

Burada benim yaptığım, sadece bir iyi niyettir. Hatam varsa, Genel Kuruldan özür diliyo
rum. Eğer arkadaşlarımız aynı şekilde oylama istiyorlarsa,' yarınki birleşimde onu da yaparız. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Müftüoğlu, iyi niyetten kaynaklanan bir yanlış 
uygulamaya sebebiyet verdiğini ve bunun dışında bir kastı olmadığını ifade etti ve ilave etti, 
arkadaşlarımız arzu ediyorlarsa, bir önceki oylama sistemiyle bu oylamayı yenileyebiliriz. 

Eğer siz, esasen usul, "226'nın altında kaldığı takdirde açık oylama tekrarlanır" demek
le, bize, bu işi neticelendirme değil, devam ettirme görevini yüklemiştir. Çünkü, şu anda Genel 
Kurul çalışmaktadır; az olur, çok olur, ama çalışmaktadır. Diyorsanız ki: "Biz Sayın Müftü-
oğlu'nun bu beyanı üzerine, iyi niyetini kabul ederek ve onun da, arkadaşlarımız istiyorlarsa, 
o şekilde oylamayı yenileyelim sözünü benimsiyoruz ve öneriyoruz" böyle bir teklifiniz varsa, 
bu birleşimde yeniden kupaları koydurmak suretiyle açık oylamayı tekrar edebiliriz. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkanım, benim itirazım önce bu noktada 

değil efendim. Bu Meclisin tablosu belli, kupayı da koysak, aynı netice çıkacaktır. Ben olaya 
nasıl geldim? önce dedim ki : Kupalar konulacağı halde, müşeterek kararımız böyle olduğu 
halde, bize haber verilmeden bu müşterek karar değiştirildi. 

Buradaki samimiyetsizliğin altını çizmek istiyorum. Diyorum ki: Bu değiştirmenin sebe
bi, burada ad okumak suretiyle -herkesin oyunun rengi belli olduğuna göre- milletvekillerinin 
hür iradelerine baskı kurmaktır. Ben bunu iddia ediyorum. İşte, bu noktada, yapılan işin sa
kat olduğunu; ama oylamanın bu noktada doğru olduğunu, karar yetersayısının da 114 oldu
ğunu ifade ediyorum, bütün teamüllere rağmen itiraz ediyorum, yazılı bir kural da yok. Onun 
için, önce bunu Başkanlık Divanında karara bağlayın. Benim ilk iddiam, bu oylamanın geçerli 
olduğudur. 

BAŞKAN — Efendim, hem zatı âlinizin hem Sayın Müftüoğlu'nun dile getirdiği bu tab
loyu tesadüfen ben Başkana vekâlet ettiğim için, aynı Danışma Kurulunda bulunduk ve birlik
te yaşadık. 

Gerek 226 şartı hakkında yazılı bir hüküm olmadığı hususundaki itirazî beyanınızı orada 
da aynen ifade ettiğiniz için doğrudur gerekse Sayın Müftüoğlu'nun, benim de şükranla karşı
ladığımı ifade ettiğim, sahih, sağlıklı, her türlü şüpheden, tereddütten uzak bir oylama şeklini 
önermesi ve o konudaki iyi niyetli beyanı doğrudur; ama, burada aykırı olan durum, orada 
yapılan bu anlaşmanın, mutabakatın birinci soruşturmada uygulanması, ikinci ve üçüncü so
ruşturmada değiştirilmesidir. 

Bunun yanında, benim orada da zatı âlinize cevaben verdiğim bir görüşüm var -ki, bunu 
bu birleşim boyunca her oylamadan önce de açıkladım- yazılı hüküm bulunmamakla birlik-

— 514 — 



T.B.M.M. B : 57 20 . 1 . 1993 O : 1 

te, Anayasanın gerekli şartı, Üye tamsayısının salt çoğunluğu amir bulunduğu için, o da 226 
olduğu için, 226'nın olup olmadığının tespiti; yazılı hüküm bulunmamakla birlikte, karar ye
tersayısı sadedinde, ancak o şekilde aranır diyerek, bu yorumu ve bu uygulamayı yaptım; ama, 
itiraz ve ifade buyurduğunuz bütün görüşleriniz tutanaklarda yer almıştır. Şu anda, takdir eder
siniz ki, birleşimi yöneten Başkan ve Başkanlık Divanı olarak, bunun dışında yapabileceğimiz 
bir şey bulunmamaktadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -— Efendim, bir usul müzakeresi açmış bulunuyorsu
nuz. Buna göre, Başkanlık olarak yanlış bir uygulama içindesiniz. Bu konudaki görüşlerimi 
ifade etmeme müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumunun yanlış olduğu hakkında Sayın Korkmazcan'a söz ve
riyorum; buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugünkü otu
rumda iki ayrı soruşturma önergesini sonuca bağladık. Zannediyorum üç; ama, ikisi Yüce Di
vana sevk talebiyle huzurumuza getirilmişti, o bakımdan, onlar üzerinde görüş beyan etmek 
istiyorum. 

Her iki Yüce Divana sevk talebinin müzakeresi sonucunda Sayın Başkanlığın vardığı ka
naat yanlıştır; bu hususta görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Öncelikle birincisinden başlayalım. Yüce Divana Sayın Safa Giray'ın ve Cengiz Altınka-
ya'nın şevki yönünde alınmış olan kararda -tutanaklarda da açıkça görüleceği gibi- Bakanlar 
Kurulu üyeleri vekâleten oy kullanmışlardır. 

Bu, o yolda alınmış olan kararı geçersiz hale getiren vahim bir uygulamadır. Çünkü, so
ruşturma ve dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili konularda milletvekilleri bir yargı kararına 
katılma durumundadırlar. Hiçbir suretle, siyasî heyetlerde bu konu müzakere edilemez, karara 
bağlanamaz ve siyasî heyetlerin görüş beyanına fırsat verecek usuller uygulanamaz. 

Bakanlar Kurulunun, yerine göre çift oy kullanması, Bakanlar Kurulunun çalışmasını ko
laylaştırmak amacıyla Anayasaya konulmuştur. Bunun istisnası da, gene Anayasada açıkça ifade 
edilmektedir ki, soruşturmanın, soruşturma komisyonlarının getirdiği kararların, Meclis tara
fından onaylanması, yani Yüce Divana sevk kararı alınması ve dokunulmazlığın kaldırılması 
hususlarında herhangi bir siyasî heyetin karar vermesi bahis konusu değildir. Esasen, pratik 
bakımdan mümkün de değildir. Çünkü, yargı kararına benzer bir kararı Yüce Heyetinizin ala
bilmesi için -Anayasada da açıkça ifade edildiği gibi- itham edilenlerin savunmasının dinlen
mesi zorunluluğu vardır. Komisyona, iki üyeye ve itham edilen bakan veya başbakanlara söz 
verilmesinin amacı, onları, savunabilme pozisyonunda tutmaktır. 

Bu savunmayı dahi dinlemeyen, Meclis Genel Kurulunda bulunmayan, belki Ankara'da 
bulunmayan, belki Türkiye'de bulunmayan bir bakanın, kendi oyunun rengini önceden belli 
ederek birisine vekâlet verebilmesi mümkün değildir. Bunun fizik kanunlarına aykırı bir tarafı 
vardır, hukukun genel prensiplerine aykırı bir tarafı, vardır. 

Bu konuda belki çıkan oy sonuçlarının neticeye müesesir olmayacağı, eğer bakanlar çift 
oy kullanmasa idi dahi, Yüce Divana sevk kararı aldığı iddia edilebilir; ama bu karar, iştirak 
edenler yönünden o kararı sakatlayan bir karardır. 

Eğer Bakanlar Kurulu üyelerinin çift oy kullanması gibi bir usul benimsenmemiş olsa idi, 
Genel Kurulun iradesi belki değişiklik gösterebilirdi. Genel Kurulda birtakım üyeler oylamaya 
iştirak etmemişlerdir, nasıl olsa sonuç değişmeyecek diye veya birtakım üyeler, başka oylar 
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kullanma ihtiyacını duymuşlardır. Halbuki, çift oy kullanmak gibi bir usulle oylama başlatıl
mamış olsaydı, diğer üyelerin oylarının da rengi belki değişebilecekti, iştirakleri değişebilecek
ti. Düşününüz, bir mahkeme heyeti karar veriyor; mahkeme heyetinde, ilaveten birtakım kişi
ler oturuyor mahkeme heyetinin huzurunda... Böyle bir mahkemenin kararı geçerli olabilir mi? 
Veya mahkeme heyetinin üyelerinden biri izinli, onun için diğer üyeye başkan çift oy kullanma 
hakkı tanıyor. Böyle bir oylamayla alınmış mahkeme kararı geçerli olabilir mi? 

• Mademki yargı görevi yapıyoruz; bu sebeple, daha önce vermiş olduğumuz Yüce Divana 
sevk kararı şeklinde yorumlanan kararı, Başkanlığın işleme koyamaması lazımdır. Başkanlık 
işleme koyamaz; çünkü ortada tekemmül etmiş bir karar yok, sakat bir karar vardır, yok hük
münde bir karar vardır. Onun için, bu usul müzakeresinin sonucunda bu hususa Genel Kuru
lun karar vermesi lazımdır. Yani, Başkanlık Divanının toplanıp da karar alması hiçbir şeyi de
ğiştirmez, Başkanın tek başına karar vermesi de mümkün değildir, Genel Kurulun en azından 
bu konuda bir usul kanaatine varması, karar alması gerekmektedir. 

İkinci konu da : Şu anda yaptığımız oylamada ise, Sayın Başkanım, Yüce Meclis toplan
mış, Yüce Meclisin karar yetersayısı bellidir. Bu karar yetersayısı içinde Sayın Taşar ile ilgili 
Yüce Divana sevk talebini Yüce Meclis reddetmiştir; mesele burada bitmiştir. Artık, ne başkan 
olarak zatı âlinizin ne Başkanlık Divanının ne de Genel Kurulun ayrı bir işlem yapması müm
kündür. 226 oyu bulacaksınız diye Genel Kurul zorlanamaz. Hele şüpheli durumlarda daima 
sanık lehine sonuçlar doğar. Dünyanın hiçbir yargılama sisteminde, sanık lehine doğmuş olan 
bir usul bozularak, tekrardan bir şey getirelim, mutlaka 226'yt bulup da Yüce Divana sevk 
kararı alalım gibi çeşitli zeminlerde müzakereler yürütülemez. Yani, Başkanlık olarak yapaca
ğınız şey, şu anda, Yüce Kurulun huzurunda oylamanın sonucunu ilan etmek ve 226 oy çıkma
dığına göre, Yüce Kurulun, Yüce Divana sevk yönündeki komisyon raporunu reddettiğini tef
him etmekten ibarettir. 

Buraya girmeyen kişi, oylamada hazır bulunmayan kişi, çekinser oy kullanmış gibi değer
lendirilir. 

Yani, burada "226 sayı aranacaktır" diye bir hüküm nerede var? Ceza hükümlerinde açıklık 
olmayan hallerde, sanık lehine yorum yapılabilir, eğer yorumlayarak getiriyorsanız. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir)— Kendin de inanıyor musun buna? ' 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — İnanıyorum, inanarak söylüyorum değerli arka
daşlarım. Bana gösteriniz, "Anayasanın veya İçtüzüğün şöyle bir hükmü vardır" diye. Orada 
sadece şu var : Yapılan oylamada 226 tane sevk yönünde kullanılmış oy varsa, kişi sevk edilir. 
Ondan sonra tekrar oylama yapılacak, tekrar oylama yapılacak diye bir usul yok. Yani, kişinin 
idam sehpasına on defa çıkarılması gibi, bir Meclis önünde böyle bir yargı görevi ihmal edile
mez. Hele bu yargı görevinin nasıl ihmal edildiğini biraz önce de gördük... Arkadaşlarımız sa
lonu terk ederek, dışarıya çıktılar. Demek ki, burada teşekkül edecek karar hakkında, çoğun
luk ne karar verirse, geride kalanları nçoğunluğu ne karar verirse, ona katılma yönünde görüş
lerini beyan etmiş oldular. 114'ün üstünde de şu anda halihazırda Yüce Mecliste milletvekili 
bulunduğuna göre, mesele tamamlanmıştır. 

Bu hususları Yüce Başkanlığın dikkate almasını istirham ediyor, Yüce Heyete saygılar su
nuyorum. (ANAP sıraların alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlığın tumumuyla ilgili olarak usul müzakeresinde başka söz isteyen 
sayın üye?.. 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Üzerinde Sayın Ekrem Pakdemirli buyurun. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Meclisin bu bir

leşiminde, herkes biliyor ki, toplantı yetersayısı vardı. Sonra olaylar öyle gelişti ki, karar yeter
sayısı 114'ün üzerinde; 137 tane oy kullanılmıştır. 

Şimdi, Anayasanın 100 üncü maddesi, çok net olarak, bir kimsenin suçlanarak Yüce Di
vana gönderilmesi için 226 kabul oyu gerek demektedir; tıpkı bir gensoruda Hükümetin düşü
rülmesi için gereken 226 sayı gibi. Şimdi, düşünün, bir gensoru müzakere edilirken, Başkanlık 
burada 226 kişiyi mi arıyor? Hayır. Toplantıyı açıyor, "toplantı yetersayımız vardır" diyor, mü
zakereler tamamlandıktan sonra oylanıyor ve "226 bulunmadığı için Hükümet düşmemiştir" 
deniliyor. Sayın Başbakan, herzaman "226 bulun, gelin düşürün" demiyor muydu? 

Şimdi, bir hükümetin düşürülmesi için gerekli olan karar yetersayısı 226'dır; bir kimsenin 
suçlanması için de karar yetersayısı 226'dır; ama, toplantı yetersayısı 226 değildir. Toplantı ye
tersayısı çok açık olarak, bizim İçtüzüğümüzde de, teamüllerde de bellidir. Burada yanlış yap
mamamız lazımdır. 

Sayın Başkanlık Divanının bu yöndeki kararının yanlış olduğunu, çıkmış olan 137 oyun, 
bir kimseyi, yani Sayın eski Devlet Bakanım suçlamaya yeterli olmayan 137 oyun olduğunu 
ve bunun bir daha tekrarına mahal olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Usul müzakeresi üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, başka vesilelerle de uygulamalarım hakkında usulî itirazlar ve tartış

malar yapıldığında, ifade ettiğim bir şey var : Ben, görevimin ciddiyetinin, ağırlığının, sorum
luluğunun bilincinde, buraya efradını cami, ağyarını mani hazırlıklı çıkıyorum. Buna, şahsî 
değerlendirmelerimin yanında, ilgili, bilgili, tecrübeli, resmî, gayri resmî arkadaşlarımın yo
rumları, yaklaşımları da dahildir. Bugünkü birleşimde -ki, kelimelere çok dikkat etmek lazım
dır; mesela Sayın Kormazcan konuşurken, "iki Yüce Divana sevk" diyor, "iki önerge" diyor-
olay neydi? Bugün üç soruşturma komisyonu raporu görüştük, birincisi, dört bölümden iba
retti. tik üç bölümü, adı geçenlerin Yüce>Divana şevkini talep ediyordu; birinci raporun dör
düncü bölümü ise, şevkine gerek görmediğini ifade ediyordu. 

İkinci önerge, tümüyle, rapor, sonuç ve karar bölümünde Yüce Divana şevke gerek olma
dığı hükmünü Yüce Meclisin önüne getiriyordu. 

Üçüncü önerge de, Yüce Divana şevkini; ama, ne gibi? Birinci gibi... 
Ben bu Üçünü de, huzurunuzda, bir yere, bir sonuca, bir karara bağlamakla görevli Baş-

kanvekiliniz olarak gelirken bazı kanaatlare vardım; ama, bu, benim kanaatimdi. Ben bu ka
naatimi birinci rapor müzakere edilirken, sırası geldiğinde, bazen, belki de gereksiz görülen 
bir anlaşılırlıkta, hem de mükerreren ifade ettim. • 

Eğer, o zaman, değerli arkadaşlarım şu andaki görüşlerini ifade buyurmuş olsalardı, bel
ki, bizi başka şekillerle de bağladığını zannettiğim şu noktaya varmadan bir usul müzakeresi 
açar ve o konuyu Yüce Meclisin hakemliğinde bir karara bağlayabilirdim; ama, ben bir nokta
ya gelmişim, geldiğim noktada, benim beyanlarıma hiçbir değerli arkadaşım -hepsinin farklı 
görüşlerine, farklı yaklaşımlarına da saygılıyım, yanlış anlaşılmasın- itiraz etmemiş, uygulama 
bir noktaya ulaşmış ve o noktada iki değerli arkadaşım, usul müzakeresi açtığım düşüncesiyle 
söz almış ve iki noktada itirazda bulunmuş. 
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Evvela özür dileyerek söylüyorum; her manada, ilmine, ihtisasına, dostluğuna, kudretine, 
ehliyetine hem de takdir derecesinde saygılı olduğum Sayın Pakdemirli -belki ben yanlış tespit 
ettim- toplantı yetersayısıyla, karar yetersayısını, zannediyorum karıştırdı. Ben hem dinlerim, 
hem sayarım. Şu anda bu salonda toplantı yetersayısı vardır, diyorsanız bir sayalım. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Toplantının başında vardı, dedim; 
. BAŞKAN — Toplantının başında vardı... 
Toplantı yetersayımız 150'dir, karar yetersayımız ise 114'tür. 

4 Ben hukukçu değilim, ben seçtiğiniz ve burada yanlış yapmamaya çalışan, teamülleri, uy
gulamaları ve tçtüzük hükümlerini doğru anlamaya ve doğru uygulamaya çalışan bir milletve
kiliyim. Binaenaleyh, hukukçu arkadaşlarım olarak itiraz noktalarınız varit olabilir, haklı ola
bilirsiniz, geçerli sayılabilir. Onu şu anda karara bağlayacak otorite ben değilim; ama, ben, 
durumu tespit ve ifade ederim. Nedir o? Devlet eski Bakanı Sayın Mustafa Taşar'ın Yüce Di
vana şevkini isteyen soruşturma komisyonu raporu hakkında yapılmış bulunan açık oylama
nın sonuçlarını bir kere daha ayrıntılarıyla arz ediyorum : Açık oylamaya 139 milletvekili ka
tılmış; 48 sayın milletvekili kabul, 89 sayın milletvekili ret ve 2 sayın miltetekili de çekinser 
oy kullanmış. 

Bu oylamada, kabul oyları Yüce Divana şevki, ret oylan ise sevk edilmemesi iradesini ifa
de etmektedir. Yapılmış bulunan oylamayı bu şekilde zabıtlara geçiriyorum. Usul müzakere
sinde değerli arkadaşlarımın ifade ettiği görüşler de zabıtlara geçti. 

Esasen oylamanın yenilenmesi hususunda bir teklifiniz olup olmadığını da sordum. Zan
nediyorum bu birleşimi yöneten Başkanlık olarak benim yapacağım başka birşey kalmadı. 

Şimdi efendim, Divan üyesi arkadaşımın, İçtüzükten, anayasadan bir hatırlatması var: "226 
neden gerekir" diyor. Anayasanın, Meclis soruşturmasını düzenleyen 100 üncü maddesinin üçün
cü fıkrasıdır. Dört diyorsunuz, ama üçtür. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sevk için. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Sevk için. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
"Meclis, raporu öncelikle görüşür ve gerek gördüğü takdirde, ilgilinin Yüce Divana şevki

ne karar verir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.'" 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — 226, yani sevk... 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Sevk için... 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarımız bu noktada 226 sayın üyenin sevk öneren ko-

. misyon raporunu kabul etmemeleri nedeniyle Mustafa Taşar'ın Yüce Divana şevkinin kabul 
edilmediği kararına varıldığı iddiasındadırlar. (ANAP sıralarından "Evet, evet" sesleri) 

Soran Sayın Gökçek idi. Efendim, tartışma şuradan kaynaklanıyor : 226, sevk için şarttır; 
sevk edilmemesi böyle bir şartı gerektirmez. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet. 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — Bunun yanında, mademki şevkini isteyenler 226 kabul oyunu çıkaramamış

tır; o halde, sevk kararı kabul görmemiştir. (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben, tabiî bu birleşimi yöneten Başkanvekili olarak toplantı

nın başlangıcından itibaren her safhada uygulayacağım prosedürü arz ettim; ama, nasıl ki, be
nim de başkanlık yaptığım Danışma Kurulunda Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın 
Müftüoglu, diğer dört siyasî parti grup başkanvekilinin de benimsediği -şu anda bunlardan 
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Sayın Gürkan, Sayın Kalemli burada- bir mutabakatı uygulamaya koyduğu için, biz de burada 
Genel Kurula o uygulamayı ifade ettik; fakat, son uygulamada bu mutabakat, kendilerince, 
izah ettikleri sebeple bozuldu ve onun üzerine bir yeni durum, tereddütler ve tartışmalar mey
dana geldi. Şimdi, ben, bu usul müzakeresini açmadan ve bu usul tartışmasını yapmadan, ken
di görüşlerimi ifade ederk toplantıyı sürdürüyordum; arkadaşlarım benim tutumumun yanlış 
olduğunu izah eden usul konuşmaları yaptılar. 

Ben kendime tasdikçi veya destekçi aramak istediğimden değil; ama, doğru yaptım mı, 
yapmadım mu hususundaki tereddütlerimi giderebilmek düşüncesiyle, "Başkan yanlış yaptı" 
diyen görüşlerin karşısında "Hayır, yanlış yapmadı" diyen çıkacak mı diye tekrar tekrar sor
dum. Gördüm ki, Millet Meclisinin şu andaki ekseriyeti, Başkanın bir usul yanlışlığı yapmak 
üzere olduğunu... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Yok öyle bir şey. 
BAŞKAN—... buna mukabil, bunca uzun müzakerelerde, "bu Başkan yanlış yapmıyor" 

diyen değerli bir başka milletvekilinin de bulunmadığını görünce, anladım ki, uygulamama iti
raz eden arkadaşlar haklıdırlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla, yapılmış bulunan uygulama ve oylama muvacehesinde, Anayasanın 100 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası, "Yüce divana sevk kararı için üye tamsayısının salt çoğunluğu 
gerekir" demesine; sevk edilmemesi iradesinin belirlenmesinde 226 şartı koymaması kanaatine 
vardığımdan, ilgili soruşturma komisyonu raporunda önerilen, Mustafa Taşar'ın Yüce Divan'a 
şevki talebinin reddedildiğini (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; RP ve MÇP sıra
larından alkışlar; DYP sıralarından "Divan üyeleri yok" sesleri, gürültüler)(Kâtip üyeler Kon
ya Milletvekili Ali Günaydın ve Manisa Milletvekili Cengiz Üretmen Divanı terk ettiler)ve Yü
ce Meclisin, Yüce Divana sevk yolundaki komisyon raporunu kabul etmediğini ifade ediyo
rum. (DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Kâtip üyeler Divanı terk etti Sayın Başkan... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan... 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için... 

(DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, bu kadar bildiğiniz vardı, bu kadar sözünüz vardı da, şimdiye ka

dar neredeydiniz? (DYP sıralarından gürültüler) 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 

21 Ocak 1993 Perşembe günü saat 15.00'te'toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.51 

o 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Çimento Fabrikasının özelleştirilmesi 

ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavİt Çağ-
lar'ın yazılı cevabı (7/551) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere Hükümetimizin uygulamakta olduğu politikaların doğal sonucu olarak özel

leştirilmesine karar verilen çimento fabrikalarından Çorum Çimento Fabrikamız YİBİTAŞ-
Fransız Ortaklığıyla kurulan ortaklığa satıldığı anlaşılmıştır. 

. Ancak, söz konusu özelleştirme ile ilgili olarak Kamu Ortaklığı Başkanlığınca yürütülen 
prosedür sonucunda kamuoyunda (Çorum kamuoyanda) satışın son aşamasında satışı kaza
nan firma lehine referanslar verildiği, son pazarlığın ihaleye iştirak eden firmaların katılımı 
ile açık artırma şeklinde yapılmadığı sonucunda Devletin zarar gördüğü ve satın alan firmanın 
korunduğu yolunda iddialar, görüşler ve düşüncelerin mevcut olduğu vaki başvurulardan an
laşılmaktadır. 

Bu durumda aşağıda yazılı sorularımın Başbakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Cemal Şahin 
Çorum 

Sorularım : < 
1. Çorum Çimento Fabrikası alımı için katılan tüm firmaların adları, 
2. İhaleye katılan firmalarca Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına verilen 1., 2., 3., 4 ve 

5 inci tur tekliflerin dolar bazından her firma için ayrı ayrı neden ibaret bulunduğunun, 
3. Her tür sonucunda firmalar tekliflerini artırarak sürdürdüklerine göre son turun, açık 

artırma şeklinde yapılması hususu sözkonusu Çorum Çimento Fabrikası alımı için iştirak eden 
bazı firmalar tarafından ilgili kamu görevlilerine teklif edildiği halde bu yöne ilişkin tekliflerin 
nazara alınmamasının nedenlerinin, 

4. Çorum Çimento Fabrikası alımı için iştirak eden firmalardan özelleştirmenin kendi 
uhdesinde kalması durumunda çalıştırmayı düşündükleri işçi miktarı ile ilgili verilen teklifle
rin kimler tarafından yani hangi firma yada firmalar tarafından verilip verilmediğinin, veril-" 
misse bu konu ile ilgili keza bilgi ve belgelerin çıkarılarak tarafıma bilgi verilmesini, 

5. Halen Çorum Çimento Fabrikasında çalıştığı bilinen sözleşmeli yada 657 sayılı Yasa
ya tabi toplam 68 kişinin bundan böyle hangi statüde çalıştırılacağı ve akibetleri hakkında bil
gi verilmesini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.002-2.02/03674 19.1.1993 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. < 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/551-3022/14570 sayılı yazınız. 
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Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in ilgi yazınız ekinde yer alan Çorum Çimento Fabrika
sına ilişkin yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 

Sözkonusu önergeye ilişkin cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun 16.11.1992 tarih ve 92/35 sayılı kararı ile YİBİTAŞ Hol
ding A.Ş.'ye satışına karar yerilen Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş. ile ilgili olarak Çorum Mil
letvekili Sayın Cemal Şahin'in sorularının cevapları aşağıda sunulmaktadır. 

1. 2) Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin ihaleye katılan firmalar ve teklifleri aşağıda ol
duğu gibidir. 

1. Çorum Hititaş Çimento Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
1. Teklif 101 000 000 000 TL. 
2. Teklif 120 000 000 000 TL. • 
3. Teklif 22 000 000 $ 
4. Teklif 26 000 000 $ y 

ödeme koşulları : 
4 000 000 $ satış tarihinden 60 gün sonra, 7 000 000 $ 12 ay, 7 000 000 $ 18 ay, 

8 000 000 $ 24 ay sonra vadeli ödenmek üzere. 
Bugünkü değeri : . 
24 185 7 2 0 $ ^ . 
2. Hacı Ömer Sabancı Holding 
1. Teklif 15 000 000 $ 
2. Teklif 15 000 000 $ 
3. Teklif 19 000 000 $ 
3. Teklif 22 000 000 $ -
ödeme koşulları : Tamamı peşin. 

' . 3. Köseoğlu Şirketler Grubu 
"1. Teklif 18 000 000$ 
2. Teklif 22 000 000$ 
3. Teklif 26 000 000 $ 
4. Teklif 30 000 000 $ 
ödeme koşulları : 
tik 6 ay aylık 150 000 $, ikinci 6 aylık 400 000 $, üçüncü 6 ay 3 ay 500 000 $, müteakip 

3 ay için 600 000 $, dördüncü 6 ay ilk 2 ay 700 000 $, müteakip 4 ay 800 000 $, beşinci 6 ay 
aylık 1 000 000 $, altıncı 6 ay ilk ay 1 300 000 $, müteakip 5 ay 1 500 000 $, müteakip 4 ay 
aylık 1 000 000 $ olarak toplam 40 ay vade ile ödenmek üzere. 

Bugünkü değeri : 
26 581 954$ • 
4. Rumeli Holding A.Ş. 
1. Teklif 19 595 588$ 
2. Teklif 19 595 588 $ 
3. Teklif 26 467 768 $ . 
4. Teklif 29 679 788$ 
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ödeme koşullan : 
Satış bedelinin % 50'si peşin, kalan % 50'nin °/o 25'i 12 ay sonra, °/o 25'i 24 ay sonra, 

vadeli tutara Libor+2 oranında faiz ilave edilecektir. 
Bugünkü değeri : • 
29 679 788$ 

5. YlBÎTAŞ Holding A.Ş. 
1. Teklif 15 200 000$ . , 
2. Teklif 25 000 000 $ 
3. Teklif 29 000 000$ 
4. Teklif 35 000 000 $ • 
Ödeme koşulları : , 
5 000 000 $ peşin, kalan 24 ayda aylık 1 250 000 $ taksitler ile ve vadeli tutara LİBOR+2 

oranında faiz uygulanacaktır. 
Bugünkü değeri : 
35 000 000 $ 
3. Söz konusu çimento fabrikasına ilişkin ihale İdarenin ihale yönetmenliği çerçevesi içinde 

ve pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde; teklif sahipleri ile ayrı ayrı pazarlık gö
rüşmeleri yapılmakta, görüşmeler sırasında veya görüşmeyi müteakip belli bir süre içinde revi-
ze tekliflerini vermeleri istenmektedir. 11 çimento şirketinin tümünün ihalelerinde de teklif ve
ren yatırımcılarla 3 tur görüşme yapılmış ve son görüşmelerin yapılmasından önce teklif sa
hiplerine, yapılacak üçüncü görüşmelerin nihai görüşmeler olacağı ve görüşmeler sırasında ni
hai tekliflerin alınacağı yazılı olarak bildirilmiştir. 

4. Köseoğlu Şirketler Grubu Çorum Çimento için verdiği teklifinde fabrika ihalesinin 
kendi uhdesinde kalması halinde çalıştıracağı işçilerle ilgili düşüncelerini tekliflerinde "özel 
şartlar" adı altında şu şekilde belirtmiştir; "ihale Şirketler Grubumuzda kaldığı taktirde diğer 
kuruluşlarımızda istihdam etmek şartı ile Çimento Fabrikasında çalışan hiçbir işçi işten çıka
rılmayacaktır. Bunun dışında mevcut kömür üretimimiz devam etmekle birlikte Çimento Fab
rikasının kömür ihtiyacını karşılamak amacı ile üretim arttırılacak ve bu nedenle de işletmele
rimize 1 000 dolayında yeni işçi alınacak, böylece de ülke ekonomisine yeni istihdam olanağı 
yaratılacaktır." 

5. Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin satışına karar yeren Kamu Ortaklığı Yüksek Ku
rulunun 16.11.1992 tarih ve özelleştirme 92/35 sayılı kararının 4 üncü maddesinde "Satış söz
leşmesinin imzalandığı tarihte Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş.'de 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak çalışmakta iken sözleşmeli statüye geçmeyen personelin gerektiğinde kad
roları ile veya kadro unvanı değişikliği yapmak suretiyle naklen atama yetkisinin, Satış sözleş
mesi tarihinden itibaren 1 ay içinde Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdür
lüğüne müracaat etmeleri halinde, anılan Genel Müdürlüğe verilmesi" denilerek bu personelin 
(1 sayılı cetvelde çalışanlar dahil) satıştan sonra tekrar ÇİTOSAN tarafından değerlendirilme
sine karar verilmiştir. (Kadro karşılığı 10, 657'ye tabi 1 kişi ve toplam 11 kişi) 

İdare ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 657 sayılı Kanun kapsamındaki per
sonel ile, sözleşmeli statüde çalışan diğer personelin sorununa köklü bir çözüm getirmek için 
çalışmalar yapılmaktadır. Konuya ilişkin Kanun Taslağı hazırlanmış olup, bu konudaki çalış
malar sürdürülmektedir. ' 
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2. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş Un, çimento fabrikalarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/558) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

reğinin yapılmasını arz ederim. 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
1. İktidarınız döneminde, özel sektöre kaç tane Çimento Fabrikası sattınız? 
2. Satılan, Çimento fabrikalarının 1991 yılı ve 1992 yılı, 10 aylık kârı ne kadardır? 
3. Satılan fabrikaları kaç liraya, hangi ödeme şartlarıyla ve kimlere sattınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.002-2.02/03675 19.1.1993 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi 8.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/558-3092/14723 sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın ilgi yazınız ekinde yer alan yazılı soru 

önergesi tetkik edilmiştir. 
Sözkonusu önergede yer alan sorulara ait cevaplarımız ekte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

1. 1992 yılı içinde Özel sektöre 7 adet çimento fabrikası satılmıştır. Bunlar; 
Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Trabzon Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Çorum Çimento Sanayii-T.A.Ş. 
Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. 
İskenderun Çimento Sanayii T.A.Ş.'lerdir. 
2. Satılan Çimento fabrikalarının 1991 yılı ve 1992 Ekim sonu vergi öncesi kârları aşağı

daki gibidir. 
(000 TL.) 

1991 V. Ö. Kâr 1992/10 Ay V. Ö. 

Gaziantep 12 558 062 56 258 435 
{ Trabzon 3 186 414 26 138 644 

Sivas (14 945 979) (8 642 282) 
Çorum 10 927 064 29 732 233 
Denizli 13 869 560 19 448 667 
İskenderun (3 267 247) 6 194 386 
Niğde 6 027 943 

Satılan fabrikaların 1992 yılı 10 aylık kârlarını alıcılar İdaremize ödemeyi taahhüt etmiş 
olup, bu husus sözleşmelerde hüküm altına alınmıştır. 
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3. 1992 yılı içinde İdaremiz tarafından satışı gerçekleştirilen çimento fabrikalarının satış 
şartlan ve fiyatları aşağıda olduğu gibidir. 

Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş. : 
Rumeli Holding A.Ş.'ye 52 695 898 $'a satılmıştır. 
ödeme koşulları : 
17 565 299$ Peşin 
17 565 299 $'ı 3.12.1993 de (Senet) 
17 565 300 $'ı3.12.1994 de (Senet) 

Trabzon Çimento Sanayii T.A.Ş. : 
Rumeli Holding A.Ş/ye 32 550 999 $'a satılmıştır. 
Ödeme koşulları : 
16 275 500$ Peşin . 
8 137 750 $'ı 3.12.1993 de (Senet) 
8 137 750 $'ı 3.12.1994 de (Senet) 

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. : 
Modern Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 70 100 000 $'a satılmıştır. 
Ödeme koşulları : 
30 050 000 $ peşin ve geri kalan 30 050 000 $; 12 ay içinde eşit taksitler halinde ödenecek

tir. Bakiye tutar için senet alınmıştır. . -
iskenderun Çimento Sanayii T.A.Ş. : 

' Hacı Ömer Sabancı Holding - OYAK Genel Müdürlüğüne 61 500 000 $'a peşin olarak 
satılmıştır. 

Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş. : 
Yibitaş Holding A.Ş.'ye 35 000 000 $'a satılmıştır. 
Ödeme koşullan : 
5. 000 000 $'ı peşin, geriye kalan 24 ay vade ile ve 1 250 000 $'Iık aylık taksitler halinde. 

Bakiye borç için senet alınmıştır. 

Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş. : 
Yibitaş Holding A.Ş.'ye 29 400 000 $'a satılmıştır. 
Ödeme koşulları : 
3 000 000 $'ı peşin, geriye kalan 24 ay vade ile ve 1 100 000 S'lık aylık taksitler halinde. 

Bakiye borç için senet alınmıştır. 

'• Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş. : 
Hacı Ömer Sabancı Holding - OYAK Genel Müdürlüğüne % 87.10'u 22 500 000 $'a peşin 

olarak satılmıştır. 

Not: Vadeli satışı yapılan tüm çimento fabrikalarının bakiye borçları için banka teminat mek
tubu alınmış ve vadeli tutarlara Libor+2 oranında faiz uygulanacaktır. 
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3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, tütün stoklarına ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın yazılı cevabı (7/623) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. ' 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : Hükümete geldiğiniz zamandaki tütün stoku ile şu andaki tütün stokları arasında* 

ki durum nedir? Stoka ne kadar ilaveler yapılmıştır? Bu seneki stok artışına ödenen para ne
dir? 1990 yılında Ziraat Odaları Birliği beraber hazırlanan üretim planlaması niçin etkili bir 
şekilde devam ettirilmemiştir? Tütündeki üretim patlamasının önlenmesi nasıl olacaktır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : B. 07.0.BİK.0.06/4-1-60 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Md.'lüğünün 22.12.1992 

tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/623-3197/15063 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kah

veci tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
Hükümeti devraldığımız yılın 31.12.1991 tarihi itibariyle bütün stok miktarı 357.8 bin ton 

iken 31.12.1992 tarihi itibariyle 380.5 bin ton olmuştur. Ancak, Kasım 1992 ayı içerisinde Rus
ya Federasyonuna şimdiye kadar hiç ihraç edilmemiş, Doğu ve Güneydoğu tütünlerinden 26.0 
bin tonunun satış bağlantısı yapılmış olup, tütünlerin şevkinden sonra stok miktarı 354.5 bin 
ton'a düşecektir. 

Tütün stoklarının belli seviyelerin üzerinde olması Hükümetimiz dönemine has bir keyfi
yet değildir, örneğin; 1984 yılı başındaki tütün stok miktarı 343.8 bin ton iken, 30.1.1985 -
22.11.1991 tarihleri arasında 102.4 bin ton tütünün imhasına rağmen 1991 yılının sonundaki 
stok miktarı yine de 14.0 bin ton fazlasıyla 357.8 bin ton olmuştur. 1985 -1991 yılları arasında 
sözü edilen imha olmasaydı 1991 yılı sonu stok miktarı 460.2 bin ton'a ulaşmış olacaktı. 

1.1.1992 - 31.12.1992 tarihleri arasında ise 5.0 bin ton tütün imha edilmiştir. Dolayısıyla, 
tütündeki stok fazlalığının bir yıllık icraatı olan Hükümetimiz dönemine atfedilmesi doğru bir 
yaklaşım değildir. 

Memleketimizin iç ve dış talebe uygun tütün üretim miktarı 200 - 220 bin ton/yıl olmalı
dır. Bu miktarların üzerine çıkıldığı takdirde yeni pazarların bulunamaması halinde stok biri
kimi kaçınılmazdır. 

Tütün üretiminde arz ve talep dengesinin kurulması için yeni deneme ekimlerine izin ve
rilmemektedir; Hatta daha önce deneme ekim izni verilmiş olup da ekim sonuçları müsbet olan 
yerlere dahi kesin ekim izni verilirken azamî hassasiyet gösterilmektedir. 

Esasen, mevcut ekim alanları yeterli iken 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 yıllarında verilen 
yeni deneme ekimleriyle şartlar biraz daha ağırlaştırılmıştır. 

— 525 — 

20.1.1993 



• < . . 

T.B.M.M. B : 57 20 . 1 . 1993 O : 1 

Tütün üretimi geniş bir kitleyi ilgilendirdiği ve bu ziraat dalıyla meşgul olan üreticilerin 
ekonomik durumları da belli seviyelerde olduğu için, bazı tedbirlerin süratli ve radikal-bir şe
kilde alınması kolay olmamaktadır. Böyle olmakla beraber, Hükümetimiz döneminde yeni de
neme ekimlerine izin verilmemekte, alternatif ürünlere verilen fiyatlarla üretimde dengenin ku: 

rulmasına, yeni pazarlar arayarak ihracatın geliştirilmesine, ayrıca, üreticiyle yakın diyaloglar 
kurulmak suretiyle ihtiyaç oranında tütün ekiminde bulunması için aydınlatılmaya çalışıl
maktadır. 

Arz ederim. . • 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek 'teşehit olduğu iddia edilen bir 

şahsa ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/633) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : 
1. Alişan oğlu Nerime'den olma 5.9.1971 doğumlu Bahaddin Aslan'ın, Bosna-Hersek'te 

şehit olduğu hususundaki haberin doğruluk derecesi nedir? 

T C . 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-159-40 18.1.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 Aralık 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/633-3208/15107 sayılı yazıları. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından Bakanlığıma yöneltilmiş bulunan ya

zdı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesine Yanıt 
Bahaddin Aslan'ın Bosna-Hersek'de şehit olduğuna ilişkin haberin doğruluğunun araştı

rılması, ilk aşamada, Belgrad Büyükelçiliğimizden istenmiş, ancak, bilgi sağlanması mümkün 
olamamıştır. Bunun üzerine, konu Zagrep Başkonsolosluğumuza iletilmiştir. Anılan Başkon
solosluğumuz, Bahaddin Aslan'ın akibeti hakkında, Zagrep'teki Bosna-Hersek temsilciliğin
den, derhal bilgi talep etmiş, ancak, temsilcilik yetkilisi, Bosna-Hersek'teki koşullar nedeniy
le, sonuç alınmasının güç olacağını ve zaman gerektireceğini belirtmiştir. 

Bu konuda bilgi sağlanabildiği takdirde, ayrıca, sunulacaktır. 

5. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakan Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/661) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
1. Hükümetiniz kurulduğu günden bugüne kadar yurt dışına kaç defa seyahate çıktınız? 
a) Bu seyahatlerde ne kadar harcama yapılmıştır? (Dolar ve TL. olarak) 
b) Bu seyahatlere kaç devlet görevlisi katılmıştır? (Her seyahat için) isim, unvan ve seya

hatteki görevleri nelerdir? 
c) Bu seyahatlerdeki heyetlere kamu görevlisi olmayan kaç kişi davet edilmiştir? Kaç kişi 

katılmıştır? Katılan kişilerin firmaları ve katılan kişilerin isimleri nelerdir? 
2. Kendinizin arzusu üzerine katılan kişiler var mıdır? Varsa kimlerdir? 

T. C. , 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-160-39 18.1.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 24.12.1992 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/661-3257/15326 

sayılı yazılan . 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulun

dukları ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Yazılı Soru önergesine Yanıt 
Hükümet işbaşına geldiğinden bu yana Sayın Başbakanımızın, ikili çerçevede yaptıkları 

resmî ziyaretler ile yurt dışında katıldıkları uluslararası toplantıların listesi ilişikte sunulmuştur. 
Sayın Başbakanımızın başkanlığını yaptıkları heyetlerimizde toplam 30 bakan, 33 parla

menter, 445 heyet üyesi ve 51 refakatçi yer almışlardır. 
Türk heyetlerini oluşturan kişilere, Bütçe Kanununda öngörülen yasal yevmiyeleri Öden

miş; ayrıca, temsil görevini gerektirdiği harcamalar, tasarruf ilkelerine uygun biçimde yapılmıştır. 
Heyet üyelerinin, seyahatlerin gereklerine uygun biçimde saptanması, Sayın Başbakanı

mızın yetkilerine giren bir husustur. 
Sayın Başbakan'ın 25 Kasım 1991-10 Ocak 1993 Tarihleri Arasında Yurt Dışına Yaptıkları 

Ziyaretler ile Katıldıkları Uluslararası Toplantılar 
30 Ocak-3 Şubat 1992 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı, Davos. 
10-15 Şubat 1992 ABD'ni ziyaret. 
27 Nisan-4 Mayıs 1992 Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azer

baycan'ı ziyaret. 
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9-10 Mayıs 1992. Orta Asya Cumhuriyetleri Zirvesi, Aşkabad. 
14 Mayıs 1992 Johns Höpkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Mer

kezince düzenlenen Gerald Von Braunmüh! Konferansı, 
Bologna. 

18 Mayıs 1992 Uluslararası Basın Enstitüsü Konferansı, Budapeşte. 
25-26 Mayıs 1992 Rusya Federasyonuna ziyaret. 
31 Mayıs-1 Haziran 1992 Arnavutluk'u ziyaret. 
9-17 Haziran 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) Zirvesi, Rio 

de Janeiro. 
8-11 Temmuz 1992 ' 3. AGİK Zirvesi, Helsinki. 
30 Temmuz 1992 Gürcistan'ı ziyaret. 
24-25 Ekim 1992 ' Pakistan'ı ziyaret. 
26-27 Ekim 1992 İran'ı ziyaret. 
22-24 Kasım 1992 İngiltere'yi ziyaret ve Brüksel'de AT Komisyon Başkanı ile 

görüşme. 
28 Kasım-1 Aralık 1992 Singapur'u ziyaret. 
1-5 Aralık 1992 Japonya'yı ziyaret. 

6. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, ABD Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri
nin ülkemizi ziyaretine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/674) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

ABD Başkanı Clinton adına ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Richard Gephardt 
ülkemize geldi. Kendisi Anamuhalefet lideri Sayın Mesut Yılmaz ve TBMM Dışişleri Komisyo
nu Üyeleri ile neden görüştürülmemiştir? Bu temaslar Gephardt'ın pr.ogramına neden konma
mıştır? . 

Hükümetiniz ile Bakanlığınızın Anamuhalefet Partisiyle TBMM Dışişleri Komisyonunu 
böylesine dışlamasının gerekçesi nedir? 

T, C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-161-3 8 18.1.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :"30 Aralık 1992 tarih ve A.01.0.GNS'.o!l0.00.02-7/674-3289/15454 sayılı yazıları 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı 

soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru önergesine Yanıt 
ABD Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Richard Gephardt ve beraberindeki Kongre heye

ti, 11-13 Aralık 1992 tarihleri arasında ülkemize kısa süreli bir ziyarette bulunmuştur. Konuk 
heyet, 11 Aralık günü, öğleden sonra Ankara'ya gelerek, ertesi sabah başkentten ayrılacak ol
ması nedeniyle, bu'kısa süreye, istekleri doğrultusunda, üst düzey resmî görüşmeleri sığdırma 
olanakları araştırılmıştır. Bu çerçevede, Gephardt ve heyeti, 11 Aralık günü, öğleden sonra sı
rasıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü, Genelkurmay Başkam Sayın 
Orgeneral Doğan Güreş, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile TBMM Başkanı Sayın Hüsa
mettin Cindoruk tarafından kabul edilmiştir. Aynı akşam, Sayın Başbakanımız tarafından ko
nuk heyet onuruna, bir çalışma yemeği verilmiştir. Aynı şekilde, zaman darlığı dolayısıyla, Kongre 
heyeti, Ankara'dan ayrılmadan önce, çeşitli ikili ve uluslararası konuların ele alındığı bir sabah 
kahvaltısında tarafımdan misafir edilmiştir. 

Gephardt ve beraberindeki heyetin Ankara'da çok kısa bir süre kalması ve yukarıda belir
tilen yoğun program çerçevesinde, konuklarla temas etmesinde yarar bulunan diğer siyasî lider 
ye parlamenterlerimizin, TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk tarafından, 11 Aralrk 
akşamı yerilecek bir davette ABD heyetiyle biraraya gelerek görüşebilecekleri düşünülmüştür. 
Nitekim, Sayın TBMM Başkanı, bu amaçla, siyasî parti genel başkanları ve TBMM Dışişleri 
Komisyonu üyelerinin de davetli bulundukları bir resepsiyon düzenlemiştir. 

Bu itibarla, ana muhalefet partisi ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin dışlanması 
gibi bir durum sözkonusu değildir. Aksine, zaman darlığına rağmen, sayın siyasî parti liderleri 
ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleriyle temas ve görüşmeye fırsat sağlayabilmek açısından 
eldeki olanaklar mümkün olabildiğince zorlanmıştır. 
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Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı tsmail Safa Giray'ın Yüce Divana Şevkine Dair 9/1 Esas 
Sayılı Meclis Soruşturması Raporuna Verilen Oyların Sonucu : 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Şanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
1. Melih Gökçek 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Kabul edilmiştir. 

450 
340 
245 

92 
1 " 
2 

110 

Bilâl Güngör BATMAN 
H. Uluç Gürkan I Vlehmet Adnan Ekmen 
Salman Kaya Abdülkerim Zilan 
Orhan Kilercioğlu BİLECİK 
İrfan Köksalan Bahattin Şeker 
Sait Kemal Mimaroğlu BİTLİS 
Mehmet Seyfi Oktay Zeki Ergezen 
O. Mümtaz Soysal BOLU 
İbrahim Tez N a z m J Ç İ I o ğ , u 
B a k l ^ Necmi Hoşver 
Mustafa Dursun Yangın „ 

BURDUR 
ANTALYA Mustafa Çiloğlu 
Faik Altun Ahmet Şeref Erdem 
Adil Aydın Ahmet Sayın 
Deniz Baykal BURSA 
Hayri Doğan Fethi Akkoç 
Gökberk Ergenekon Cavit Çağlar 
AHKarataş Şükür Erdem 
ARTVİN İbrahim Gürdal 
Hasan Ekinci Y l l m a z 0 v a h 

AYDIN 
A l i t a Gönül ÇANAKKALE 
Nahit Menteşe Süleyman Ayhan 
t 4 „ . Rahmi özer 
İsmet Sezgin XT , 
BALIKESİR Nevfel Şahın 
TT.;- • TI ı ı A. Hamdi Üçpınarlar Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun ÇANKIRI 
Mehmet Cemal Öztaylan Nevzat Ayaz 
Melih Pabuççuoglu İsmail Coşar . '-

, Sami Sözat ÇORUM 
BARTIN Cemal Şahin 
Hasan Akyol Muharrem Şemsek 

- Koksal Toptan Arslan Adnan Türkoğlu 
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DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Bahri Eler 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglü 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan , 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKARİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaractbaşı 

Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demire! 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal inönü 
Erkut Şenbaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Töpaktaş. 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı -
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
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Ümit Çanuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
îrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
AFYON 
Halil İbrahim Özspy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 

SAMSUN 
CerrialAIişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP ' 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
AbduIIatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlı 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
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Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi tnceöz 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova. 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik , 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
ÇANKIRI 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 

Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif tslamoğlu 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 

(Çekinser) 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 

(Geçersiz Oylar) 
HATAY 
Nihat Matkap 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
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KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıcarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hüseyin Özalp 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpmar 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
YOZGAT 
Lutfulluh Kayalar 
Mahmut Orhon 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (tz.) 

Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Mehmet Kerimoğlu * 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ömer Lütfi Coşkun 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Tevfik Türesin (tz.) 
BURSA 
Kadri Güçlü 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇORUM 
Yasin Hatiboglıı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 

B : 57 20 . 1 

(Oya Katılmayanlar) 

Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Ayvaz Gökdemir 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
ismail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi tşbaşaran 
Coşkun Kırca (tz.) 
Recep Ercüment Konukman (tz.' 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
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İbrahim Özdemir 
Haşan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi (tz.) 
Mehmet Köstepen 

Atilla Mutman (tz.) 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 

Ahmet Derin 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Yahya Uslu (tz.) ' 
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MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAMSUN 
İrfan Demiraİp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

ŞIRNAK 

Mahmut Alınak (İz.) 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
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Bayındırlık ve İskân Eski Bakam Cengiz AHınkaya'nın Yüce Divana Şevkine Dair 9/1 Esas 
Sayılı Meclis Soruşturması Raporuna Verilen Oyların Sonucu : 

-

ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dagh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler. 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
İ. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan . 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın' 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal Öztaylan/ 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

Kabul edilmiştir. 

: 450 
: 339 
: 253 
: 84 
: 1 
: 1 
: 111 

' 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç • 
Cavit Çağlar 
Şükür Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
İbrahim Gürdal ' 
Yılmaz Ovalı 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz^ 
İsmail Coşar 
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ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut , 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
ismail Köse 
Rıza Müftüoğlu 

.Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKARİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE . 
M. Sadık Avunduklyioğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaetün Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
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MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 

.Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vçhbi Dinçerler 

Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar, 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar. Topçu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

(Reddedenler) 

Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
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Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
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BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümün Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 

ÇANKIRI 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 

İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KASTAMONU 
Refik Arşla n 
Murat Başesgioğlu 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 

(Çekinser) 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 

(Geçersiz Oy) 

HATAY 
Nihat Matkap 
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MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MUĞLA 
Nevşat özer 

ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA \ 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Güîpınar 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

YOZGAT 
Lutfulluh Kayalar 
Mahmut Orhon 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak ' 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
ANKARA 
Mehmet Nedin Budak (tz.) 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Mehmet Kerimoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ömer Lütfi Coşkun 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Tevfik Türesin (îz.) 
BURSA 
Kadri Güçlü 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 

Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş / 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Ayvaz Gökdemir 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi tşbaşaran 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman (İz.) 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

Hasan Mezarcı 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi (İz.) 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman (İz.) 
Mehmet Özkan 
Iştlay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu , 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali ' • 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Şevkeı Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Yahya Uslu (İz.) 
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MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı. Sakık 
Mehmet Emin Sever 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak (İz.) 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

0 : 1 

VAN 
- Şerif Bedirhanoğlu 

Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Er4al 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüpğlu 
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Raporun III Numaralı Bölümünde Belirlenen ve 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Karahnda 
İmzaları Bulunan Eski Bakanların Yüce Divana Şevklerine Dair Oyların Sonucu : 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Ethem Kelekçi 
AKSARAY 
îsmet Gür 

ANKARA 
Bilâl Güngör 

ANTALYA 
Hasan Namal 

BALIKESİR 
Mehmet Cemal öztaylan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
BURDUR 
Ahmet Sayın 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar t 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

BURSA 1 
Şükrü Erdem 1 

ÇORUM \ 
Cemal Şahin 

1 
ERZİNCAN ] 
Mustafa Kul < 
Ali İbrahim Tutu 1 
İÇEL < 
Ali Su İ 
İZMİR J 

Reddedilmiştir, 

450 
339 
29 

307 
3. 

— 
111 
— 

VIANİSA 
Jmit Canuyar 
VIUĞLA 
rfettin Akar 
VİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
SİNOP 
Cadir Bozkurt 
üafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Vluhsin Yazıcıoğlu 

VeUAksoy TEKİRDAĞ 
Erkut Şenbaş vluhtar Mahrama 

TOKAT 
KAHRAMANMARAŞ Ahmet özdemir 
Recep Kırış TRABZON 
Ökkeş ŞendiIIer , Koray Aydın 
KONYA 1 UŞAK 
Hasan Afşar Ender Karagül 

(Reddedenler) 

Ahmet Sanal AĞRI 
Turgut Tekin Hasan Fecri Alpaslan 
ADIYAMAN Cemil Erhan 
Celâl Kürkoğlu Yaşar Eryılmaz 
Abuzer Tanrıverdi AKSARAY 
AFYON Halil Demir 
İsmet Attilâ Mahmut Öztürk 
Baki Durmaz AMASYA 
Halil ibrahim özsoy. Cemalettin Gürbüz 
Abdullah Ulutürk Mehmet Tahir Köse 
Gaffar Yakın Haydar Oymak 
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ANKARA ' 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu 
irfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Scyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner • 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Al tun 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çalar 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget ; 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zil an 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas tnçeayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
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DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKARİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
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Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demire! 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nabi Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 

Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
îsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Ercjal İnönü 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Selalıattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdül kerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hün 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfî Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 

. Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzharr Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Mehmet Gülcegün 

544 



T.B.M.M. B : 57 2 0 . 1 . 1 9 9 3 0 : 1 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan / 
Mehmet Cebi • 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Nacmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TfeKİRDAC 
Halil Başol 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri/ 
Ahmet Fevzi tnceöz 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemaletten Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ v 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

(Çekinserler) 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Saffet Topaktaş 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (İz.) 
Ali Dinçer 
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BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ömer Lütfi Coşkun 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Tevfik Türesin (tz.) 
BURSA 
Kadri Güçlü 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 

GAZİANTEP 
, Ayvaz Gökdemir 

GİRESUN 
Ergun özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKARİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 

M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
ibrahim Gürsoy 
Fevzi tşbaşaran , 
Coşkun Kırca (tz.) 
Recep Ercüment Konukman (İz.) 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Işın Çelebi (İz.) 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman (tz.) 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Yahya Uslu (iz.) 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAMSUN 
irfan Demiralp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak (tz.) 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
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TOKAT 

İbrahim Kumaş 

TUNCELİ 

Kamer Genç 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporuna Verilen Oylann Sonucu : 

~ Reddedilmiştir. 

/ 

/ 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 

AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Çevik 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy . 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDİN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

(Reddedenler) 

Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 

: 450 
: 139 
: 48 
: 89 
: 2 

: 311 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BURDUR 
Ahmet Sayın 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
İSPARTA / 
Ertekin Durutürk » 
İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Sevigen 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KONYA 
Ali Günaydın 
MANİSA 

' Cengiz Üretmen 
ZONGULDAK 
Ali Uzun 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altırikaya 
Yüksel Yalova 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu ' 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
tmren Aykut 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Melike Tugay Haşefe 

AKSARAY 
İsmet Gür 

Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ziyaeddîn Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Cengiz Bulut 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioglu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 

(Çekinserler) 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoglu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi tnceöz 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 

KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
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ADANA 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
ibrahim özdiş 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse (B.) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (tz.) 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay (B.) 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 

AYDIN 
Tunç Bilget 
îsmet Sezgin (B.) 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun (B.) 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 

(Oya Katılmayanlar) 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan (B.) 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
levfik Türesin (İz.) 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar (B.) 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz (B.) 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan, Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
M. Hatip,Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mehmet Kahraman (B.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan (B.) 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 
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ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş (B.) 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (B.) 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GERİSUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
ErgunÖzdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 

HATAY . - ' • - ' 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı (B.) 
Nihat Matkap •» 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel (Başbakan) 
Abdullah Âykon Doğan 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven GUrkan 
Asım Kaleli 

Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
Ali Su 
M. Istemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna (B.) 

Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikci 

Bedrettin Doğancan Akyürek ( B . ) A h m e t Dökülmez 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman (İz.) 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Mehmet Moğultay (B.) 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabrı Öztürk 
Tunca Toslcay 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi (İz.) 
Nevzat Çobanoğlu 
Halif Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı (B.) 

Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 

Erdal İnönü (Başbakan Yrd.) Halil İbrahim Artvinli 
Mehmet Köstepen M. Kâzım Dinç 
Atilla Mutman (İz.) İsmail Kalkandelen 
Mehmet Özkan Şevket Kazan 
Işılay Saygın Alaettin Kurt 

551 — 



T.B.M.M. B : 57 2 0 . 1 . 1 9 9 3 0 : 1 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır (B.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Öğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen (B.) 
Sümer Oral (B.) 
Yahya Uslu (İz.) 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin (B.) 

MUŞ 
Muzaffer Demir 

Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi' 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

Nafiz kurt (İ.A.) 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu (B.) 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 

ŞANLİURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri (B.) 
İbrahim Halil Çelik 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak (İz.) 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
İbrahim Kumaş 
Şahin Ulusoy ; 

TRABZON 
Koray Aydın \ 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz (B.) 

TUNCELİ. 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
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YOZGAT Alparslan Türkeş Ömer Barutçu (B.) 
Yaşar Erbaz ZONGULDAK Bülent Ecevit 
Hüseyin Erdal Adnan Akın Güneş Müftüoglu 
Mahmut Orhon Şinasi Altıner Necdet Yazıcı 

•_ggÜ t̂î: 
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Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

T. B.-M.M. (S. Sayısı: 202) 

İzmir Milletvekili Yeli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Eldm 1989 
Tarihinde Yayımlanan 09/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Ya
pımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız Ödemeler Ya
pılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğ
ratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakan
lar ile Eski Başbakan Yıldırım Akfouîut ve Bayındırlık ve 
İskân Eski Bakanı Hüsamettin Örüç Haklarında Anayasa
nın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruş

turması Komisyonu Raporu 

21.1.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemiz coğrafi konumu gereği; ulaşım sektörünün tarih boyu çok büyük önem kazandı
ğı bir kara parçası üzerinde bulunmaktadır. Ulaşım sektörünün, diğer sektörlerin gelişmesini 
ya da geri kalmasını etkileyen bir sektör olduğu dikkate alındığında bu sektörün önemi bir 
kat daha artmaktadır. 

ANAP hükümetleri döneminde ulaştırmanın bir alt sektörü olan karayolu ulaşımı yapay 
bir biçimde ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu sektördeki fizikî gerçekleşmeler büyüme ve kal
kınmamızın öngördüğü ölçeği yakalayamamış, buna rağmen devlet yatırımları ve harcamala
rında birinci sıraya çıkmıştır. 

ANAP hükümetlerinin öğündüğü üç büyük altyapı projesi vardır. Bunlar; GAP, Telekomüni- _ 
kaşyon ve Otoyol projeleridir. Otoyol harcamaları kamuoyu vicdanını rahatsız edecek tartış
maları beraberinde getirmiştir. Otoyol harcamalarının GAP harcamalarını büyük ölçüde aşa
cağı görülmektedir. 

Çünkü; otoyol projeleri gerçekçi bir plana dayandırılmamış, var olan ulaşım ana planın
daki göstergeler ve hedefler dikkate alınmamış, hiçbir fizibilite yapılmamış, sadece ve sadece 
belli işler iktidarın koruduğu firmalara dağıtılmıştır. 



Bütün bu uygulamalarda, alışılagelmiş ihale yöntemleri uygulanmamış, yurt dışından kredi 
temin şartını yerine getiren firmalara bu işler doğrudan doğruya verilmiş; ne ulusal ne de ulus
lararası rekabet koşulları işletilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek aynı şartlarda yüklenici 
firmaya proje (tasarım ve çizim) yapım yetkisi verilmiş, yine kural dışı olarak ihale bedelinin 
çok küçük bir bölümünü içeren proje bedeli üzerinden ödeme yapılması yerine, tüm ihale be
delinin % 20'si dolar bazında hemen avans olarak ödenmiştir. 

Ciddî ve gerçekçi olmayan, herhangi bir projeye (tasarım ve çizim) dayandırılmayan sade
ce firmaların yurt dışından sağladıkları kredi miktarları esas alınarak verilen tekliflerle; daha 
sonra da yürürlüğe giren kararname gereği, hazırlanan ve gerçekçi olmayan iş programlarına 
uygun ve çoğunlukla projeleri kısmen tamamlanmış olan işlerin yapılan ikinci keşifleri ile tek
lif fiyatları arasında yer yer % 100'ü aşan fiyat farkları ortaya çıkmıştır. Bütün bu olaylar ka
mu tasarrufunun çok kötü bir şekilde kullanıldığını ve.kamunun zarara uğratıldığını ve dolayı
sıyla da idarenin kusurlu olduğunu göstermektedir. 

20 Ağustos 1988 gün ve 88/13181 sayılı Genel Fiyat Farkı Kararnamesinin 16 ncı, otoyol 
İhaleleri Sözleşmesinin "Fiyatların Artması ve Azalması" başlıklı 70 inci maddesi, bedeli dö
viz karşılığı ödenen işlere fiyat farkı verilmeyeceğini emretmektedir. Bütün bunlara rağmen ka
munun çıkarlarından çok şirket çıkarlarını koruyan ANAP Hükümeti 30 Ekim 1989 günlü Resmî 
Gazetede yayınlanan 89/14657 sayılı Karar ile "yabancı para birimlerine dayalı birim fiyatlar
la ihalesi yapılmış ve yapılacak olan, otoyol, köprü, tünel yapımı ile kontrollük, mühendislik, 
etüt, proje ve müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esasları"ı yeniden düzen
leyerek, otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine neden olmuş ve devleti çok büyük ölçüde 
zarara sokmuştur. 

Yüklenici firmalarca hazırlanan ve sözleşme eki olan teklif birim fiyat listesinde fiyatların 
tek tek belirtilmesine rağmen yeniden bazı kalemlerde yeni fiyatlar yapılmış ve firmalara önemli 
boyutta çıkarlar sağlanılmıştır. 

Otoyol yapımında şartnameye uygun olmayan bir kısım imalatlar, bazen idarece, bazen 
de müşavir firmaların raporları uyarınca kabul edilmiş, şartnamelerde değişiklikler yapılarak 
yüklenici firmalar himaye edilmiş ve devlet zarara sokulmuştur. 

Açıklanan nedenlerle, 89/14657 sayılı Kararda imzaları bulunan ve görevlerini kötüye kul
lanan ve bu eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyan eski Başbakan 
Turgut özal, Bakanlar Kurulunun eski üyeleri ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındır
lık ve tskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına, 

Ancak, dönemin Başbakanı Turgut özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Anayasa
nın 105 inci maddesinde öngörülen sorumsuzluk hali göz önünde bulundurularak, soruştur
ma kapsamı dışında tutulması gerektiğinden diğer ilgililer hakkında işlem yapılmasını saygı 
ile arz ederiz. (Hakkında Meclis soruşturması istenen bakanların listesi eklidir) 

Veli Aksoy Mehmet Alp 
tzmir Kars 

Algan Hacaloğlu Mustafa Doğan 
İstanbul Gaziantep 
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Nihat Matkap 
Hatay 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Ali Yiğit 
Mardin 

Fuat Çay 
Hatay 

Naif Güneş 
Siirt 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Ali İbrahim Tutu 
Erzintan 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

O. Mümtaz Soysal 
Ankara 

Selim Sadak 
Şırnak 

Muzaffer Demir 
Muş 

Zübeyir Ay dar 
Siirt 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Ali Dinçer 
Ankara 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Faik Altun 
Antalya 

Ercan Karakaş 
tstanbul 

Atilla Mu t man 
İzmir 

Ural Köklü 
Uşak 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Ziya Halis 
Sivas 

Sırrı Sakık 
Muş 

Ender Karagül 
Uşak 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

İbrahim Gürsoy 
tstanbul 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Cemal Şahin 
Çorum 

Remzi Kartal 
Van 

Mustafa. Yılmaz 
Gaziantep 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Vahdet Sinan Yelikaya 
Tunceli 

Sedat Yurttaş 
Diyarbakır 
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19 EKİM 1989 TARİHLÎ VE 89/14657 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA İM
ZASI BULUNAN VE HAKLARINDA MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASI İSTENEN 

BAKANLARIN LİSTESİ 

1. Ali Bozer 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
2. Kamran İnan 
Devlet eski Bakanı 
3. Güneş Taner 
Devlet eski Bakanı 
4. Cemil Çiçek 
Devlet eski Bakanı 
5. Işın Çelebi 
Devlet eski Bakanı 
6. Mehmet Yazar 
Devlet eski Bakanı 
7. Saffet Sert 
Devlet eski Bakanı 
8. İsmet özarslan 
Devlet eski Bakanı 
9. Ercüment Konukman 
Devlet eski Bakanı 
10. İlhan Aşkın 
Devlet eski Bakanı 
11. Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet eski Bakam 
12. İsmail Safa Giray 
Millî Savunma eski Bakanı 
13. Abdülkadir Aksu 
İçişleri eski Bakanı 
14. A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri eski Bakanı 
15. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük eski Bakanı 
16. Avni Akyol 
Millî Eğitim eski Bakanı 
17. Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
18. Halil Şıvgın -
Sağlık eski Bakanı 
19. Cengiz Tuncer 
Ulaştırma eski Bakanı 
20. Lütfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 202) 



„. s _ 

21. imren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakam 
22. Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
23. Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
24. Namık Kemal Zeybek 
Kültür eski Bakanı 
25. İlhan Aküzüm 
Turizm eski Bakam 

Yıldırım Akbulut ^ 
Eski Başbakan 
Hüsamettin örüç 
Bayındırlık ve tskân eski Bakam 

Otoyol Yapımları ile İlgili (9/1) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Otoyol Yapımları ile İlgili (9/1) Esas Numaralı 

Soruşturma Komisyonu 9.11.1992 
Esas No. : 9/1 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen 
firmalara fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara uğ
ratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve tskân eski Bakam Hüsamettin örüç haklarında 
yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporumuz üçer nüsha olarak ekleri ile birlikte ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Sayın 
9/1 Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu Başkanı 
Burdur Milletvekili 
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I. — SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ : 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 
89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara fazla ve haksız ödemeler yapıl
masına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz 
konusu Kararda imzaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık 
ve İskan eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 21.1.1992 tarihli, Esas: 9/1 numaralı önergesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.1.1992 tarihli 30 uncu Birleşiminde okunmuş, kabul 
edilen Danışma Kurulu önerisi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

Anavatan Partisi Grup Başkanlığının usüli sebepler ileri sürerek Komisyona aday göster
meyeceklerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 28.4.1992 tarihli 69 uncu Birleşiminde Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Mec
listeki -Anavatan Partisi Grubu dışındaki- diğer siyasî parti gruplarının güçleri oranında ko
misyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından her parti 
için ayrı ayrı ad çekme suretiyle 11 kişilik Komisyon teşekkül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.2.1992 tarihli 37 nci Birleşiminde Ko
misyonumuzun çalışma süresinin, Komisyonun üye seçimi tarihinden itibaren başlaması ka
rarlaştırılmıştı. Ancak, salon temininin gecikmesi nedeniyle Komisyonumuzun çalışma süresi
nin başkan seçimi tarihinden itibaren başlaması, Genel Kurulun 5.5.1992 tarihli 73 üncü Birle
şiminde kabul edilmiştir. v 

7.5.1992 tarihinde toplanan Komisyonumuz; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçi
mini yapmıştır. 

Çalışmalarını muntazaman sürdüren Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki aylık çalışma 
süresi içinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi amacıyla; 
iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 1 Eylül 1992 tarihli 1 inci Birleşiminde, 1.9.1992 tarihinden geçerli olmak üzere, 
iki aylık yeni ve kesin bir çalışma süresi daha verilmiştir. 

Komisyonumuz Başkanvekili Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in mensubu olduğu siyasî 
partiden istifa etmesi nedeniyle Komisyonumuzdaki görevi İçtüzük hükümlerine göre kendili
ğinden sona ermiş bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresi 
komisyonumuza intikal etmiştir. 

Boşalan üyeliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.11.1992 tarihli 22 nci 
Birleşiminde, Denizli Milletvekili Adnan Keskin seçilmiştir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içinde gerekli gördüğü belgeleri Komisyona celbetmiş ve 
bazı ilgililerin bilgi ve ifadelerine başvurmuştur. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 202) 
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Haklarında soruşturma istenen eski Başbakan ve Bakanlara isnad edilen suça cevap ver
mek üzere kendilerine Komisyonumuzca gerekli tebligat yapılmış, ancak hiçbiri davete icabet 
etmemiştir. 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması kararlaştırılan Meclis Soruşturması Ko
misyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları ile yetkileri ve Soruşturma Komisyonu
nun düzenleyeceği raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul ve 
esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 
53 Üncü Birleşiminde karar verilmiştir. 

II. — SORUŞTURMADA TOPLANAN DELİLLER ; 
1. — Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ve yüklenici firmalardan, gereğine binaen 

celbedilmiş bulunan rapor, bilgi ve belgeler. 
2. — Komisyonumuzda ifadeleri alınmış bulunan tanıklara ait ifade tutanakları. 

III. — MECLÎS SORUŞTURMASI ÖNERGESİNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN 
İNCELENMESİ VE SORUŞTURULMASI : 

Komisyonumuz; Meclis Soruşturması önergesinde ileri sürülen iddia ve hususları evrak 
üzerinde incelemiş, Soruşturmasını yapmış ve ileri sürülen iddialar ve bunlarla ilgili tespitler 
aşağıda belirtilmiştir. 

A) Meclis soruşturması önergesindeki, Otoyol projelerinin gerçekçi bir plana dayandı-
rılmadığı, var olan ulaşım ana planındaki göstergeler ve hedeflerin dikkate alınmadığı, hiçbir 
fizibilite yapılmadığı ve belli işlerin İktidarın koruduğu firmalara dağıtıldığı iddiası: 

(1) Otoyol ihalelerinde, önceden hazırlanmış avan veya uygulama projeleri ve bu proje
lere dayalı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalelerden önce hazırlanmış keşif
lerin olmadığı, işlerin projeleri ana yapım ihalelerinden sonraki zamanlarda ihale edilerek yap
tırıldığı, belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. • . * 

Ayrıca, Karayolları eski Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu'nun Komisyonumuzca alınan 
yeminli ifadesinde, Kınalı-Mahmutbey arasındaki projeyi yaptırdıklarını, ama bu projeyi uy
gulamadan değiştirmek zorunda kaldıklarını, nedeninin de zeminin çok iyi etüd edilmesinin 
gerekli olduğunu beyan etmiş ve böyle bir etüdü yapmak için çok iyi mühendislere ve müşavir
lere ihtiyaç olduğunu söylemiştir. (İfade tutanağı : S:70, 71) 

(2) Kınalı-Sakarya otoyolu ihalesinden sonra yapılan hiçbir otoyol ihalesinde, Devlet iha
lelerinde genellikle uygulanan ilan, resmî davet, teklif vermeye davet anlamına gelecek bir res
mî duyuru yapılmadığından dolayı rekabet ortamı oluşmamıştır. (Ek : 4) 

Diğer taraftan Karayolları Genel Müdürlüğünce muhtelif yazılarla; kredi temin etmek su
retiyle otoyol yapım programında bulunan projeler için müracaat etmiş firma ve firma grupla
rınca yapılan müracaatlar arasından, yapılan pazarlık sonucunda sözkonusu otoyol projeleri
nin, bu yazılarda belirtilen firmalara ihale edilmesi hususu Bayındırlık ve İskân Bakanının 
"OIur"larına sunulmuştur. (Ek : 14/a, 14/b) 
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Bayındırlık ve.lskân Bakanı da Karayolları Genel Müdürlüğünün yazışmalarında belirti
len firmalara işlerin ihale edilmesini uygun bulmuştur. (EK : 14/a, 14/b) 

Gerek komisyonumuzca ve gerekse müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturmalarda her
hangi bir pazarlık komisyonunun ve onaylı pazarlık tutanağının mevcudiyeti sorulmuş, bu tür 
belgelerin mevcut olmadığı ifade edilmiştir. (Ek : 4) 

B) Meclis Soruşturması önergesindeki, alışılagelmiş ihale yöntemleri uygulanmamış, yurt 
dışından kredi temin şartını yerine getiren firmalara bu işler doğrudan doğruya verilmiş; ne 
ulusal ne de uluslararası rekabet koşulları işletilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek aynı şart
larda yüklenici firmaya proje (tasarım ve çizim) yapım yetkisi verilmiş, yine kural dışı olarak 
ihale bedelinin çok küçük bir bölümünü içeren proje bedeli üzerinden ödeme yapılması yerine, 
tüm ihale bedelinin % 20'si dolar bazında hemen avans olarak ödenmiş olduğu iddiası: 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü, 1985 yılından bu yana, ülkemizin muhtelif yerlerinde 
otoyollar ihale etmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol ihalesi olarak ilk gerçekleşti
rilen Kınalı-Sakarya otoyolu ihalesinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programın
da yer alması nedeniyle İdarenin tabi olduğu 2886 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükmüne 
uygun olarak alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla bu Kanun hükümleri dışında kalındığı, 89 un
cu maddenin son cümlesi gereğince ihale usul ve esaslarının KGM'nce hazırlanarak Bakanlık 
makamınca onaylandığı, ihale hukukunun temel ilkelerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak dü
zeyde hazırlanmış olan ihale usûl ve esaslarına uygun olarak, ihalenin tam bir disiplin içinde, 
açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesine uygun olarak, istekliler açısından eşit ve adil şekilde 
sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. 

Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesinden sonra yapımı düşünülen otoyol projeleri finansmanı 
için temin edilen dış kredilerin, Kamu Ortaklığı Fonu'na aktarılarak buradan karşılanacağına 
ilişkin 28.11.1985 tarih ve K-ll sayılı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurul Kararı alınmış, da
ha sonra KGM'nün yatırım programında yer alan otoyol projelerinin, "kendi usullerine göre 
yaptırılmasına imkan vermek bakımından Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı projeleri arasına 
dahil edilmesine ilişkin" Bakanlar Kurulu Kararı alınmış, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku-
rulu'nun 2.7.1986 tarih ve K-23 sayılı kararı ile de sözkonusu otoyol projeleri ihale işlemlerinin 
KGM tarafından hazırlanıp Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan ihale usul ve 
esaslarına göre KGM'nce yürütülmesine karar verilmiştir. Bu otoyol ihaleleri için KGM'nce 
hazırlanan ihale usul ve esasları olarak anılan düzenlemeler Bakanlık Makamınca çeşitli tarih
lerde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 

2. Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesinden sonra yapılan hiçbir otoyol ihalesinde, Devlet iha
lelerinde genellikle uygulanan ihale yöntemlerine uyulmamıştır. Karayolları Genel Müdürlü
ğü, ihalelerde pazarlığa esas olmak üzere müteahhitlerin karşısına herhangi bir resmî birim 
fiyat ve keşif bedeli ile çıkmadığı gibi, ihaleler sırasında görevlendirilmiş bir resmî ihale komis
yonu ve böyle bir resmi komisyonca tutulmuş ve yazılmış herhangi bir resmî pazarlık tutanağı 
yoktur ve ihalelere katılım sağlanmamıştır. 

3. Karayolları Genel Müdürlüğü diğer karayolları işlerinde kullanılmak üzere oluştur
duğu analiz ve birim fiyatları otoyollar için resmî olarak oluşturmamıştır. 

4. Kınalı-Sakarya Otoyolu 17.4.1985 tarihinde ihale edilmiş, 10.5.1985 tarihinde sözleş
meye bağlanmış olup- aşağıdaki 4 etaptan oluşmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 202) 



a) Kınalı-Mahmutbey 
b) Mahmutbey-Çamlıca 
c) Çamlıca-Gebze 
d) Izmit-Sakarya 
1985 yılında başlayan otoyol ihalelerinin ilki olan bu ihale, daha sonra yapılan diğer oto

yol ihalelerinde pek çok bakımdan temel-model alınmıştır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi eski Başkanı Ayşe Nurseli Cezayirlioğlu'-

nun Komisyonumuzca alınan yeminli ifadesinde; ". . . ama şimdi biz her birinden tekrar teklif 
alsak yine zaman kaybı. Halbuki elde krediler var. Dendiki Kınah-Sakarya Otoyoluna gelen 
teklifler değerlendirilsin. Orada elde edilen, rekabetten elde edilen birim fiyatlarla diğer oto
yollar için pazarlık yapılsın. Çünkü, Kınalı-Sakarya'da dört değişik kesim vardı. Avrupa kesi
mi dalgalı arazi, İstanbul kesimi şehir içerisinde zor, nihayet inşaat şartlarında çalışma, yani 
kendine göre her birinin özelliği olan kesimler, ondan sonraki kesim daha arızalı, ondan son
raki tzmit Doğu geçişi falan adamakıllı sorunlu, inşaat yönünden daha pahalıya mal olacak-
kesimler. Biz böylece dört değişik kesime gelen birim fiyat yelpazesini aldık. Bunların arasında 
her bir kalem için en çok tekrar eden birim fiyatı demek ki sağlıklı birim fiyattır diye istettik. 
Ondan sonra bu listeleri müteahhitlere rastgele dağıttık, yani aradan tabiî zaman geçti ve de 
fazla zaman da yoktu. Benim dairemde üç müdürlük vardı. Daktilo ile beraber evrak memuru 
ile beraber topu 40 kişi. Zaten mühendis sayısı da az ve zaten daha önceden bir yerde iş yap
mayan defo şeklinde bir daireydi. Onun için çok fazla detay çalışması yapılabilecek bir durum 
yoktu, kaydımız fazla yok, ama her şeyin kaydı işlemler tamamlandıktan sonra minimum ge
reken düzeyde tutulmuş durumda. Oradan o fiyatları benzeterek, mesela tzmir hangisine ben-
ziyorsa ona baktık ve o benzeyen kesimde hatta biz belki arazi şartlarını belki yeterince bile
meyiz, daha tecrübeli araziyi gezen bir dairemize gönderin dedi. Belki onu yazılı olarak gön
dermedi de elden gönderdim, onların da mutabakatını aldım ve böyle müteahhitlere birim fi
yatları dağıttık ve Kınalı-Sakarya'nın da sözleşmesini de aldık örnek sözleşme olarak. Netice
de, yani dört tane kalemde, çok düşüktü Kınalı-Sakarya'nın fiyatları, onlar üzerinde tekrar
dan bizim Karayollarının birim fiyat listelerinden fiyat çıkararak düzeltme yapıldı ve ortalama 
birim fiyatı, Kınalı-Sakarya ihalesinin ortalama fiyatı baz alınarak müteahhitlerle sözleşmeler 
bağlandı." demiştir. (İfade tutanağı : S:18-20) 

5. Otoyol sözleşmelerine göre verilen avanslar, işin % 20'si seviyesinden başlamak ve her 
hak edişten % 30 kesilmek suretiyle mahsup edilmekte ve tamamen itfa edilmesi 17 aya kadar 
uzayabilmektedir. (Hakedişler aylık yapılmakta ve keşif bedelinin en az % 5'i kadar bir bedel 
ihtiva edebilmektedir. İnceleme konusu işlerde, sözleşmeye bağlı avans oram % 20 olup, ilave 
avanslarla bu oran °?o 25'e kadar ulaşabilmektedir. 

Ayrıca, Otoyol müteahhitlerine sözleşmelerine göre ihale bedelinin % 20'si oranında avans 
verilmiş olmasına rağmen, bilahare tzmir-Aydın Otoyolu müteahhidi Kutlutaş Firmasına Yük
sek Planlama Kurulu Kararına dayanılarak 15 Milyon ABD Doları ek avans verilmiş, bu arada 
Kamu Ortaklığı idaresi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve KGM arasında düzenlenen bir 
protokola dayanarak bazı firmalara da ihracaat kredilerinin işlerlik kazanabilmesi için gerekli 
ön ödemeler denilerek (Yurtdışından yapacakları ithalat için) avans niteliğinde muhtelif öde
meler yapılmış, kredilerden karşılanan bu ödemelerin yükü idare tarafından karşılanmıştır. 
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c) Meclis Soruşturması önergesindeki; 20 Ağustos 1988 gün ve 88/13181 sayılı Genel Fi
yat Farkı Kararnamesinin 16 ncı, Otoyol ihaleleri Sözleşmesinin "Fiyatların artması ve 
Azalması" başlıklı 70 inci maddesi, bedeli döviz karşılığı ödenen işlere fiyat farkı verilmeyece
ğini, bütün bunlara rağmen kamunun çıkarlarından çok şirket çıkarlarım koruyan ANAP Hü
kümeti 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayınlanan 89/14657 sayılı Karar ile "yabancı pa
ra birimlerine dayalı birim fiyatlarla ihalesi yapılmış ve yapılacak olan, otoyol, köprü, tünel 
yapımı ile kontrollük, mühendislik, etüt proje ve müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uy
gulanacak esaslar"ı yeniden düzenleyerek, otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine neden 
olduğu ve devleti çok büyük ölçüde zarara soktuğu şeklindeki iddia: 

1. Otoyol yapım işlerini alan müteahhit şirket ve gruplar, içerikleri hemen hemen aynı 
bazı yazılı şikâyetnamelerde, "yurtiçi maliyetlerin vergi, sigorta, zorunlu tasarruf v.s. düzenle
melerdeki artışlar, Amerikan Dolarının (bu arada ihalelerde geçerli diğer yabancı paraların) 
Türk Lirası karşısındaki değer artışının yurtiçi (Türkiye) enflasyon oranının altında kaldığı, 
Doların dünya piyasalarında da değerinin düştüğü" gibi birtakım gerekçeler ileri sürerek bu 
kayıplarını telafi etmek üzere kendilerine fiyat farkı verilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, 1985 yılından bahis konuşu fiyat farkı kararnamesi
nin yürürlüğe girdiği 30.10.1989 tarihine kadar yapılan otoyol ihalelerinde, müteahhitlerle ida
re (Karayolları Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan ana sözleşmeler herhangi bir şekilde fi
yat farkı ödenmeyeceğini hüküm altına almaktadır. Bu sözleşmelerin, birbirinin aynı olan 70 
inci maddeleri şöyledir: 

"70. — Fiyatların artması veya azalması : 
İşlerin yapılış maliyetini etkileyen işçilik ve/veya malzeme veya diğer hususların fiyatla

rındaki yükselmelerde veya düşmelerde bunlarla ilgili ilave bir ödeme veya kesinti yapılmaya
caktır." 

Yine bu sözleşmelerin 71 inci maddeleri ise şöyledir; 

"71. — Büyük Ekonomik Bunalımlar : 
Teklif tarihini takiben işlerin inşa edilmekte veya edilecek olan ülke dahilinde o ülke hü

kümetinin döviz kısıtlamaları koyması veya ülke parasının devalüasyonu sonucu büyük bir eko
nomik bunalım meydana geldiği takdirde idare sözkonusu ekonomik bunalım sebebiyle veya 
neticesinde işlerin icrası bakımından veya işlerle ilgili olarak artan masrafları müteahhite öde
meyecektir. Ancak, işbu maddedeki hiçbir husus sözkonusu durumlarda müteahhite tanınmış 
olan her türlü hakları veya hukukî yolları hiçbir şekilde ihlal etmeyecektir." 

Görüldüğü gibi sözleşmeler, fiyatlar genel seviyesindeki oynamaları (hatta ekonomik bu
nalım halinde bile) fark ödenme sebebi saymamaktadır. Müteahhitlerin zam talepleri ise, ta
mamen bu gerekçelere dayanmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 19.10.1989 gün ve 89/14657 sayılı Kararı, 30.10.1989 gün ve 20327 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararın ekinde fiyat esasları yer 
almıştır. 

Buna göre : 
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tş grupları; 
a) Toprak işleri ve peyzaj, 
b) Büyük sanat yapıları, küçük sanat yapıları ve tüneller, 
c) Üst yapı işleri, V 
d) Güvenlik ve trafik işaretlemesi, 
e) Tesislerin etüdlerinin, ön ve uygulama projelerinin, nihai (As-Built) projelerinin ha

zırlanması, 
f) Kontrollük, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, 
Olmak üzere ana başlıklarda toplanmış ve işin özelliğine göre yurtiçi ve yurtdışı en

dekslerle irtibatlı formüller ile fiyat farkı ödenmesi öngörülmüştür. 
Kararnamenin 12 nci maddesinde, esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri 

yapılan ve devam eden işlerde, müteahhitler ile idare arasında yapılacak zeyilname ile uygula
maya ilişkin hususların tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

2. Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, devam etmekte olan işler için "Ek Sözleşmeler" 
yapılarak, Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra yapılan ihalelerde ise ana sözleşmelere bu 
yolda hükümler koymak suretiyle uygulamaya geçilmiş ve 31.12.1991 tarihi itibariyle ceman 1 
152 457 550 78 ABD Dolan ve 1211 331 87İNG. Sterlini fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. (Ek:5) 

3. İhalelerdeki birim fiyatlar; müteahhitler tarafından sözleşmedeki fiyat farkı verilme
yeceği şeklindeki hüküm ve işin süresi, yapım şartları bilinerek önerilmiştir. Bu öneriler, Kınalı-
Sakarya Otoyolu ihalesi hariç, herhangi bir rekabet ortamının oluşmadığı, tek katılımlı ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce herhangi bir karşı öneri yapılmayan ortamlarda yapılmıştır. 

4. Müteahhitlerin fiyat farkı taleplerinin samimi ve gerçek olup olmadığı hakkında Ka-" 
rayolları Genel Müdürlüğünce herhangi bir resmi araştırma ve maliyet karşılaştırması yapıl
madığı gibi, kararı alan Bakanlar Kuruluna da ve böyle bir maliyet karşılaştırması sunulma
mışım Buradaki maliyet karşılaştırmasından anlaşılması gereken, başlangıçta önerilmiş olan 
birim fiyatların haddi layık olup olmadığını belirten fiziksel anlamda karşılaştırmalardır. Yok
sa, bu hususu gözardı eden ve sadece enflasyon veya dolar değer düşüklüğünü hesaba katan 
karşılaştırmalar değildir. Karşılaştırma yapıldığı takdirde sonuçta; 1987 yılında müteahhitlerce 
teklif edilen birim fiyatların, 1991 fiyatlarıyla dahi yeterince fahiş olduğu görülecektir. Yani 
5-6 yıl önce teklif edilmiş birim fiyatlar, bugünkü fiyat seviyelerinde bile fahiştir. (Ek:6/a, 6/b, 
6/c, 6/d, 6/e, 6/f, 6/g, 6/h, 6/ı, 6/i, 6/j, 6/k.) 

5. Fiyat Farkı Kararnamesi geriye yürür şekilde düzenlendiğinde, Kararnamenin yürür
lüğe girdiği tarihten (30.10.1989) önce yapılarak teslim alınmış ve bedeli de geçerli sözleşmelere 
uygun olarak hiçbir itiraz sözkonusu olmaksızın ödenmiş imalata da fiyat farkı ödenmesi so
nucu doğurmuştur. Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ait olarak ödenen 
fiyat farkı toplam 90 070 809 42 ABD Doları ve 76 595 85 İNG Sterlinidir. (Ek : 5) 

6. Kararnamenin formülasyonu hakkında da aşağıdaki tespitler yapılmıştır : 
a) Müteahhit kârı ve genel gider karşılığını veya verilen avansları temsil etmesi gereken 

sabit (X), gerçekte % 20-25 arasında olması gerekirken % 10 olarak alınmıştır. 
b) Formüller, yabancı para ile yapılan yabancı personel ödemelerini °/o 5 olarak kabul 

etmekte, bunun dışında % 30-45 civarında bir ağırlığa sahip olan yabancı para ile yapılan 
makina-teçhizat ve girdi harcamalarının yurtdışından yapıldığını gözardı etmekte, tamamen 
yurtiçi enflasyon ile ilişki kurmaktadır. 
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Bu iki husus, formüllerin gerçek duruma hiçbir şekilde uymayan yüksek katsayılar ile so
nuçlanmasını sağlamıştır. Hemen bütün iş gruplarında ve fiyat farkı verilen bütün yıllarda du
rum aynıdır, fiyat farkı katsayıları bu istatistik yanılgılar ve ihmaller ile, % 25-30 civarında 
fazla hesaplanmış; bu yolla 300 Milyon ABD dolarına varan fiyat farkı ödemeleri yapılmıştır. 

c) Kararname, ancak yılın ilk 1-2 ayı için mantıklı sonuç verebilmekte, sonraki aylarda 
meydana gelen enflasyonist ya da deflasyonist değişimler ile, TL/Döviz paritesindeki farklı
laşmaları hesaba katamamaktadır. 

d)t Otoyol işlerindeki imalatın sağlıklı analizleri bulunmadığından, hem fark formülle-
rindeki indekslerin gerekliliği, hem de bu indekslerin formül içindeki ağırlık katsayıları, ista
tistik bir hesaplamaya dayanmamaktadır ve afakîdir. 

7. Gümüşova-Gerede Otoyolu, Astaldi S.P.A. Firmasına 10.10.1986 tarihinde ihale edil
miştir. Ancak ihale tarihinden daha önceki tarihlerde yapılan öngörüşmeler sonucunda idare 
ile müteahhit arasında sözleşme yapma vaadiyle protokol ve anlaşmalar imzalanmıştır. 

Bu protokol ve anlaşmalar yapılırken Amerikan Express Bank önderliğindeki konsorsi
yumdan 115 000 000 ECU'Iuk kredi sağlanmış; ödemeler ABD Doları cinsinden yapıldığı için 
24.1.1986 tarihinde $/ECU paritesinin 1 $ = 1.299272 ECU şeklinde sabitleştirilmesine karar 
verilmiştir, ön anlaşmanın yapıldığı tarihte (24.1.1936) gerçek kur 1 $ = 1.1179 ECÜ olmasına 
rağmen geçmiş tarihli bir döviz kurunun esas alınmasıyla 1 $ = 1.299272 ECU hesabıyla 115 
milyon ECU karşılığında idare 14 360 350 ABD Doları zarara uğratılmıştır. 

Bundan başka 16.4.1987 tarihinden 2.9.1991 tarihine kadar sözkonusu olan hakedişler dik
kate alındığında 1 ABD $ = 1.299272 ECU sabit kuru esas alınarak krediden yapılan ödemenin 
108 592 088.43 ECU olduğu; bu ödemelerin ödeme tarihindeki reel kur üzerinden yapılması 
halinde toplam 67 807 144.21 ECU'Iuk ödemenin yapılmış olması gerekeceği; dolayısıyla bu 
sabitleştirmeyle 2.9.1991 tarihi itibariyle 40 784 944.22 ECU'Iuk miktarın fazladan ödendiği 
görülmüştür. Bu miktarın ödeme tarihindeki reel kur üzerinden Dolara çevrilmesi halinde ise 
idarenin bu yolla doğan zararının 51 320 197.45 ABD $ olduğu anlaşılmaktadır. (Liste: 1) 

IV. Değerlendirme: 
Bu bölümde, inceleme ve soruşturma bölümünde yapılan açıklamalar ve varılan tespitler 

ışığında, haklarında soruşturma açılan eski Başbakan ve bakanların sorumlulukları değerlen
dirilecektir. 

A) Genel olarak: 
Anayasamızın 112 nci maddesine göre; 
"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 

ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütül
mesinden 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 getirilmesi
ni gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." 

Ayrıca, Anayasamızın 8 inci maddesine göre de; 
"Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve 

Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." Bu rtıadde hükmü bir hukuk Devletinde 
kamu hizmetlerinin, diğer deyimle bütün Devlet faaliyetlerinin önceden düzenlenmiş olan kai
delere göre yürütülmesi esasını getirmiştir. 
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Kamu hizmetlerinin önceden düzenlenmiş kaidelere (mevzuata) uyularak yürütülmesi pren
sibi sadece bu hizmetlerin muayyen esaslara uygun surette yapılmasından ibaret olmayıp, bu
nunla birlikte kamu hizmetlerini yürütenlerin görev ve yetkilerinin de önceden tespit edilmiş 
olmasını gerektirir. 

Bir hukuk Devletinde, kamu hizmetlerinin görülmesi konusunda gerek esas ve usul, ge
rekse görev ve yetki bakımından konmuş olan kurallara aykırı hareket edilmesi, yerine göre 
Devletin veya onun adına hareket edenlerin siyasî, cezaî ve hukukî sorumu ile neticelenir. 

Diğer taraftan her kanunun yürürlük maddesi bakanlara görev yükleyen bir özellik taşı
maktadır. -

B) Tespitlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi : 
Komisyonumuz; Meclis Soruşturması önergesinde ileri sürülen iddialara ilişkin olarak ya

pılan tespitleri raporunun III ncü Bölümünde maddeler halinde saptamış; burada da bu tes
pitlerin, kamu yararı ve ilgili mevzuat bakımından tahlil ve değerlendirmesini yapmıştır. 

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesine göre ' 'özelliği bulunan işler" 
de ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalınmasına Ba
kanlar Kurulunca karar verilebilmekte, bu ihalelerde uygulanacak esas ve usuller idarelerince 
hazırlanarak ilgili Bakanın onayı ile belirlenebilmektedir. 

Devlet ihale Kanununun 2.3.1984 tarihli ve 2990 Numaralı Kanunun 10 uncu maddesiyle 
değiştirilen 89 uncu maddesinin gerekçesi de aynen şöyledir: 

' 'Maddenin mevcut şeklinde özelliği itibariyle bu Kanun kapsamında yapılması mümkün 
olmayan işler için istisnaî 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 
Öngörülmüştür. 

Ancak DSt, Karayolları Genel Müdürlükleri gibi büyük ve özellik taşıyan iş yapan kuru
luşlar için madde bu şekli ile ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu gibi kuruluşlar 2886 sayılı Ka
nundan önce ihalelerini 2490 sayılı İhale Kanunu dışında kendi özel kanunları ile yapmakta 
idiler. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile ihalelerde önemli sıkıntıya girmişlerdir. 

Bu maddede yapılan değişiklikle, 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 idare
ce tespit ve Bakanca onaylanarak yürürlüğe konulacaktır. Bu şekilde bir uygulama özelliği olan 
yatırımların gerçekleştirilmesine kolaylık ve hız kazandıracaktır." 

1985 yılında yapılan Kınalı-Sakarya Otoyolu İhalesi, Bakanlar Kurulunun 3.1.1985 gün 
ve 85/8939 sayılı Kararı ile, 2886 sayılı Kanunun 89 uncu maddesindeki düzenlemeye göre İha
le Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. Bundan sonra gerçekleştirilen otoyol ihaleleri ise, Yüksek 
Planlama Kurulunun 14.4.1986/20. ve 23.10.1989/67 sayılı raporlarını uygun bulan 86/10611 
ve 89/14686 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı projeleri 
arasına katılmış, böylece 2886 sayılı Kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Raporumuzun III ncü Bölümünün B/1,2 maddelerindeki tespite göre; Kınalı-Sakarya Oto
yolu için İhale Kanununun 89 uncu maddesi gereğince, ihale esas ve usulleri Karayolları Genel 
Müdürlüğünce hazırlanmış ve Bakanlık makamınca onaylanmıştır. Bu ihale için anılan Kanu
nun ilgili maddesi bakımından bir aykırılık sözkonusu değildir. 

Kınalı-Sakarya otoyolu ihalesinden sonraki ihalelerde, daha önce Bakanlık Makamınca 
Kınalı-Sakarya Otoyolu için onaylanan ihale esas ve usulleri uygulanmadığı gibi Kınalı-Sakarya 
Otoyolu ihalesinden sonraki ihalelerde uygulanacak esas ve usuller düzenlenmemiştir. 
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Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına sunulan ihale olurlarının "ihale esas ve usulü" olarak 
düşünülmesi mümkün değildir. 

Düzenleyici işlem niteliğindeki esas ve usullerden amaç, 2886 sayılı Yasa yerine geçecek, 
onun boşluğunu dolduracak, ihalenin her aşamasına ilişkin hükümler getirecek, böylece kişi
sel takdir ve sübjektif davranışlara yer vermeyecek hükümler olmalıdır. 

Otoyol ihalelerinde geçerli olacak esas ve usuller düzenlenmediğinden, otoyol ihaleleri hiçbir 
kurala bağlı kalınmaksızın, mutlak bir kişisel takdirle gerçekleştirilmiştir. Bu hususta bir kural 
mevcut olmadığı için rekabet ortamı oluşmamış, eşitlik ve açıklık ilkesine uyulmamıştır. 

Kamu yararının sağlanması, bu ilkelere uygun davranılması ile mümkün olur. 
Nitekim bu esas ve usullerin tespit edilmemiş olmasından doğan boşluk, raporumuzun 

III üncü Bölümünün A/l, A/2, B/2, B/4, B/5 inci maddelerinde bahsi edilen sübjektif ve ka
mu yararını gözetmeyen uygulamalara imkân tanımıştır. 

Komisyonumuz; yukarıda anılan Kanunun ilgili maddesine aykırı işlemlerin zamanın Ba
yındırlık ve iskân eski Bakanları t. Safa Giray ve Cengiz Altınkaya tarafından yapıldığı, bu 
suretle görevlerini kötüye kullandıkları kanaatine varmıştır. 

2. Otoyol işlerindeki birim fiyatların müteahhitlerce iddia edildiği "zarar edici" olup 
olmadığı konusunda Raporumuzun III üncü bölümünün C/3, 4 maddelerinde tespit edildiği 
gibi Karayolları Genel Müdürlüğünce veya başka bir resmi kuruluşça kararname öncesinde her
hangi bir maliyet analizi ve mukayesesi yapılmamıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce münhasıran otoyol işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış 
ve bu işlerdeki imalat kalemlerinin maliyetini hesaplamakta kullanılan analizler ve birim fiyat
ları yoktur, ihaleye giren müteahhitler tarafından hazırlanmış olan teklif birim fiyatlarla bera
ber bu teklif birim fiyatlara dayanak olan analizler de istenmemiştir. > 

Karayolları Genel Müdürlüğü diğer karayolu işlerinde kullanılmak üzere oluşturduğu analiz • 
ve birim fiyatları otoyollar için resmi olarak oluşturmamış olmakla beraber, ilgililerin muhtelif 
beyanları "1985 yılında yapılan Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesi sırasında ihalelere katılan is
teklilerin teklif fiyatlarının bir baz oluşturduğu, sonraki ihalelerin ise bu baza oturtulduğu" 
şeklinde olduğundan bu husus irdelenmiştir. Sözkonusu ilgililerden Otoyollar D. Bşk. Nurseli 
Cezayirlioğlu'nun konu ile ilgili ifadesi Raporumuzun III üncü Bölümünün B/4 üncü madde
sinde ve Ek-4'de yer almıştır. 

"1985 yılında ihale edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu için oluşan fiyatların sonraki ihalelerde 
baz oluşturduğu" şeklindeki yaklaşım Karayolları Genel Müdürlüğü ilgililerince şöyle açık
lanmaktadır: 

Kınalı-Sakarya Otoyolunun her bir etabında, her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen 
birim fiyatlar içinden en çok tekrarlananlar, sonraki yıllarda o etaba benzediği kabul edilen 
otoyol ihalelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü için "pazarlık bazı"nı oluşturmuştur. (Ek: 4) 

1985 yılından sonra ihale edilen işler için müteahhitlerce önerilen birim fiyatlar, o ihaleye 
benzediği kabul edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu etabının "seçilmiş" birim fiyatı ile karşılaştırıl
dığında ve ihalenin keşif cetveli buna göre yeniden fîyatlandırıldıgında sonuçta ortaya çıkacak 
farklar bakımından bu husus irdelenmiştir. Bu konuda örnek teşkil etmesi bakımından: 

— 1987 yılında ihale edilen İzmir Çevreyolu-Aydın Otoyolu keşif cetveli, "benzeri" kabul 
edilen Mahmutbey-Çamlıca etabı fiyatlarıyla yeniden yapıldığında (Mahmutbey-Çamlıca eta
bı için hazırlanan birleşik keşif cetvelinde mevcut imalat pozları itibariyle) "Benzerinden" 11,5 
milyon dolar civarında fazladır. (Ek: 12/a) 

— Yine 1987 yılında ihale edilen Tarsus/Pozantı Ayırımı-Adana-Toprakkale-Gaziantep Oto
yolunun keşif cetveli, "benzeri" kabul edilen Çamlıca-Gebze etabı fiyatlarıyla yeniden yapıl
dığında, "Benzerinden" 26,850 milyon dolar civarında fazladır. (% 12 civarında) (Ek: 12/b) 
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— Yine 1987 yılında ihale edilen Edirne-Kınatı Otoyolunun keşif cetveli, "benzeri" kabul 
edilen Kınalı-Mahmutbey etabı fiyatlarıyla yeniden yapıldığında, 41,570 milyon dolar civarın
da fazladır. (% 19 civarında) (Ek: 12/c) 

Bu arada belirtilmelidir ki, Kınalı-Sakarya Otoyolu % 11 civarında indirimle alınmıştır. 
İhaleyi kazanan bu indirimli fiyatlarla aynı karşılaştırma yapıldığında ortaya çıkan farkların 
daha büyük olacağı açıktır. 

1985 yılında ihale edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesinde oluşan fiyatların, sonraki yıl
larda yapılan ihalelerde baz oluşturmasına dair yaklaşım ile ilgili tespitler çok kısa ifadelerle 
şöyledir: 

— Sonraki yıllarda yapılan ihalelerin keşif fiyatları, Kınalı-Sakarya Otoyolu sırasında oluşan 
fiyatlardan önemli miktarda fazladır. 

— Kınalı-Sakarya Otoyolu sırasında sözkonusu olmayan bazı kalemler sonraki ihalelerin 
keşiflerine girmiş olup, bunlar için Kınalı-Sakarya fiyatlarının nasıl baz oluşturduğu anlaşıla
mamaktadır. 

— Kınalı-Sakarya Otoyolu birim fiyatları da neticede müteahhitlerce önerilmiş fiyatlar
dır. 

—Karayolları Genel Müdürlüğünce Aralık 1985'te sadece 4 kalem imalat için her nasılsa 
yapılmış olan analizler (ki bunlar baz oluşturan Kınalı-Sakarya Otoyolunun ihale edildiği yıl 
hazırlanmıştır.) de sonraki yıllarda yapılan ihalelerde arttırılmış, sonraki ihalelerdeki fiyatlar 
daha fazla olmuştur. (Ek: 13) 

— Kınalı-Sakarya Otoyolu sırasında oluşan fiyatların arasından yapılan seçimin, sonraki 
yıllarda yapılan ihaleleri bu otoyolun etaplarına "eşdeğer" kabul etme anlayışının yasal, res
mi, teknik, kabul edilebilir mantıklı gerekçeleri yoktur. 

— Kınalı-Sakarya teklif fiyatlarından yapılan "seçim"ler "ihaleyi kazanan indirimli 
fiyatlar" değildir. 

— Herşeyden önce, bazı ihale olurlarında açıkça ifade edildiği gibi, sonraki yıllarda (1985 
ile Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında) yapılan ihaleler, "1985 yılında ortaya çıkan 
fiyatlar üzerinden yapılan pazarlık sonucu oluşan fiyatlarla" yapılmıştır. Yoksa "1985 yılında 
ortaya çıkan fiyatlarla" değil. Yani ihale fiyatları, ihale yapıldığı anda oluşmaktadır. Bu andan 
önce (meğer ki 1985 yılında) oluşmuş herhangi bir fiyat varsa bile, o fiyat değiştirilmiş, revize 
edilmiştir. İhalenin fiyatı artık ihalede oluşan yeni fiyattır. (Ek: 14-örnek Olur'lar) 

— örneğin 1987 yılında ihale edilmiş bir otoyol için fiyat farkı baz yılı olarak 1987 yerine 
1985 yılının esas alınması, 1987 yılında isteklinin o andaki tüm şartlan bilerek ve görerek teklif 
etmiş olduğu fiyatlara durup dururken ve daha ilk yıl için bile zam yapılması sonucunu doğur
maktadır. Örneğin: 

1987 yılında "toprak işleri" grubundan herhangi bir imalat için 2.00 dolar teklif eden is
tekliye, 1989 yılında Kararname çıkar çıkmaz 1987 için: 

2.00X1.063 (F.F. katsayısı) = 2.126 dolar ödenecek, yani istekliye 1987 yılı için bile 0.126 
Dolar fiyat farkı ödenmiş olacaktır. Uygulamanın bununla kalmayacağı, daha sonraki yıllar
da ödenecek fiyat farklarının da katlamalı şekilde fazla olacağı gayet açıktır. 

Sonraki yıllarda yapılan ihalelerde 1985 yılından gelen ve fiyat farkına esas bir baz olma
dığı, bazı ihalelerde mevcut ön protokolların da bu anlamda baz teşkil edemeyeceği, esasen 
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ihaleler sırasında yapılan pazarlık sonucu oluşmuş olan ve sözleşme eki keşif cetvellerinde ya
zılı bulunan fiyatların fiyat farkı için baz olabileceği anlaşılmaktadır. Yani, 1987 yılında ihalesi 
yapılmış bir işin fiyat farkı baz yılının 1987, 1989 yılında ihale edilmiş bir işin fiyat farkı baz 
yılının 1989 olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Kararname yürürlüğe girdiği tarihte ek sözleşmelerle tespit edilmiş baz yılı (1985) ile, ol
ması gereken baz yılı (ihale yılı) ayrıntılı şekilde listelenmiş ve aradaki farklar belirlenmiştir. 
(Ek: 16) 

Baz yılının ihale yılı birim fiyatları olarak değil, 1985 yılı birim fiyatlarının alınmasından 
dolayı 31.12.1991 tarihine kadar 114 495 025.03 ABD Doları fazla ödeme yapılmıştır. (Ek: 17 
ve Ek: 5) 

Sonuç olarak, raporumuzun III üncü Bölümünün B/5, C/4 ve 7 nci maddelerindeki avan
tajlara rağmen, müteahhitlerin zarar edici iddialarının doğru olup olmadığı hususunda idare
ce hiçbir çalışma yapılmamıştır. 

Ayrıca, 13.12.1983 tarihli ve 180 numaralı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesiyle Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının görevleri, 30 uncu maddesiyle de Bayındırlık Kurulunun oluşumu ve görevleri 
düzenlenmiştir. 

Bu Kararnamenin 15 inci maddesinin (c) bendinde "bakanlık birimlerince ve diğer ba
kanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek..." 
ve (d) bendinde de "Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartnamelerle, tip sözleşme, yıllık rayiç 
ve fiyat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak" hükmü yer almaktadır. 

Yine bu Kararnamenin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde de "Yeni fiyat 
tayini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı tespit etmek" hükmü yer almaktadır. 

Otoyol ihalelerinde yüklenici firmaların fiyat farkı ile ilgili talepleri karşısında, bu talep
lerin değerlendirilebilmesi ve kesin bir çözüme kavuşturulabilmesi bakımından anılan Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri gereğince konunun, teknik alanda yurdun en yüksek danış
ma ve karar organı olarak kabul edilen Bayındırlık Kurulu ve Yüksek Fen Kuruluna havalesi 
gerekirdi. Firmaların fiyat farkı talepleri bu kurullara havale edilmemiştir. Nitekim, 11.4.1974 
gün ve 7/7993 sayılı, 11.3.1977 gün ve 7/13220 sayılı, aynı gün ve 7/13221 sayılı, 12.5.1978 gün 
ve 7/15765 sayılı, 14.7.1978 gün ve 7/15990 sayılı hatta 18.3.1981 ve 8/2574 sayılı Kararnameler 
ilgili Devlet Daire ve Kuruluşlarının görüşleri alınarak, getireceği malî yük, Kalkınma Planı 
ve yıllık programlara yansıma biçimi ve uygunluğu açısından Maliye Bakanlığı ile Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşlerine hasseten başvurulması alışkanlık haline getirilerek; 
toplanan görüş ve öneriler ışığında, Yüksek Fen Kurulunda hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz; yukarıda belirtilen çalışmaları yapmayan ve anılan Kanuna aykırı işlem
lerin zamanın Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya tarafından yapıldığı, bu suretle 
görevini kötüye kullandığı kanaatine varmıştır. 

3. Otoyol yapım işlerini alan müteahhit şirket ve gruplar, raporumuzun III üncü Bölü
münün C/l maddesinde belirtilen gerekçelerle kendilerine fiyat farkı verilmesini ileri sürmüş
lerdir. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu, 30 Ekim 1989 günlü ve 20327 sayılı Resmî Gazetede 
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yayımlanan "Yabancı Para Birimlerine Dayalı Birim Fiyatlarla İhalesi Yapılmış ve Yapılacak 
Olan Otoyol, Köprü, Tünel Yapımı ile Kontrollük-Mühendislik Etüd, Proje ve Müşavirlik İşle
rinde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar"la ilgili 89/14657 sayılı Kararnameyi yü
rürlüğe sokmuştur. 

Bu Kararnamenin gerekçesinde, ABD Dolarının Türkiye dışında ve Türkiye'de satın alma 
gücünde 1985 yılından itibaren değer kaybı olduğu ve Türkiye'de fiyat artış oranlarının, ABD 
Dolarının, Türk Lirası karşısında değer kazanma oranından daha büyük olduğu vurgulanmış
tır. 

Aynı gerekçede, süresi bir yıldan uzun süren ihalesi yapılacak otoyol işlerinde, yabancı pa
ra birimlerinde meydana gelebilecek değer kayıplarının, fiyat rarkı olarak kendilerine ödene
ceğinin, teklif öncesinde, müteahhitlerce bilinmesi halinde, teklif bedellerinin daha düşük ola
cağının beklendiği belirtilmektedir. Bu mantık, ihalesi yapılacak otoyol işlerinde meydana ge
lebilecek değer kayıplarının ekonomik bunalım halinde bile fiyat farkı ödenmeyeceği hükmü
nün müteahhitlerce bilinmesi halinde, bu hususun müteahhitler tarafından dikkate alındığının 
ve müteahhitlerin ileride doğabilecek riskleri gözönünde bulundurarak birim fiyat tekliflerini 
yüksek tuttuklarının kabulünü gerektirir. Yukarıdaki (2) nci maddede açıkça izah edildiği gibi 
müteahhitler fiyat farkı verilmeyeceğini bilerek birim fiyatlannı o günün fiyatlarından çok yüksek 
tutmuşlardır. 

Otoyol ihalelerine ilişkin sözleşmeler, müteahhitler ile İdare (Karayolları Genel Müdürlü
ğü) arasında imzalanmış olan "Özel Hukuk" ilişkilerine dair sözleşmelerdir. 

Bu öz:el hukuk sözleşmelerinin (Kararnameden önce imzalananlar) raporumuzun III ün
cü Bölümünün C/l inci maddesinde belirtilen 70 inci ve 71 inci maddeleri, hiçbir surette fiyat 
farkı verilmeyeceğini (hatta ülkede ağır ekonomik bunalım nedeniyle devalüasyon v.s. sebep
lerle işle ilgili masrafların artması halinde dahi) açık ve net bir şekilde hükme bağlamaktadır. 
Bu sözleşmelerin 80 inci maddesi; "Sözleşmeler, T.C. Hükümetinin geçerli kanunlarına uygun 
olarak yürütülecek, açıklaması da (bu) Kanunlara göre yapılacaktır" demektedir. Borçlar Hu
kukunun temel prensiplerine göre, istisna akitlerinde (eser sözleşmeleri) "iki tarafça önceden 
düşünülemeyen olağan dışı sebeplerin vukuu" hariç, müteahhit bedelin arttırılmasını isteye
mez. Esasen tarafların; işle ilgili bütün riskleri "basiretli bir tüccar gibi" dikkate almaları ge
rekir (TTK). Kaldı ki, sözleşmeler ekonomik bunalım halinde dahi fiyat farkı ödenmeyeceğini 
hüküm altına almış olduğuna göre, müteahhitlerin fiyat farkı isteme ve kendilerine bu ödeme
lerin yapılması için önceden öngörülmemiş muhik hiçbir sebep yoktur. Ayrıca böyle bir sebep 
olsa bile, bu arttırımı tayin ve tespit yetkisi taraflardan birine değil, B.K.na göre hakime, söz
leşmelerin 67 nci maddesine göre ise hakeme aittir. 

Otoyol ihalelerine ilişkin sözleşmeler, yukarıda da değinildiği gibi, idare ile müteahhit ara
sındaki hak ve borçları tüm ayrıntıları ile ve eksiksiz düzenleyen özel hukuk sözleşmeleridir. < 

Bu nedenle, icra organının bu alana müdahalesi mutad değildir. 
Konu ile ilgili Yargıtay 15 inci Hukuk Dairesinin 1978 tarih, E.78/1970 veK.78/2183 sayılı 

Kararında özetle: "Bakanlar Kurulunun, özel hukuk ilişkilerine el atarak sözleşme tarafları-
nın hak. ve yükümlülüklerini değiştirmesi yasal dayanaktan yoksundur." denilmektedir. 

Yine aynı dairenin 7.2.1975 tarih, E.975/288 ve K.975/707 sayılı kararında: 
"Ticarî işletmesi gereği olarak, bir şey imal eden tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerin

de basiretli bir iş adamı gibi davranması gerekir (T.T.K. Md.20). Teklif isteme mektubunu ve 
sözleşmeyi inceleyerek fiyatı etkileyebilecek bütün konularda bilgi sahibi olduğunu söyleyen 
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davacı yüklenicinin, sözleşmede, fiyatların artması nedeniyle fark istemeyeceğini açıklaması 
kanunen geçerli bir taahhüttür. Taraflar B.K.19 ve 20 nci maddelerinde gösterilen ayrık du
rumlar dışında sözleşmeye diledikleri parasal hükümleri koyabilirler. Fiyat farkı isteminde bu
lunmaktan önceden feragat eden davacı Hükümetçe demir, akaryakıt, çimento ve benzerî mal
lara yapılan zamlar nedeni ile fiyat farkı isteyemez" denilmiş olması, yukarıda ortaya konulan 
görüşleri teyid etmektedir. 

Raporumuzun III. Bölümünün C/l maddesinde belirtildiği gibi Kararnamenin 12 nci mad
desi ile, bu Kararname esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve de
vam eden işlerde, müteahhitler ile idare arasında yapılacak zeyilname ile uygulamaya ilişkin 
hususların tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

Kararname, müteahhitler ve idare arasındaki özel hukuk sözleşmesine müdahale ederken, 
geçmişe de şamil hükümler getirmiş ve yürürlüğe girdiği tarihten önce müteahhitlerin idare 
ile yaptıkları sözleşmelere uygun olarak tamamlayıp kendi teklif etmiş oldukları fiyatlar üze
rinden ve hiçbir itirazi kayıt ileri sürmeden bedelini almış oldukları işlere de fiyat farkı öden
mesini öngörmüştür. Bu, idarenin kamu menfaatlerinden tek yanlı ve hiç sebepsiz vazgeçmesi 
anlamına gelmektedir. 

Müteahhitler ile idare arasındaki sözleşmeler özel hukuk ilişkisi olmakla beraber, yürüt
menin bunlara müdahalesi idarî işlem mahiyetindedir. îdare hukukunun temel prensiplerin
den biri ise, idarî işlemlerin genel olarak geçmişe dönük sonuç doğurmamasıdır. 

4.4.1973 tarih ve 14497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan E.1972/6, K.1973/2 sayılı Yargı
tay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararında "...İdare hukukunun genel prensibi, 
bir idarî tasarrufun geriye yürüyemeyeceği şeklindedir" denilmektedir. 

Prof. Lütfü Duran'ın İdare Hukuku Ders Notlarının "Geriye Yürümezlik Kuralı" başlık
lı bölümünde (Sayfa: 356-357) "...bu husustaki genel kural, idarî işlem ve kararların geriye yü
rümezliğidir. Çünkü idare, geçmişi değil, ancak geleceği düzenlemek ve etkilemek yetkisine sa
hiptir. Hukukun genel ilkelerinden sayılan bu kuralın istisnası, kanunun geriye yürür işlem ya
pılmasına ve karar alınmasına açıkça izin verdiği hallerdir. Bir de idarî işlem-ve kararların yar
gı yerlerinde iptal edilmesinden sonra, ortaya çıkan durumu düzeltmek ve hükmü infaz etmek 
amacıyla gerek batıl tasarrufların, gerek bunlara dayanan diğer işlemlerin geriye yürür biçim
de yeniden yapılması zorunluluğu bulunduğu kabul edilmektedir." açıklaması yer almaktadır. 

Yine idare hukukunun bir diğer temel prensibi de, yönetimin çıkarının, bireyin (gerçek 
ya da tüzel olsun) çıkarına üstün tutulmasıdır. (Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük. Yönetim Hu
kuku, 1987 2 nci Baskı Sf. 14) 

Tüm bu açıklamalardan sonra, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve 
bedelf ödenmiş imalat v.s. ye dahi fiyat farkı ödenmesi hükmünü getiren 4 üncü maddesindeki 
düzenlemenin, hukukun genel prensipleri ve kamu yararı açısından hiçbir haklı yanı olmadığı, 
özellikle kamu yararına açıkça aykırı olduğu söz götürmez biçimde ortadadır. Bu hüküm, 
30.10.1989 tarihinden önce yapılmış işler için haksız ve sebepsiz yere müteahhitlere fark öden
mesine neden olmuştur. 

Kararnamenin genel düzenlemesi, "Yönetim çıkarının üstün tutulacağı" kuralına aykırı 
biçimde müteahhitler lehine yapılmıştır, öyle ki Kararname, doların değer düşüklüğünden ötürü 
fiyat farkı ödeneceğini öngörmüş ancak, dolar değerinin yükselmesi halinde kesinti yapılacağı 
hükmünü koymaktan kaçınmıştır. Oysa, yurtiçi ihalelerde fiyat farkı ödenmesine ilişkin 
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8/13181 sayılı Kararname, "ödenir veya kesilir..." ifadesiyle bu iki durumu da öngörmektedir. 
Yine Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol işleri sözleşmelerinde yararlanıldığı ifade edilen, 
Türkçe adı ile Uluslararası Müşavirler Birliği (FIDIC) orjinal tip sözleşmelerinde, fiyat farkı 
sözleşmelerde öngörülüyor ise, iki seçeneğe de (ödenmesi-kesilmesi) yer verilmesi gerektiği be
lirtilmektedir. 

Kaldı ki; 28.7.1988 gün ve 88/13181 sayılı bir Kararname çıkarılmıştır. Bu Kararnamenin 
16/e maddesine göre; bedeli döviz ile ödenen işlere, taahhüt içinde dış kaynaklı malzeme ve , 
fiyat unsurları bulunup da fiyatı döviz veya döviz artı Türk Lirası şeklinde ödenen iş kalemle
rinin döviz kısımlarına, bedeli döviz karşılığı Türk Lirası ile ödenen işlere, sözleşmesi gereği 
kur far klan ayrıca ödenen işlere fiyat farkı ödenemeyeceğini hükme bağlamıştır. Dikkat edile
ceği üzere bu kararname, 1988 yılında çıkarılmıştır. Bu Kararname ile Bakanlar Kurulu; ya
bancı para birimleri ile ihale edilen işlerde fiyat farkı ödenmeyeceğini öngörmüş, bir yıl sonra 
çıkarılan 1989/14657 sayılı Kararname ile de 1985 yılından geçerli olmak üzere fiyat farkı öde
neceğini karara bağlamıştır. Bu bir çelişkidir. Zira 1985'ten 1988'e kadar geçen 3 yıllık zaman 
süresi içinde koşullarda bir değişikliğin olmadığını, Bakanlar Kurulu 88/13181 sayılı Kararla 
kabul etmiştir. Sonradan çıkarılan 89/14657 sayılı Kararnameyle geçmişe yönelik olarak 1985 
yılından itibaren fiyat farkı uygulanması keyfidir. 

"İdarenin görevi, kamu yararını yerine getirmektir; kamu idaresine tanınmış olan üstün
lükler, ancak idarî işlem ve eylemlerin kamu yararına olmaları şartıyla haklı görülebilirler. Bu 
anlayıştan hareketle bir idarî otoritenin, ona emanet edilmiş özel misyonun esprisini unutarak 
üstünlüklerini, kamunun yararına olmayan, dolayısıyla meşru sayılmayan amaçlar için kullan
maya kalkışması halinde yetki saptırması mevcut demektir." Bu görüş başta Fransa olmak üzere 
diğer demokratik ülkelerin idarî yargılarında hakim olan bir görüştür. 

Her şeyden önce bir bakanın fiil veya işlemi cezai neticeler de doğurmakta ise kusurun 
şahsi olduğunda tereddüt edilemez. 

89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunan eski Bakanlar Kurulu Üyeleri açıkça yetki
sini ve amacını aşarak haksız ve keyfi ödemelere sebebiyet vermiştir. 

Komisyonumuz; Kararnamede imzaları bulunan eski bakanların, yetki ve amacı aşarak 
keyfî bir şekilde haksız ödemelere sebebiyet vermek suretiyle görevlerini ihmal etmiş olmaları 
nedeniyle dövizin bugünkü kur üzerinden yapılan hesaplanması sonucu ortaya çıkan 
10 671 215 560 365 TL. lik haksız ödemenin kendilerinden müştereken ve müteselsilen tahsili 
kanaatine varmıştır. 

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç'-
ün 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları yoktur. Ancak, bunların 90/29 sayılı Kararnamede 
imzaları mevcuttur. Bu Kararname ile 89/14657 sayılı Kararnamenin sadece başlığı değiştiril
mek suretiyle kapsamı daraltılmıştır. 

Bu nedenle; Komisyonumuz, 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunmayan ve eyle
me iştirak ettikleri kanıtlanmayan eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve tskân es
ki Bakanı Hüsamettin örüç haklarında, Başbakan veya Bakan sıfatı ile dava açılmasını gerek
tirecek bir sorumluluklarının bulunmadığı kanaatine varmıştır. 

V. Sonuç ve Karar: 
Ayrıntıları ve dayanakları yukarıda açıkça gösterildiği üzere: 
Komisyonumuz; 
I. Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 1. Safa Giray'ın, Devlet İhale Kanununa aykırı 
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işlemlerinden dolayı keyfî uygulamalara sebebiyet verdiği ve ayrıca 89/14657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararını imzalamak suretiyle haksız ödemelere sebebiyet vererek Devleti zarara uğrat
tığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 inci, 

II. Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Cengiz Altınkaya'nın Devlet ihale Kanunu ile 180 
sayılı Bayındırlık ve iskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararnameye aykırı 
işlemlerinden dolayı keyfî uygulamalara sebebiyet verdiği ve ayrıca, 89/14657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararını imzalamak suretiyle haksız ödemelere sebebiyet vererek Devleti Zarara uğrat
tığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 inci, 

III. Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Devlet eski Bakanları Kâm-
ran tnan, Güneş Taner, Cemil Çiçek, Işın Çelebi, Mehmet Yazar, Saffet Sert, İsmet özarslan, 
Ercüment Konukman, İlhan Aşkın, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, İçişleri eski 
Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri eski Bakanı A. Mesut Yılmaz, Maliye ve Gümrük eski Ba: 

kanı Ekrem Pakdemirli, Millî Eğitim eski Bakanı Avni Akyol, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın, 
Ulaştırma eski Bakanı Cengiz Tuncer, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kaya
lar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü 
Yürür, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt, Kültür eski Bakanı Namık Kemal 
Zeybek ve Turizm eski Bakanı İlhan Aküzüm'ün 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını im
zalamak suretiyle haksız ödemelere sebebiyet vererek Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemle
rine uyan Türk Ceza Kanununun 230 uncu, 

Maddelerine göre ve sebebiyet verdikleri haksız ödemelerin bugünkü kur üzerinden tutarı 
olan 10 671 215 560 364 Türk Lirasının kendilerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilme
si için haklarında Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına, 

IV. 89/14657 sayılı Kararnamede imzaları bulunmayan ve eyleme iştirak ettikleri kanıt
lanmayan eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve Iskâh eski Bakanı Hüsamettin 
örüç haklarında, dava açılmasını gerektirecek bir sorumluluklarının bulunmadığına, 

V. Yüklenici firmalardan gereğine binaen celbedilen bütün belgelerin iadesine, 
Karar vermiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine 

saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ahmet Sayın Nazmı Çiloğlu 

Burdur Bolu 

Kâtip Üye 
Zeki Ergezen , Timurçin Savaş 

Bitlis Adana 

Üye Üye 
Ömer Lütfü Coşkun Şükrü Erdem 

Balıkesir Bursa 
. (Toplantıya katılmadı) 

Üye Üye 
Rıza Akçalı trfettin Akar 

Manisa Muğla 
Muhalefet şerhim eklidir. 
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Üye Üye 
Hasan Kılıç M. Erdal Koyuncu 

Ordu Siirt 

Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 

MUHALEFET ŞERHİ 

9/1 Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporunun sonuç ve karar bölümünün III üncü 
kısmına aşağıdaki sebeplerden dolayı katılmıyorum. 

— Anayasamızın 112 nci maddesi: 
"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar 

ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütül
mesinden 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 getirilmesi
ni gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." demektedir. 

Bu Anayasa maddesi ikinci fıkrasına göre Bayındırlık eski Bakanı t. Safa Giray bakanlığı 
döneminde usulsüz ve İhale Kanununa aykırı otoyol ihaleleri yaptığından; Bayındırlık eski Ba
kanı Cengiz Altınkaya ise bakanlığı döneminde aynı usulsüz ve thale Kanununa aykırı otoyol 
ihalelerine devam etmekle birlikte ayrıca 89/14657 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesini hazırla
mak, imzalamak, yürütmek ve haddi aşan fiyat farkları ödenmesine sebebiyet vermek suretiy
le Devleti zarara uğrattığından bu eylemlerin karşılığı olan T.C.K.nun 240 inci maddesine göre 
işlem yapılması; 

Ancak, Bayındırlık Bakanlığının hazırlayıp sunduğu gerekçelere dayalı olarak çıkartılan 
Kararnamede imzaları bulunan, fakat bu Kararnamenin yürütülmesinde, gerekçelerin çiğne
nerek maksadın üzerinde ödemeler yapılmasında dahilleri olmayan sadece siyasî sorumluluk 
sahibi bulunan Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Devlet eski Bakanları 
Kâmran tnan, Güneş Taner, Cemil Çiçek, Işın Çelebi, Mehmet "¥azar, Saffet Sert, İsmet özarslan, 
Ercüment Konukman, İlhan Aşkın, Adalet eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, İçişleri eski 
Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri eski Bakanı A. Mesut Yılmaz, Maliye ve Gümrük eski Ba
kanı Ekrem Pakdemirli, Millî Eğitim eski Bakanı Avni Akyol, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın, 
Ulaştırma eski Bakanı Cengiz Tuncer, Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lutfullah Kaya
lar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Şükrü 
Yürür, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt, Kültür eski Bakanı Namık Kemal 
Zeybek ve Turizm eski Bakanı ilhan Aküzüm'ün haklarında dava açılmasını gerektirecek bir 
sorumluluklarının bulunmadığı kanaatindeyim. 

Yüce Meclise saygı ile arz ederim. 

Rıza Akçalı 
Manisa 
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DÖÎÎCKI : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 213) 

Ankara Milletvekili H. Uîuç Gürkan ve 47 Arkadaşının, imar 
Bankasına Ayrıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevleri
mi Kötüye 'Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun-240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakanlar Yıldıran Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet 
Eski Bakanları Hüsnü Boğan ve Güneş Taner, Maliye ve Güm
rük Eski Bakam Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 
üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

İlişkin Önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 
Konu: îmar Bankasına tanınan ayrıcalıklar ve sağlanan devlet kolaylıkları hakkında "Meclis 

Soruşturması" açılması istemi. 
" Olay : 1) îmar Bankası, "Malî Güçlükleri" nedeniyle 1980'li yıllarda Bankalar Yasası

nın 64 üncü madde kapsamında Hazine gözetimine alınmıştır. Ancak Nisan 1990'da, durumu 
aynı kapsamdaki bankalardan hiç de iyi olmadığı, hatta çok daha.tartışmalı bir halde olduğu 
halde anılan banka Hazine gözetiminden çıkarılmıştır. 

tmar Bankasının Bankalar Yasasının 64 üncü madde kapsamından çıkartılması normal 
bir bankacılık işlemi sayılamaz. Bu, siyasal içerikli özel bir karardır. Anılan bankanın Yöne
tim Kurulu adına görev yapan Hazine yetkilisinin bu gelişme üzerine emekliliğini isteyerek tmar 
Bankası ve iştiraklerinde kendisine yer kapması da bu durumu kanıtlamaktadır. 

tmar Bankasına tanınan bu ayrıcalığın, bankanın iştiraklerinden "Star-1" adlı gayriyasal 
televizyon istasyonunda devrin ANAP İktidarının propagandasının bedeli olduğu açıktır. 

2) tmar Bankasına, Bankalar Yasasının 64 üncü madde kapsamında olduğu 1987 ve 1988 
yıllarında Merkez Bankası kaynağından "özel kredi" kullandırılmıştır. 

Bu işlem yasal değildir. Merkez Bankası Yasası, teminatsız olduğu için herhangi bir kuru
luşa "özel kredi" açılmasını yasaklamaktadır. 

tmar Bankasına Merkez Bankası kasasından sağlanan devlet kolaylığıyla ilgili belge ekte
dir. (Ek-1) 

3) tmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından 1991 yılı içinde 39.9 milyar liralık "Re
eskont kredisi" kolaylığı tanınmıştır. 

Bu olay iki bakımdan dikkat çekicidir : 
Bir, İmar Bankasının düşük faizli "Reeskont kredisini" kullandığı tarihte bu kolaylık di

ğer bütün bankalar için "para politikası gereği" gerekçesiyle kapalı tutulmuştur. Buna rağmen 
tmar Bankası için ayrıcalık yapılmıştır. 

İlci, tmar Bankası aracılığıyla "Reeskont kredisi" ayrıcalığından yararlandırılan 8 kuru
luşun tamamında bu bankanın ya da sahiplerinin büyük hissedar oldukları görülmektedir. (Ek-2) 
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İşlem bu yönüyle de yasalara ve Merkez Bankast'nın olağan uygulamalarına aykırıdır. Ta
nışıra kredi, anılan kuruluşların malî yapılan incelenmeksizin ve yalnızca bu "Reeskont kredisi" 
kolaylığından yararlanmak için suni olarak kurulup kurulmadıkları irdelenmeksizin açılmıştır. 

4) îmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından sağlanan bir önemli ayrıcalık da 1990 
yılının "swap" işlemleri olmuştur. 

"Swap" işlemleri bütün bankalar için döviz teminatı karşılığı düşük faizli kredi anlamına 
gelmektedir. Ancak, İmar Bankası için bu uygulama, kolaylık diğer bütün bankalar için kapa
lı olduğu bir zamanda gerçekleşmiştir. (Ek—3) 

2 Mayış 1990 - 6 Ağustos 1990 günleri arasında îmar Bankasına 5 milyon dolar karşılığın
da 12 milyar 634.7 milyon liralık bir kredi yüzde 40 faizle sağlanmıştır. Bu arada, teminat gös
terilen dövize de Merkez Bankası yüzde 8.68 faiz tahakkuk ettirmiştir. 

Bu işlem 6 Ağustos 1990 - 6 Kasım 1990 günleri için temdit edilmiştir. Böylece döviz temi
natına Merkez Bankası bu kez yüzde 7.75 faiz tahakkuk ettirirken, İmar Bankasına yüzde 40 
faizle açılan kredinin limiti 13 milyar 323.3 milyon liraya yükselmiştir. (Ek-4) 

5) îmar Bankası, Şubat 1990'da mevduat sahiplerinin bankadan aldıkları, faizlerin üze
rinden stopaja tabi tutulan yüzde 10 menkul sermaye iradı vergisi ile faiz üzerinden binde 5 
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nu kesmiş, ancak bu paraları vergi dairesine yatırmamıştır. 
Bu paralar zararlardan mahsup edilmiştir/ 

Toplam îmar Bankası şubeleri itibariyle 1 milyar liraya yakın olduğu tahmin edilen bu 
usulsüzlük, Maliye ve Gümrük Bakanlığına belgeli olarak ihbar edildiği halde inceleme konu
su yapılmamıştır. (Ek 5a, 5b, 5ct 5d) 

6) îmar Bankasında olmayan kişiler ve hayali adresler yaratılarak vadesiz mevduat hesap
lan açılmıştır. Bu hesaplara yatan paraların rakamları milyarlardır. 

Burada amaç, dtsponibilite olarak tutulması gereken nakili kâğıt üzerinde tutturmuş gö
rünmektir. Oysa bu paralar banka kasasında yoktur. Bir örnek 21 Ocak 1991 günü ÎCaraköy 
Şubesi'nde Nedim Göksel adına açılmış olan 3 milyar liralık hesaptır. Bu hesap kısa bir süre 
sonra kapanmıştır. 

Bu yöntem, bankanın özellikle Kadıköy, Ankara, Sirkeci ve Gayrettepe şubelerinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

SONUÇ VE İSTEM : 

İmar Bankası'na "Star-1" yayınlarında yapılan ANAP propagandasının karşılığında yol
suz ve usulsüz kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullanan ve bu eylemleri Türk Ceza 
Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyan eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Me
sut Yılmaz ile Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner ve Maliye ve Gümrük eski 
Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın MJ0 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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H. Uluç Gürhan 
Ankara 

Faik Ahun 
Antalya 

Ender Karagül 
Uşak 

Ali Uyar 
Hatay 

Azimet Kbylüoğlu 
Sivas 

Nizamettin Tbğuç 
Batman 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 
Ziya Halis 

Sivas 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 
Coşkun Gokalp 

Kırşehir 
Mustafa Ydmaz 

Malatya 
Hilmi Yükselen 

Kırşehir 
Vahdet Sinan Yeriikaya 

Tunceli 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
Veli Aksoy 

İzmir 
Mahmut Küıç 

Adıyaman 
Fahri Gündüz 

Uşak 
Mehmet Erdal Koyuncu 

Siirt 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
Mehmet Dönen 

Hatay 
M. Istemihan Ihlay 

İçel 
Adnan Keskin 

Denizli 
Hatip Dide 
Diyarbakır 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Şalıin Ulusoy 
Tokat 

Atilla Mutman 
İzmir 

ibrahim Ozdiş 
Adana 

Mehmet Sincar 
Mardin 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Salman Kaya 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Ercan Karakas 
İstanbul 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Mehmet Alp 
Kars 

Selim Sa dok 
Şırnak 

ibrahim Gürsoy 
İstanbul 

Haydar Oymak 
Amasya 

Remzi Kartal 
Van 

Melımet Gülcegün 
Mardin 

Fuat Çay 
Hatay 

Zeki Nacilarhan 
Kars 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Fehmi Istklar 
Diyarbakır 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Celâl Kürkoğlu 
Adıyaman 
Svm Sahk 

Muş 
Sedat Edip Bucak 

Şanlıurfa 
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BANKA ÎŞLERt MD. 
5 OCAK 1988 

BANKALARIN FtİLİ BORÇ DURUMLARI 

i Milyon TL. 

BANKALAR 

T. İMAR B. 

Mevduat Munzam 
Karşılık Borcu 

4.1.1988 
îtibariyle 

Ana Para Cezai Faiz 

— - •— 

Disponibiîite 
Cezai Faiz 

Borcu 

4.1.1988 
îtibariyle 

Ksynak Kullanımı 
Destekleme 
Fonu Borcu 

4.1.1988 
İtibariyle 

Ana Para Cezaî Faiz 

• —_ . 

8.12.19 
Mütemer 

Kredi 

— 



(ec-2) 

İMAR BANKASI ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN REESKONT KREDİLERİ 

YIL : 1991 -Kısa vadeli reeskont kredisi 

Firma Meblağ (Milyar TL.) 
— Doğan Kardeş Matbaacılık A.Ş. 
— Neşriyat A.Ş, 
— Kayalar İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 
— Kaya-Tan İnşaat ve Seyahat A.Ş. 
— Kaya-Tur Turizm ve Seyahat A.Ş. 
— Hamle Soğutma ve Gıda San. A.Ş. 
— DişlioguIIan İnşaat ve San. Tiç. A.Ş. 
— Hamle İnşaat ve Tic. A.Ş. 

39.9 Milyar TL. 

4.7 
4.8 
6.3 
8.9 
1.2 
3.3 
5.6 
4.1 
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İMAR BANKASI 

SWAP 

Alınan US $ 5 000 000.-
Verilen TL. 12 634 700 000.-

TL. Faizi: % 40 
S Faizi : % 8,68 

Vade : 2.5.1990-6.8.1990 

$ 5 000 000.-
TL 13 323 300 000.-

TL, Faizi : %40 
$ Faizi : % 7,75 

Vade : 6.8.1990-6.11.1990 

Temdit 

(EK-3) 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 

PARA PİYASALARI VE FON 
YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Döviz İşlemleri Müdürlüğü 

Aynswabın Temdidi 
FORM NO : SWP. 3 

2.8.1990 

SWAP BİLDİRİMİ TELEKSİ (YENİ) 

MERBANKKAM - İSTANBUL 

139518 6.8.1988 09 : 35 

SWAP İŞLEMİ TEYİDİDİR 

Î5İem Tarihi 
Banka Adı 
Dönem 
Kur 

İhtar : 
Faiz Oranları : 
Faiz Tutarları : 

: 2.8.1990 
: İmar Bankası • İstanbul 
: 6.8.1990- 6.11.1950 
; 2664.66 

Alınan Para 

USD S 000 000.-
% 7.75 
USD 99.027,78 

Verilen Para . 

TL. 13 323 300 000.-
% 40 

Alınan paranın ödeneceği muhabirimiz 
Verilen paranın ödeneceği hesabınız 
Vade bitiminde alınan paranın geri 
ödeneceği muhabirimiz 
Vade bitiminde satılan paranın geri 
ödeneceği çubemiz 

MERBANKKUM-ANKARA 

İST.KAM-tST. 
RÜ 

BANKERS TRUST CO-NEWYORK 
İST. KAM. ŞB. 

BANK OF NEWYORK-NEWYORK 

İST. KAM. ŞB. 

TÜRKİYE CUMHURİYET 
MERKEZ BANKASİ 

İDARE MERKEZİ 
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(EK-5a) 

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAAKANLIĞI 
GELtRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Türkiye İmar Bankası T.A„Ş.nin 1990 yılı şubat ayında mevduat müşterilerinden stopaj 
uygulayarak tahsil etmiş olduğu menkul sermaye iradı vergisi ile savunma sanayi destekleme 
fonlarının bir kısmını aşağıda detayları gösterildiği şekilde muhasebe fişleri düzenlemek sure
tiyle toplam 386 771 865.- TL.nın devlet hazinesine aktarımına engel olunmuştur. 

Fişin bilgi 
Şube adı Tarihi MStV tutan SSDP tutarı işlem kodu 

37 840 800 1 892 040 A 001 
67 705 000 3 387 750 Y 005 
27 146 716 1 346 630 — 
38 600 310 1 930 010 F 004 - 065 
71 150 200 3 557 510 A 008 
23 565 615 1 178 281 A 085 

108 305 300 5 115 285 L 143-144 

368 364 341 18 407 524 

Not: Yukarıda sözü edilen devlet gelir kayıplarının dışında henüz evraktan ve bilgileri elime 
geçmemiş başka usulsüzlükler de mevcuttur. Bunlarla ilgili bilgi, tarafınızca açılacak soruştur
ma esnasında ilgililere iletilecektir. 
EK : Ankara ve Aksaray şubelerine ait fiş örnekleri 

Adres : Çiğdem Mah. Ebru Sitesi Ahmet Tuna SÖZER 
A Blok Daire 37 

Balgat - ANKARA 
Ankara Tel .: 287 26 11 
İstanbul Tel : 188 15 14 

Dağıtım : - Maliye ve Gümrük Bakanlığı - Teftiş Kurul Başkanlığı 
- Maliye ve Gümrük Bakanlığı - Hesap Uzmanlığı Başkanlığı 

Aksaray 
Şişli 
Antalya 
Karaköy 
Bakırköy 
Sirkeci 
Ankara 

26.8.1990 
28.2.1990 
28.2.1990 
28.8.1990 
28.8.1900 
28.8.1990 
28.8.1990 
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TÖRKİYE 
İMAR BANKASI T.A.Ş. 

TAHSİL - ÖDEME 
VE MAHSUP FİŞİ İŞLEM TARİHİ: 28 .02 .9 

VALÛR : 

BIMREF U44 

ŞUBE K. ŞB. REFERANS 

ANIKLAMA: 

MUHASEBE NO HESAP ADI TCMBNO KUR BORÇ ALACAK 

3BG302 m 
3902B 09 
AU3Sf?4 m 
616334. G9 

REHKUL SERMAYE İRADI 
SAVLlNflA FONU 

BİR YIL VADELİ 
BİR YIL VAOELI 

92,305,706.00 
4,615,285.69 

92,305,70^.^0 
4,615,265.09 

ŞUBELER CARI İÇİN DEĞERİ J)£ 
96,920,985.00 

Y/DÜKSm4LTIHILYttlDQ4aJZYUmR^^ 

96,923,965.^ 

TÜRKİYE i?.Wn BANKASI TAŞ. 

flHKAPA SIFIRI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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(EESe) 

TÜRKİYE 
BANKASI TJ^Ş. 

TAHSİL - ÖDEME 
VE MAHSUP FİŞİ İŞLEM TARİH.:. ^6.62.90 

VALÛf» : 
BIMREF : ASâl «4j» 

ŞUBE K. §0. REFERANS 

AÇIKLAMA: 

&WB\ FAZLA TAHAKKUK ETTİRİLBİ UERGi TUTARI 

MUHASEBE NO ALACAK 

3362@2 ee 
37020 m 
616984 m 
61C304 E8 

l « Ü L SEf^AVE İRADI 
SAVUÜtA FOHU 

BİR YIL WDELÎ 
BİR YIL VADELİ 

37,840,659. 
1,892,840. 

37,84B,BS2.E3 
1,892,©4@.E9 

ŞUBELER CARİ İÇİN DEĞERİ £ $ 
39,732,840. 39,732,848.68 

Y/0TUZD0i;UZHILY0HYEDIYlE0TUZIKIBIffâO;iZYlJZ};îRKVEZe3 

'0n/332?/05 17122 Zl/Uİ-

TÜRKİYE İMAR BAflîKÂS) T A Ş . 

AKSARAY ŞUBESİ 

MCO»> o*»f;oı: ıii'o!)ı J M BI i f ^ H t ı v t ı » 
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(EK S d) 

' TAHSİL - -ÖDEME 
TÜHKİYE VE MAHSUP FİŞİ ,şLEM TARİHİ: ^ 

. İ.1CAR e A N X A S ! 7 J L ? . ' V A L 0 R *.ö.*-« 

BIMREF L U 3 

r ~ " . • •• 

i 

j AÇİKLAMA 

MUHASEBE NO 

380262 00 ;'. 
3VB28 90 
611004 63 
611634 63 

HESAP ADI 

MENKUL SERhAYE İRADİ 
CAVUrfilA FONU 

YABANCI PASA REVD 
YABANCI PARA REVD 

rcvBio KUR 

ŞUBELER CARİ İÇİN DEĞERİ %% 

Y 

«Asa 

Y/&l*İILYDI&ESYUZBINUL7.G0 

bnJıT-??''! "i i i ' îöı " H ^ / l i î " 

„. CMF/6'5 ^•.•^•ı JOt ŞüO V «»033 1« . l ' . «3< 

ŞUBE K. ŞB. REFERANS 

BORÇ 

•..' 10,000,000.00 
5üü,B0tı.8a 

^ 

: 10,500,000.00 

ALACAK 

10,605,639.00 
500,808.00 

10,500,000.00 

TÜRKİYE İMAR BANKASİ TJLŞ. 

ANKARA ŞUBESİ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İmar Bankası ile İlgili (9/3) Esas Numaralı 23.11.1992 

Soruşturma Komisyonu 
Esas No. : 9/3 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İmar Bankasına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve 

bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan 
ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında yapılan soruştur
ma sonucunda düzenlenen raporumuz üçer nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Halûk Müftüler 
9/3 Esas Numaralı Meclis 

Soruşturma Komisyonu Başkanvekili 
Denizli Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İmar Bankası ile İlgili (9/3) Esas Numaralı ' 23.11.1992 

Soruşturma Komisyonu 
Esas No. : 9/3 
Karar No. : 4 

RAPOR 
I. — SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ : 
Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının; İmar Bankasına ayrıcalıklar ve 

kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ah
met Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük 
eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin 9/3 Esas Numaralı önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 25.2.1992 tarihli 40 inci Birleşiminde okunmuş, kabul edilen Danışma Kurulu öne
risi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.3.1992 tarihli 44 üncü Birleşi
minde görüşülerek Meclis soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

Anavatan Partisi Grup Başkanlığının usulî sebepler ileri sürerek Komisyona aday göster
meyeceklerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 28.4.1992 tarihli 69 uncu Birleşiminde Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Mec
listeki -Anavatan Partisi Grubu dışındaki- diğer siyasî parti gruplarının güçleri oranında Ko
misyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından her parti 
için ayrı ayrı ad çekme suretiyle 11 kişilik Komisyon teşekkül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.3.1992 tarihli 44 üncü Birleşiminde Ko
misyonumuzun çalışma süresinin, komisyon üyelerinin ad çekme suretiyle tespiti tarihinde baş
laması kararlaştırılmıştı. Ancak, salon temininin gecikmesi nedeniyle Komisyonumuzun çalışma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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süresinin başkan seçimi tarihinden itibaren başlaması, Genel Kurulun 5.5.1992 tarihli 73 üncü 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

12.5.1992 tarihinde toplanan Komisyonumuz; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçi
mini yapmıştır. 

Soruşturmayı ilk iki aylık çalışma süresi içinde tamamlayamayan Komisyonumuz, soruş
turmanın bitirilebilmesi amacıyla; iki aylık yeni bir çalışma süresi verilebilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Komisyonumuza, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.9.1992 tarihli 5 inci Birleşiminde, 22.9.1992 
tarihinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin bir çalışma süresi daha verilmiştir. 

Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Atilla Hun'un mensubu olduğu siyasî partiden istifa 
etmesi nedeniyle Komisyonumuzdaki üyeliği İçtüzük hükümlerine göre kendiliğinden sona er
miş bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.9.1992 tarihli ve 
9/3-782/3342 sayılı yazısı Komisyonumuza intikal etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 24.6.1992 tarihli 87 nci Birleşiminde Bolu 
Milletvekili Tevfik Türesin, 13.10.1992 tarihli 14 üncü Birleşiminde Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül, 15.10.1992 tarihli 16 ncı Birleşiminde İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu Komisyo
numuz üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Komisyonumuzda boşalan üyeliklere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 1.7.1992 tarihli 91 inci Birleşiminde Adana Milletvekili Veli 
Andaç Durak, 20.10.1992 tarihli 17 nci Birleşiminde İçel Milletvekili Ahmet Bilyeli ve Kırkla
reli Milletvekili Ahmet Sezai Özbek, 4.11.1992 tarihli 22 nci Birleşiminde Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler seçilmişlerdir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içinde gerekji gördüğü belgeleri Komisyona celbetmiş ve 
bazı ilgililerin bilgi ve ifadelerine başvurmuştur. 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması kararlaştırılan Meclis Soruşturması Ko
misyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları ile yetkileri ve Soruşturma Komisyonu
nun düzenleyeceği raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul ve 
esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 
53 üncü Birleşiminde karar verilmiştir. 

II. — SORUŞTURMADA TOPLANAN DELİLLER : 
1. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gereğine binaen celbedilmiş bulunan rapor 

ve belgeler. 
2. Komisyonumuzca ifadeleri alınmış bulunan tanıklara ait ifade tutanakları. 

III. — MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN 
İNCELENMESİ VE SORUŞTURULMASI : 

Komisyonumuz; Meclis Soruşturması önergesinde ileri sürülen iddia ve hususları evrak 
üzerinde incelemiş, soruşturmasını yapmış ve ileri sürülen iddialar ve bunlarla ilgili tespitler 
aşağıda belirtilmiştir. 
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A) İmar Bankasının "Malî Güçlükleri" nedeniyle, 1980'Ii yıllarda Bankalar Yasasının 
64 üncü madde kapsamına alındığı, ancak Nisan 1990'da durumu aynı kapsamdaki bankalar
dan hiç de iyi olmadığı, hatta çok daha tartışmalı bir halde olduğu halde anılan bankanın ha
zine gözetiminden çıkarıldığı, bu kararın normal bir bankacılık işlemi sayılmayıp siyasî içerikli 
özel bir karar olduğu, anılan bankanın yönetim kurulunda görev yapan hazine yetkilisinin bıi 
gelişme üzerine emekliliğini isteyerek İmar Bankası ve iştiraklerde yer kapmasının bu durumu 
kanıtladığı şeklindeki iddianın incelenmesi: 

1. tmar Bankasının Bankalar Kanununun 64/1 inci Madde Kapsamına Alınması : 
tmar Bankasının malî bünyesinin 31.12.1981 - 30.6.1982 dönemi esas alınarak incelenmesi 

sonucu Bankalar Yeminli Murakıbı İsmail Canseven tarafından düzenlenen 25.1.1983 tarih ve 
2 sayılı Raporda "Bankanın; nakit sıkıntısı içinde olduğunun ve giderek büyüyen zararının 
31.12.1982 tarihi itibariyle özkaynaklarını aşacağının ve de halen taahhütlerini karşılayamaz 
durumda bulunduğunun saptanmasından dolayı; 

-— öncelikle ve en geç 30.4.1983 tarihine kadar 2 milyar sermaye ödenmesinin sağlanması. 
— Söz konusu sermaye ödemesinin sağlanamaması durumunda Bankalar Kanununun 60/2 

nci maddesine göre Geçici Yönetim Kurulunun kurulması önerilmiştir. (Rapor sh. 137) 
Bu rapor üzerine Bakanlık Makamına Hazine Genel Müdürlüğü ve MltT Genel Sekreter

liğince sunulan 15.3.1983 tarih ve 5298-231/8-1V 0337 sayılı yazıda söz konusu raporda geçen 
tespit ve sorunlar sıralanmış; bu sorunların giderilebilmesi için en sağlıklı çözümün artırılan 
sermayenin öncelikle ve engeç 30.4.1983 tarihine kadar asgari 2 milyar TL.'nin Ödenmesinin 
sağlanması olduğu, bu itibarla Bankanın malî bünyesinin güçlendirilebilmesi, kanuna aykırı 
işlemlerin düzeltilmesi, bankacılık ve muhasebe ilkelerine uygunluğun sağlanması amacıyla Ban
kaya 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 sayılı KHK ile değişik 60 inci maddesinin birinci fık
rasının uygulanmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmiş ve Bakanlık Makamının 
17.3.1983 tarihli Olur'larıyla tmar Bankası 60/1 kapsamına alınmıştır. 7129 sayılı Bankalar Ka
nununun 28 sayılı KHK ile değişik 60 inci maddesinin birinci fıkrası, ilgili Bakanlığa denetle
meler sonucunda.bir bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıflamakta olduğunun 
tespit edilmesi halinde, uygun bir süre vererek banka yönetim kurulundan bazı tedbirlerin alın
ması yetkisini veren 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64/1 inci fıkrasına tekabül etmektedir. 

1928 yılından bu yana faaliyet gösteren T. tmar Bankası T.A.Ş.'nin ortaklık yapısı 1984 
yılının Kasım ayında değişmiş, Doğuş Grubunun kontrolündeki hisse çoğunluğu Uzan ailesi 
fertlerine ve bu şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğu şirketlere intikal etmiştir. 
Diğer bir ifade ile, Uzan ailesinin tmar Bankasının çoğunluk hisselerini devraldığı tarihte Ban
ka, Bankalar Kanununun "Malî Bünyenin Güçlendirilmesi "ne yönelik 64/1 inci maddesi kap
samında Bakanlık vesayeti ve kontrolü altında bulunmaktadır. 

2. Bankanın Bankalar Kanununun 64/2 nci Madde Kapsamına Alınması : 
tmar Bankasının durumu, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 sayılı KHK ile değişik 60/1 

inci maddesi gereğince, Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen raporlarda yer 
alan öneriler doğrultusunda Hazinece yakından izlenmiştir. 

1985 yılında, Bankada Bankalar Yeminli Murakıbı Abdullah Soydaş tarafından yapılan 
inceleme sonucu düzenlenen 15.1.1986 gün ve 1 sayılı raporda Banka malî bünyesinin 
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sıhhatli bir yapı arz etmediği, malî bünyede tespit edilen zaafıyet halinin devam ettiği, yeni 
yönetimin Bankalar Kanununun 64/1 inci maddesindeki tedbirlere kısmen uyduğunun anlaşıl
dığı belirtilerek 64/1 inci maddenin uygulanmasına devam edilmesi, verilecek altı aylık süre 
sonunda malî bünyedeki zayıflamanın devam etmesi halinde, .nka hakkında 64/2 nci madde 
uygulamasına geçilmesi önerilmiştir. 

Bundan sonraki Murakıplık Raporlarındaki aynı paraleldeki önerilere ek olarak, T.C. Mer
kez Bankası da 2.11.1987 tarihli yazısında Bankanın ivedi olarak Bankalar Kanununun 64/2 
nci maddesi kapsamına alınması gereğini ifade etmiştir. Bütün bu gelişmeler neticesinde Ban
kanın 64/2 nci madde kapsamına alınması hususu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ilgili 
Bakanın Olur'larına sunulmuş ve Bakanlığın 8 Şubat 1988 tarihli Olur'Iarıyla Banka, Banka
lar Kanununun 64/2 nci maddesi kapsamına alınmıştır. 

Bankanın Yönetim Kurulu üyeliğine Bankalar Kanununun 64/2-a maddesi uyarınca Erol 
Hürbaş'ın atanması 1.5.1989 tarihinde Bakanlıkça uygun görülmüştür. 

3. Bankanın Bankalar Kanununun 64 üncü Madde Kapsamından Çıkarılması : 
Hazine tarafından malî durumu yakınen izlenen İmar Bankasında 30.9.1989 tarihli malî 

vaziyetler incelenerek Bankalar Yeminli Murakıbı Muhittin Bilget tarafından düzenlenen 
14.12.1989 tarih ve R-14 sayılı Raporda tespit edilen; 

— Mevduata sirayet eden 51.6 milyarlık birikmiş zarar nedeniyle yetersiz olan özkaynak-
Iarın artırılması, 

— Bankayı kârlı göstermeye yönelik kayıt düzeninden vazgeçilmesi, 
— Uzan grubuna açılan kredilerde imtiyazlı davranılmaması, 
— Malî bünyeyi güçlendirmeye yönelik diğer tedbirlerin alınması hususlarında/Başba

kanlık HDTM'nın 8.2.1990 gün ve 7318 sayılı yazısı ile Banka uyarılmıştır. 

30.9.1989 tarihi itibariyle yapılan malî incelemeyi takiben, bankanın 31.12.1989 tarihi ve 
31.3.1990 tarihine kadar olan malî göstergelerdeki gelişmeler de dikkate alınarak Bankalar Ye
minli Murakıbı Muhittin Bilget tarafından 9.4.1990 tarihli ve R.3 sayılı "Malî Bünye Analizi" 
raporu düzenlenmiştir. 

Bu raporda özellikle; 

— 1989 yılında malî bünye rasyolarında, özellikle aktifin seyyaliyeti ve kârlılık yönünden 
belirgin bir iyileşme gösteren Bankanın taahhütlerini karşılamada herhangi bir sorunu bulun
madığını, 
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Aktif kalitesinin arttırılması ve kur riskinin 1989 yılında °/o 30'Iar düzeyinde kalması ne
deniyle kaynak maliyetinin önemli ölçüde azalması sonucu bankanın 1989 yılını (1980'li yılla
rın başından beri ilk kez) 7.5 milyar TL. kârla kapattığı, 

Birikmiş zararlardan kaynaklanan 48.1 milyar TL. ek özkaynak ihtiyacının en azından 
mevduata sirayet etmiş bulunan 28.4 milyar TL. lik bölümünün izalesi halinde, bankanın 3182 
sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında izlenmesine son verilebileceği; bunu 
teminen halen nominal 50 milyar TL. olan banka sermayesinin ödenmemiş kısmı 8 milyar TL.'nın 
ortaklardan tahsili ve banka sermayesinin asgari 75 milyar TL.'na yükseltilerek tamamen öden
mesi gerektiği, 

Belirtilmektedir. 
Bakanlık Olur'Iarına sunulan müsteşarlık yazısında; 
1989 yılı başlarından itibaren malî bünye rasyolarında, özellikle aktifin seyyaliyeti ve kâr

lılık yönünden belirgin bir iyileşme gösteren ve taahhütlerini karşılamada herhangi bir sorunu 
kalmayan T. İmar Bankası T.A.Ş.'nin 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64/2 nci maddesi kap
samından çıkarılması, ancak birikmiş zararlardan kaynaklanan ve mevduata sirayet eden 28.4 
milyar TL. lik özkaynak ihtiyacının giderilerek sermayenin asgarî 75 milyar TL. sına yükseltil
mesi ile, banka malî bünyesinin daha da güçlendirilmesi için müsteşarlıkça gerekli görülen di
ğer tedbirlerin de bankaca alınarak uygulanmasının izlenmesinin, 

Diğer taraftan, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında izlenmesi
ne gerek kalmayan T. imar Bankasının Yönetim Kuruluna üye olarak atanan Erol Hürbaş'ın 
da bu görevden alınmasının, 

Uygun olacağı belirtilmektedir. 
Bakanlık Olur'una sunulan bu yazı 16.4.1990 tarihinde DeVlet eski Bakanı Güneş Taner 

tarafından uygun görülmüştür. 
Komisyonumuz yukarıdaki iddiayla ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret eski Müsteşarı ve 

şu anda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan Namık Kemal Kılıç'ın yeminli 
ifadesine başvurmuştur. 

İmar Bankasının, Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamından çıkarılmasıyla il
gili olan ve bakanın onayına sunulan yazı hakkında Namık Kemal Kılıç'a yöneltilen "... tarafı
nızdan mı kaleme alındı, yoksa size bağlı olan; yani bakan size herhangi bir şey söylemedi, 
siz de bunu kaleme alana bir şey söylemediniz; bir memur bu onayı yazdı -sıradan bir memur-
hepiniz parafe ettiniz, bakan da onayladı." şeklindeki soruya, "sıradan memur bunu yazmaz; 
biraz önce söylediğim gibi, çünkü önemli bir konu. Bu bir tartışılır Genel Müdürün başkanlı
ğında, banka Kambiyo Genel Müdürlüğünde, tartışılır; müsteşar yardımcısına arz edilir. Müs
teşar yardımcısı da uygun görürse bize kadar gelir prensip olarak; biz, tamam siz uygun görü
yorsanız hazırlayın bakana arz edelim biz bıinu ve normal yoldan gelir bakana kadar gider. 
Bakana da arz edilir. Bakan da bunu imzalar; uygun görürse. Durum nedir bilmiyorum; oku
yup imzalamaz, gerektiği zaman bu konuda çağırıp konuşmuş olabilir; ya beni ya müsteşar 
yardımcımı, tercihen beyan edilir. Bizi çağıramadığı, bulamadığı zaman genel müdür için, Banka 
Kambiyo Genel Müdürü sözkonusudur." cevabını vermiştir, (tfade Tutanağı: Sh. 9) Sözkonu-
su Bankanın, Bankalar Kanununun 64 üncü madde kapsamı dışına çıkarılmasıyla ilgili Mura
kıp Raporunda, konunun olumsuz yönlerinin saptanmış olmasına rağmen, Müsteşarlıkça ilgi
li bakana arzedilen Olur yazısında konunun menfî yönlerine değinilmediği, dolayısıyla Baka
nın "Bu yola işin akışından itildiği" şeklindeki soruya karşı Namık Kemal Kılıç "... biz Sayın 
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Bakana arzettiğimiz zaman bakana bütün detayları gitmiştir." demiştir. "Menfî olanları sözlü 
olarak mı arz ettiği" hususundaki soruya da "Evet" cevabını vermiştir. (îfade Tutanağı: Sh. 11) 

Diğer taraftan, Bankalar Yeminli Murakıbı'nın îmar Bankasının, bazı şartların yerine ge
tirilmesi şartıyla Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamından çıkarılabileceğini belir
ten raporuna rağmen, bu bankanın 64 üncü madde kapsamından çıkarılması yönünde bir bas
kının yapılıp yapılmadığı şeklindeki soruya Namık Kemal Kılıç "Hayır, yapılmadı." karşılığı
nı vermiştir. (îfade Tutanağı : Sh. 16) 

B) îmar Bankasına Bankalar Yasasının 64 üncü Madde kapsamında olduğu 1987 ve 1988 
yıllarında Merkez Bankası kaynağından "Özel Kredi" kullandırıldığı, bu işlemin yasal olma
dığı, Merkez Bankası Yasasının teminatsız olduğu için herhangi bir kuruluşa "Özel Kredi" 
açılmasını yasakladığı, îmar Bankasına Merkez Bankası kasasından devlet kolaylığı sağlandı
ğı, şeklindeki iddianın incelenmesi : 

1. T.C. Merkez Bankasınca îmar Bankasına ' 'özel Kredi" kullandırımının mevzuat kar
şısındaki durumu : 

Soruşturma Önergesindeki iddiayla ilgili olarak T.C. Merkez Bankasınca Komisyon Baş
kanlığına gönderilen belgeler incelendiğinde; 

— özel kredi uygulaması; 22.6.1982 gün ve 39 sayılı "Ödeme güçlüğü içinde bulunan ban
kerlerin işlemleri hakkında 35 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değişitirilmesine ve bu karar
nameye iki madde eklenmesine ilişkin" KHK'nin 6 ncı maddesine dayanılarak; bankerlerin 
mevduat sertifikası veya tahvil karşılığı borçlarının ödenmesi nedeniyle, bankalardan mevduat 
çekilişi olduğu takdirde, buna dayalı olarak likidite güçlüğü içinde bulunan bankalara kullan
dırılmak üzere T.C. Merkez Bankası Meclisinin 17.10.1982 gün ve 3942/13451 sayılı Kararı ile 
ihdas edildiği, 

— Banka meclisinin muhtelif tarihli kararları ile global olarak tüm bankalar için 113 mil
yar liralık özel kredi limiti tespit edildiği ve bu limit kapsamında. 7 Bankaya 105.2 milyar liralık 
kredi tahsis edilerek kullandırıldığı, 

Saptanmıştır. 
2. îmar Bankasına özel kredi limiti tahsis ve kullandınmı : 

Merkez Bankasınca 7 banka için (Anadolu Bankası, Hisarbank, İktisat Bankası, İstanbul 
Bankası, işçi Kredi Bankası, T. îmar Bankası, Ortadoğu îktisat Bankası) belirlenen toplam 
105.2 milyar liralık limit kapsamında, T. îmar Bankası için de 1 milyar 773 milyon liralık (Top
lam limitin % 1.69'u oranında) özel kredi limiti tahsis edilerek kullandırılmıştır. 

3. îmar Bankasına kullandırılan özel kredinin tahsili : 
İmar Bankasına tahsis edilen özel kredi; diğer 6 bankaya tahsis edilen kredi şartlarına pa

ralel olarak kullandırılmış ve tahsil edilmiştir. Kredinin îmar Bankasına tahsis ve kullandınmı 
1982 yılından itibaren başlamıştır. Soruşturma önergesinde belirtilen İmar Bankası "özel Kredi" 
borcu 31.12.1987 tarihi itibariyle borç kalıntısını göstermektedir. 31.12.1987 tarihinde tüm ban
kaların T.C. Merkez Bankasına olan özel kredi borçları toplamı 28.9 milyar lira düzeyindedir. 

C) îmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından 1991 yılı içinde 39.9 milyar liralık "re
eskont kredisi" kolaylığı tanınması, bankanın reeskont, kredisini kullandığı tarihte bu kolaylı
ğın bütün bankalar için "Para politikası gereği" gerekçesiyle kapalı tutulduğu zamanda yapıl-
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ması, banka aracılığıyla reeskont kredisi ayrıcalığından yararlandırılan 8 kuruluşun tamamın
da bu bankanın ya da sahiplerinin büyük hissedar olduklarının görülmesi, bu firmaların rees
kont kredisi kolaylığından yararlanmak için sunî olarak kurulup kurulmadıklarının irdelen-
meksizin açılması şeklindeki iddianın incelenmesi : 

1. T.C. Merkez Bankasınca Reeskont Kredisi KuIIandırımının Mevzuat Karşısındaki Du
rumu : 

1990 yılı başında, uygulanan selektif para politikasına son verilerek, firma yerine, banka
cılık kesimine kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının karşılanması için genel bir kısa vadeli reeskont 
imkânı getirilmiştir. Bu sisteme göre, bankalar ihtiyaç duyduklarında, portföylerindeki vadesi
ne 3 ay kalmış senetleri reeskonta getirerek Merkez Bankasından likidite temin edebilmektedirler. 

2. İmar Bankasına T.C. Merkez Bankasınca Reeskont Kredisi Tahsis ve Kullandırımı : 
Geçmiş uygulamaları ve performansları dikkate alınarak diğer bazı bankalar yanında T. 

İmar Bankasının T.C. Merkez Bankasına tevdi ettikleri reeskont senetlerinin portföye alınması 
1986 yılından itibaren durdurulmuş, böylece bunlara reeskont kredisi imkânı sağlanmamıştır. 
İzleyen yıllarda bu bankalardaki gelişmeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yanısıra Merkez 
Bankasınca da yakından izlenmiştir. 

İlgili bakan tarafından Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamına alınan T. İmar 
Bankasının 16.4.1990 tarihinde bu madde kapsamından çıkarıldığı Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca Merkez Bankasına 17.4.1990 tarihli bir yazı ile bildirilmiştir. Bu gelişmeye karşın, 
T.C. Merkez Bankasınca İmar Bankası bir süre daha izlenmiş ve bu süre içinde bankaya rees
kont kredisi açılmamıştır. 

Yeni ihdas edilen reeskont kredisinden yararlanmak üzere her bankaya, özkaynak, mev
duat ve plasmanları ile orantılı olarak bir limit tespit edilmiştir. Bu şekilde yapılan hesaplama 
sonucu, Merkez Bankası Meclisinin 17.1.1991 tarihli kararı ile T. İmar Bankası için 60 milyar 
liralık bir limit tespit edilmiş, ancak bu limitin 15 milyar lirası Merkez Bankasının gözetim bi
rimince yapılan olumlu değerlendirmeler ve bankanın talebi de dikkate alınarak 12.7.1991 tari
hinde bankaya duyurulmuş ve duyuru çerçevesinde 31.7.1991 tarihinde senet kabulüne başlan
mıştır. 

T.C. Merkez Bankasınca intikal ettirilen bilgilerden, Temmuz 1991 - Mayıs 1992 arasında
ki dönemde T. İmar Bankasına tahsis edilen reeskont kredisi tutarlarının 2.9.' -14.9 milyar lira 
olduğu saptanmıştır. Böylece, soruşturma önergesinde yer aldığı gibi reeskont kredisi imkânı
nın hiçbir zaman 39.9 milyar lira düzeyinde olmadığı, bu bilgilerden anlaşılmıştır. 

3. Düşük Faizli Reeskont Kredisi Kolaylığının, Diğer Bütün Bankalar İçin Kapalı Tutul
duğu Bir Dönemde Sadece İmar Bankasına Sağlandığı Hususu : 

önergede yer alan düşük faizli reeskont kredisi kolaylığının, diğer bütün bankalar için ka
palı tutulduğu bir dönemde sadece İmar Bankasına sağlandığı hususu, T.C. Merkez Bankasın
ca aktarılan bilgilerden yararlanılarak, Temmuz 1991 - Mayıs 1992 döneminde hafta sonlan 
itibariyle reeskont kredilerinin tüm bankalar ve İmar Bankasının bakiyeleri kıyaslanmak sure
tiyle değerlendirilmiştir. 

Bu dönemde tüm bankalara î trilyon 279 milyar lira - 1 trilyon 693 milyar lira arasında 
reeskont kredisi kullandırılmış iken T. İmar Bankasına kullandırılan tutarlar 2.9.-14.9 milyar 
lira arasında olmuştur. Yine aynı dönemde İmar Bankasına kullandırılan reeskont kredilerinin 
tüm bankalara ait krediler içindeki payı % 0.12 - % 1.18 arasında olmuştur. 
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Bu tutar ve oranlar, reeskont kredi kullandtrımında tmar Bankasına bir farklılık ve ayrı
calık yapılmadığını belirlemektedir. 

4. Reeskont Kredisi Ayrıcalığından Yararlandırılan 8 Kuruluşun Tamamında Bu Banka
nın ya da Sahiplerinin Hissedar Oldukları Hususu : 

1990 yılı başında getirilen yeni uygulama ile, kısa vadeli senet reeskontu sisteminde, firma 
yerine bankacılık kesimine kısa vadeli likidite imkânı sağlanması amaçlanmıştır. Bundan ya
rarlanmak isteyen bankalar, T.C. Merkez Bankası Iskonto, Reeskont ve Avans Yönetmeliği ve 
îzahnamesi gereğince muteber sayılan firmaların senetlerini tevdi ederek kredi sağlayabilmek
tedirler. , 

Tüzelkişiliğe haiz olup, kanunî takip, haciz, icra, iflas ve konkordatoya maruz kalmamış 
firmaların senetleri, diğer firmalarla ortaklık ilişkisine bakılmaksızın T.C. Merkez Bankası Ka
nununun öngördüğü limit içinde Bankaca reeskonta kabul edilmektedir. Reeskonta veya avan
sa kabul edilecek senetlerin en yüksek tutarına ilişkin sınırlama anılan kanunun 47 nci madde
sinde belirlenmiş olup buna göre, bankanın aynı imzalarla reeskonta kabul edebileceği senet 
miktarı bir önceki yıl toplam kredilerinin en çok binde beşi ile sınırlandırılmıştır. Bu miktar 
ise 1990 yılında 33 milyar 495 milyon liradır. 

D) tmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından sağlanan bir önemli ayrıcalığın da 1990 
yılının "Svvap" işlemleri olması ve îmar Bankası için bu uygulamanın, kolaylığın diğer bütün 
bankalar için kapalı olduğu bir zamanda gerçekleşmesi şeklindeki iddianın incelenmesi : 

1. Swap İşlemleriyle İlgili Mevzuat ve İşleyiş : 
Merkez Bankasınca, swap işlemleri, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka

nununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasına istinaden Banka Meclisinin 11 Temmuz 1985 ve 17 
Eylül 1987 tarihli kararlarına istinaden yapılmaktadır. 

Swap işlemi, iki bankanın, belli bir tarihte (işlem valörü), belli bir süre için, miktarları 
belirlenmiş iki farklı para cinsi üzerinden ve anlaştıkları faiz oranlarıyla karşılıklı olarak bir
birlerine mevduat yapmaları demektir. Burada, taraflar, işlem valöründe; para cinsleri ve tu
tarları, süre ve karşılıklı olarak birbirlerine mevduat yaptıkları para cinsine uygulayacakları 
faiz oranları üzerinde mutabık kalırlar. Belirlenen süre sonunda (işlem vadesi) ise taraflar mevduat 
yaptıkları ana paraları ve faizleri karşılıklı olarak tahsil ederler. 

Bu anlamda swap işlemleri, "döviz mevduatı karşılığı Türk Lirası mevduatı" demektir. 
Elinde döviz mevcudu bulunan bir bankanın, bu mevcudunu elden çıkarmadan kısa süreli Türk 
Lirası ihtiyacını karşılayabilmesi, svvap işlemleri sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu bağ
lamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarla swap yapmakla, işlem süresi içinde 
hem döviz mevcutlarını arttırmakta, hem de işlemin diğer bacağı ile de işleme taraf bankaların 
Türk Lirası ihtiyacını karşılamış olmakta ve böylelikle svvap bir para politikası aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Svvap işlemi sırasında taraflar; svvap süresi, işleme konu döviz ve Türk Lirası tutarları ve 
her iki para cinsine uygulanacak faiz oranları üzerinde mutabık kalırlar. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca yapılan svvap işlemlerinde sözkonusu faiz oranları, cari piyasa şartları ve 
diğer koşullar dikkate alınarak Merkez Bankasınca belirlenmektedir. 

Türk Lirası karşılığı yapılan döviz svvapları, doğrudan döviz rezervini etkilediği için yapı
lan svvap işlemleri toplamı, Merkez Bankasının döviz rezervleri seviyesine göre zaman içinde 
değişiklik göstermektedir. 
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2. tmar Bankası ile Yapılan Swap İşlemleri : 

Yukarıda geçen işleyiş çerçevesinde, T.C. Merkez Bankası Para Piyasaları ve Fon Yönetimi 
Genel Müdürlüğüne şifahî olarak başvuruda bulunan T. imar Bankası, Bankalar Kanununun 
64/2 nci maddesi kapsamından çıkarıldıklarını da belirterek, Banka nezdinde reeskont limitle
rinin ve teminat olarak verebilecekleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin bulunmadığını, bu ne
denle içinde bulundukları likidite sıkıntısını hafifletebilmeleri amacıyla 1 yıl vade ile swap yapmak 
istediklerini bildirmişler, daha sonra 2.5.1990 tarihli mektupları ile bu taleplerini yazılı olarak 
da iletmişlerdir. 

T.C. Merkez Bankası 1 yıl vade ile yapılan bu swap başvurusunu 3 ay vadeye indirerek 
kabul etmiş ve ikinci bir 3 ay için bir defaya mahsus olmak üzere temdit etmiştir. Buna göre; 
2.5-6.8.1990 tarihleri arasında İmar Bankasına 5 milyon Dolar karşılığında 12 634 700 000 TL. 
verilmiş, Teminat olarak gösterilen dövize Merkez Bankasınca % 8.56 oranında faiz verilirken, 
İmar Bankasından % 40 oranında faiz alınmıştır. 

Bu işlem 6.8.1990 - 6.11.1990 tarihleri arasında limit 13 323 300 000 TL'ye yükseltilerek 
temdit edilirken, Merkez Bankasınca dövize.verilen faiz oranı % 7.75'e indirilmiş, İmar Ban
kasından alınan faiz oranı ise % 40 ile aynı düzeyde bırakılmıştır. 

3. Diğer Bankalara Göre İmar Bankasına Bir Ayrıcalık Tanınıp Tanınmadığı Hususu : 
T.C. Merkez Bankasınca aktarılan bilgilerden, 1990 yılında muhtelif bankalarla ay sonları 

itibariyle; 215-326 milyon Dolar arasında değişen döviz karşılığı 382.5-622.4 milyar lira arasın
da değişen swap işleminin yapıldığı saptanmıştır. Böylece, İmar Bankası ile ilgili swap işlemi
nin, diğer bankalara yapılan bu tür uygulama kapsamında olduğu, bu işlemlerin diğer banka
lara kapalı olduğu bir zamanda gerçekleşmediği anlaşılmıştır. ' 

T.C. Merkez Bankasınca İmar Bankasına 5 milyon Dolar karşılığı 3 aylık dönemlerde iki 
kez 13.3 milyar liralık limit içinde yapılan swap işlemlerinin, Merkez Bankasınca alınan karar
lar çerçevesinde ve olağan işleyişi içinde gerçekleştiği ve İmar Bankası ile olan işlem tutarının 
1990 yılında diğer bankalarla yapılan işlem hacmi içinde önemli bir yeri bulunmadığı saptan
mıştır. 

İmar Bankası ile yapılan swap işlemlerinde, dövize ve TL'sına uygulanan faiz oranları açı
sından, diğer bankalara göre bir farklılığının ve ayrıcalığın bulunmadığı, T.C. Merkez Banka
sının 4 Kasım 1992 tarihli ve 102530 sayılı yazısına ekli listeden anlaşılmaktadır. 

E) İmar Bankasının Şubat !990'da mevduat sahiplerinin bankadan aldıkları faizlerin üze
rinden stopaja tabi tutulan % 10 menkul sermaye iradı vergisi ile faiz üzerinden binde beş Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonunun kesilmesine karşılık, bu paraların, vergi dairesine yatırıl
maması ve zararlardan mahsup edilmesi ve toplam İmar Bankası şubeleri itibariyle 1 milyar 
liraya yakın olduğu tahmin edilen bu usulsüzlüğün Maliye ve Gümrük Bakanlığına belgeli ola
rak ihbar edilmiş olmasına karşın inceleme konusu yapılmamış olması şeklindeki iddianın in
celenmesi : 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığına Yapılan İhbar : 
İmar Bankasının 1990 yılı Şubat ayında mevduat stopajlarını ve fonlarla ilgili vergileri il

gili Vergi Dairesine süresinde yatırmayarak Hazine zararına yol açtığı şeklindeki ihbar, 14.1.1992 
tarihînde Maliye ve Gümrük Bakanlığına postalanan tarihsiz ve Ahmet Tuna Sözer imzalı bir 
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dilekçe ile yapılmıştır. Aynı kişi 21.5.1992 tarihinde aynı Bakanlığa yaptığı başvuruda, ihbar 
ikramiyesi talebinde de bulunmuştur. -

2. Soruşturma önergesinde Yer Alan Vergi Konusunda Yapılan İncelemeler : 

Ahmet Tuna Sözer'in İmar Bankası hakkındaki ihbarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
işleme konulmuş, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hesap Uzmanları Kurul Başkanlığına 29.1.1992 
tarihinde intikal ettirilmiştir. 

Bunun üzerine İmar Bankasının Antalya, Samsun, Ankara, Sirkeci, Şişli, Aksaray, Kara-
köy, Bakırköy Şubelerinin 1990/Şubat ayı hesapları gelir vergisi stopajı yönünden Maliye Mü
fettişi Turgut Akman ile Hesap Uzmanı Murat tnan tarafından, 2 531 755 950 liralık matrah 
üzerinden incelenmiş ve 3 921 440 750 TL. matrah farkı bulunmuş olup düzenlenen raporlar 
gerekli işlem yapılmak üzere ilgili Vergi Dairelerine gönderilmiştir. 

Bu suretle Ahmet Tuna Sözer'in ihbar ettiği ve aynı zamanda Soruşturma Önergesinde 
yer alan iddianın doğruluğu tespit edilmiş, imar Bankasına ikmalen vergi tarhı ve vergi ile Fonlara 
ilişkin gecikme faizleri ile cezaların uygulanması hususu ilgili Vergi Dairelerine iletilmiştir. 

3. Vergi İncelemelerinin Sonucu : 

Yapılan incelemelerde; İmar Bankasının gelir vergisi stopajları ve Fonlarla ilgili mükellefi
yetlerini mer'i malî mevzuata uygun şekilde yerine getirmediği saptanmıştır. Ancak mevcut te
spitler muayyen sayıda (8 Banka Şubesinde) şubede yapılan vergi incelemesinin sonuçlarını yan
sıtmaktadır. İmar Bankasının 54 şubesinin tümünde yapılacak vergi incelemesi sonuçlarının, 
olayın gerçek boyutunu yansıtabileceği açıktır. 

Nitekim, konuyu inceleyen Hesap Uzmanı Murat İnan'ın Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığına, rapor teslimi nedeniyle yazdığı 14.5.1992 
tarihli ve 874/4 sayılı yazıda; 

— Şikâyete konu hususların doğruluğunun saptandığı, 
— Ancak bu hususlara ilişkin incelemelerin ülke çapında toplam 54 şube bazında yapıl

ması gerektiği, 
— Bu incelemelerin bir veya birkaç merkezî denetim elemanınca dahi yapılabilmesinin fii

len ve fiziken mümkün olmadığı, 
— Ayrıca yapılacak bu incelemelerin Hesap Uzmanının ihtisas alanının dışında olup an

cak yerel denetim elemanlarınca il bazında şubeler nezdinde yapılabileceği, 
Belirtilmektedir. 

F) İmar Bankasında olmayan kişiler ve hayalî adresler yaratılarak vadesiz mevduat he
sapları açıldığı, bu hesaplara yatan paraların rakamlarının milyarları bulduğu, burada amacın 
disponibilite olarak tutulması gereken nakiti kâğıt üzerinde tutturmuş görünmek olduğu, oysa 
bu paraların banka kasasında bulunmadığı, bir örnek olarak 21 Ocak 1991 günü Karaköy Şu
besinde Nedim Göksel adına açılmış 3 milyar liralık hesabın kısa bir süre sonra kapandığı, 
bu yöntemin İmar Bankasının özellikle Kadıköy, Ankara, Sirkeci ve Gayrettepe şubelerinde yaygın 
olarak kullanıldığı şeklindeki iddianın incelenmesi : 

, İmar Bankasında "Hayali-Fiktif Hesaplar Bulunduğu"na İlişkin Soruşturma önergesin
de Yer Alan İddia Konusundaki İncelemeler : 
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Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu 
Başkanlığının, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne muhatap 1 Temmuz 1992 tarihli ve 
BYM : 60-92-21/2083 sayılı iç yazışmadan iddia konusu hususun, Bankalar Yeminli Murakıp-
larınca incelendiği anlaşılmaktadır. 

Başbakanlık HDTM (Müsteşarlık Makamının) talimatları uyarınca; muhtelif gazetelerde, 
tmar Bankasında hayalî-fiktif hesaplar bulunduğu yolundaki iddialar, Bankalar Yeminli Mu
rakıpları t. Kubilay Temuçin ve Yalçın Karagöz tarafından incelenmiş ve Kurul Başkanlığına 
26.6.1992 tarihli ve M-4/26, M-3/25 sayılı mütalaa sunulmuştur. 

Söz konusu mütalaada; muhtelif gazetelerde T. İmar Bankası T.A.Ş.'nın Kadıköy Şube
sinde İlhan Özger adına, Karaköy Şubesinde Nedim Göksel adına ve Gayrettepe Şubesinde Mü-
kerrem Aktif adına hayalî-fiktif mevduat hesapları açılmak suretiyle bu şubelerin kasa bakiye
lerinin gerçekte olduğundan yüksek gösterildiği ve bu suretle Banka Disponibilitesinin yasal 
oranlar seviyesinde tutturulmasına çalışıldığı yolundaki iddiaların incelendiği, ancak hayalî-
fiktif hesaplarla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları gösterir bir kanıta Bankanın belge ve kayıt
ları üzerinde 29.12.1991, 30.12.1991, 31.12.1991 ve 21.1.1991 tarihli evraklar üzerinde yapılan 
incelemelerde rastlanılmadığı, bu durumda denetim ekibince konuyla ilgili olarak yapılacak 
bir işlem bulunmadığı, 

Belirtilmektedir. 
Bankalar Yeminli Murakıplığı mütalaasında da söz konusu günler için ekipçe fiili kasa 

sayımı yapılamadığından gerçek durumun tespitinin zor olduğuna işaret edilmektedir. 

IV. — DEĞERLENDİRME ; 

Bu bölümde, inceleme ve soruşturma bölümünde yapılan açıklamalar ve varılan tespitler1 

ışığında, haklarında soruşturma açılan eski Başbakan ve Bakanların sorumlulukları değerlen
dirilecektir. 

A) tmar Bankasının Bankalar Kanununun 64 üncü Maddesi Kapsamından Çıkarılması 
Hususu : 

tmar Bankasının bu madde kapsamından çıkarılmasına esas teşkil eden Bankalar Yeminli 
Murakıbının 9.4.1990 gün ve R-3 sayılı Raporunda; aktifin seyyaliyeti ve kârlılık yönünden be
lirgin bir iyileşme gösteren Bankanın taahhütlerini karşılamada herhangi bir sorununun bu
lunmadığı, Banlcamn 1989 yılını (1980'li yılların başından beri ilk kez) 7.5 milyar TL. kârla 
kapattığı vurgulanarak, birikmiş zararlardan kaynaklanan 48.1 milyar TL. ek özkaynak ihti
yacının en azından mevduata sirayet etmiş bulunan 28.4 milyar TL'lık bölümünün izalesi ha
linde, Bankanın 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında izlenmesine 
son verilebileceği; bunu teminen halen nominal 50 milyar TL. olan Banka sermayesinin öden
memiş kısmı 8 milyar TL'nın ortaklardan tahsili ve ayrıca Banka sermayesinin asgarî 75 milyar 
TL'na yükseltilerek tamamen ödenmesinin gerekmekte olduğu belirtilmiştir. 

Bu durumda, Bankalar. Yeminli Murakıbının raporunda, Bankanın Bankalar Kanununun 
64 üncü madde kapsamından çıkarılması, sermayenin ödenmemiş 8 milyar liralık kısmının or
taklardan tahsili ile sermayenin 50 milyar liradan 75 milyar liraya yükseltilmesi koşuluna bağ
lanmış iken, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı tarafından Bakana sunulan onay yazısında, bu 
koşul yerine getirilmeden Bankanın 64/2 nci maddesinden çıkarılmasının ve sermayesinin 75 
milyar liraya yükseltilmesinin ayrıca Müsteşarlıkça izlenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 
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Aynı onay yazısında, Bankanın tümü ile Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsa
mında izlenmesine gerek olmadığı ve bu Banka Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Erol Hür-
baş'ın bu görevden alınmasının uygun olacağı vurgulanmıştır. 

Böylece, İmar Bankasının Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamına alınmasını 
gerektiren malî zaafiyet giderilmeden ve Bankalar Yeminli Murakıplığı Raporunda belirtilen 
malî durumun iyileştirilmesini sağlamaya yönelik tedbirler yerine getirilmeden söz konusu ban
kanın 64 üncü madde kapsamından (tümüyle) çıkartılması sağlanmıştır. 

tmar Bankası sermayesi 21.12.1990 tarihli olağan genel kurulda 50 milyar TL'dan 75 mil
yar TL'na çıkartılmıştır. Artırılan sermayenin (25 milyar TL'nın) 13 milyar liralık kısmı ihtiyarî 
yedek akçe ve yeniden değerleme fonundan mahsup edilirken bakiye 12 milyar liralık kısmının 
ortaklardan nakten tahsili öngörülmüştür. Sermaye artırım işlemlerinin tescilini 1991 yılında 
gerçekleştiren İmar Bankası aynı yıl içinde itibarî sermayesini 75 milyar liradan 125 milyar li
raya çıkartmıştır. Banka bilançosunun tetkikinden 1991 yıl sonu itibariyle, sermayenin 107.5 
milyar liralık kısmının ödendiği anlaşılmaktadır. 

Böylece, tmar Bankasının Bankalar Kanununun 64 üncü madde kapsamından çıkarılabil
mesi hususunda Bankalar Yeminli Murakıp Raporunda öngörülen sermaye artırımı şartının, 
önemli bir süre gecikme ile ancak 1991 yılı içinde yerine getirilebildiği saptanmıştır. 

Yapılan işlemin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının anlaşılabilmesi için 25.4.1985 
tarihli ve 3182 Numaralı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerinin incelenmesi ge
rekli görülmüştür. Bu bakımdan madde aşağıya çıkarılmıştır. 

"Malî Bünyenin Güçlendirilmesi : 
Madde 64. — 1. Denetlemeler sonucunda bir bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde 

zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık uygun bir süre vererek, banka yöne
tim kurulundan, 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin ödenmeyen kısmının tahsilini, 
b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görülen alacaklar için karşılık ayrılmasını, 
c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel alımının durdurulması veya sınırlandı

rılması suretiyle veya benzeri şekilde masrafların kısılmasını, 
d) İştirak veya sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını, 
e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plasmanların durdurulmasını veya sınırlan

dırılmasını, 
0 Kanun ve kararlara aykırı fiilleri tespit edilen personelin bankayı temsil yetkilerinin 

kaldırılmasını, 
g) Malî bünyenin güçlendirilmesi için benzeri diğer tedbirlerin alınmasını. 
İsteyebilir. 

Yönetim Kurulu bu talimat istikametinde gerekli tedbirleri almak ve aldığı karar ve ted
birleri aylık raporlar halinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır. 

2. Yönetim Kurulu birinci fıkraya göre alınması istenen tedbirleri kısmen veya tamamen 
almadığı veya bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen bankanın malî bünyesindeki zayıflama 
devam ettiği takdirde Bakan : 
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a) Bankanın malî bünyesini zayıflatan karar ve işlemlerin yönetim ve denetim kurulları
na ait olması halinde, yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir kısmını veya tamamını gö
revden alarak veya yönetim ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bü kurullara üye atamya, 

Yetkilidir. 
3. . . . . . . . . " 
Bu maddenin birinci fıkrası, bir bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıflamakta 

olduğunun tespiti halinde malî bünyesinin güçlendirilmesine yöneliktir. 

tkinci fıkrası da, birinci fıkraya göre alınması istenen malî bünyeyi güçlendirici tedbirle
rin alınmaması veya malî bünyeyi zayıflatan karar ve işlemlerin yönetim kuruluna ait olması 
halinde banka yönetimine geçici bir yönetim kurulu teşkili suretiyle Devletçe el konulmasını 
düzenlemektedir. Böylece banka malî bünyesi tamamen tahrip olmadan müdahale imkânı sağ
lanmaktadır. 

Üçüncü fıkra ise bankanın taahhütlerini karşılayamayacak derecede zaafa düştüğü haller
de alınacak tedbirleri düzenlemektedir. Bu konuda duruma önce yönetime el konularak ban
kanın malî bünyesini güçlendirici ve ayakta kalmasını sağlayıcı tedbirler alınması konusunda 
ilgili Bakana yetki verilmektedir. Bankanın malî bünyesinin bu tedbirlerle güçlendirilmesine 
imkân görülmeyen hallerde ise mevduat sahiplerinin haklarını korumak bakımından Banka
nın devir veya birleştirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. . 

tmar Bankası, denetlemeler sonucunda 17.3.1983 tarihînde itibaren ilgili bakan onayı ile 
7129 sayılı Bankalar Kanununun, bugün yürürlükteki Bankalar Kanununun 64/1 inci madde
sine tekabül eden 60/1 inci maddesi kapsamına alınmıştır. 8.2.1988 tarihinde de yine denetle
meler sonucunda anılan Kanunun 64/2 nci maddesi kapsamına alınmıştır. 

Madde metninden açıkça anlaşılacağf gibi bir bankanın Bankalar Kanununun 64 üncü 
maddesi kapsamına alınabilmesi için o bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıflamak
ta olduğunun tespiti gerekli görülmektedir. Bu tespitin denetlemeler sonucunda ortaya çıkma
sı şarttır. Böyle bir tespit yoksa, bakanlık veya bakan, kendiliğinden bir bankayı Bankalar Ka
nununun 64 üncü madde kapsamına alma veya çıkarma yetkisi söz konusu olamaz. 

Diğer taraftan; 64 üncü madde hükmünde, denetlemeler sonucunda bankalar yeminli mu-
rakıplığınca önerilen bütün hususların bankalarca harfiyen yerine getirilmesi için ilgili baka
nın mutlaka istemde bulunacağı anlamını da çıkarmak mümkün değildir. 64 üncü madde met
ninde "isteyebilir." "yetkilidir." ibarelerinin yer almış olması da bakanlık veya bakanın bir takdir 
yetkisine sahip olduğunu göstermektedir. 

Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi de sermayenin artı
rılmasını veya sermayenin ödenmeyen kısmının tahsilini öngörmektedir. Anılan madde kapsa
mında izlenen tmar Bankasında yapılan denetlemeler sonucunda sermayanin ödenmemiş 8 milyar 
liralık kısmının ortaklardan tahsili ve Banka sermayesinin 50 milyar liradan 75 milyar liraya 
yükseltilmesi şartı ile Bankanın 64 üncü madde kapsamından çıkarılabileceği belirtilmektedir. 
Ancak; bu malî zaafiyet giderilmeden ve malî durumun iyileştirilmesini sağlayacak, Bankalar 
Yeminli Murakıplığı Raporunda belirtilen diğer tedbirler yerine getirilmeden sözkonusu Ban
ka 64 üncü madde kapsamından tümüyle çıkartılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 



— 25 — 

Bankanın 64 üncü madde kapsamından çıkarılmasına dair olan Bakan onay yazısının ikinci 
nüshasında parafı bulunan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Mü
dürü Selçuk Demiralp'ın Komisyonumuzda alman yeminli ifadesinde "Bizim 1989 yılında is
tediğimiz özkaynak yeterliliği rasyosu °/o 5, 1990'da % 6 ...dır." demiştir. Ayrıca, Bankanın 
bu rasyoyu tutturduğunu ve hatta geçtiğini beyan etmiştir. 

Selçuk Demiralp; verdiği ifadede bir bankanın malî bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflığı
nı; zararın mevduata sirayet etmiş olması, taahhütlerini yerine getirememesi, bankanın gelir-
gider dengesinin bozulması şeklinde yorumlamıştır. Bu yoruma göre, bir bankanın zararı mev
duata sirayet etmiş ise malî bünyesinde ciddi bir zayfılık var demektir. 

Bankalar Yeminli Murakıplığı Raporunda, (Raporumuzun III. Bölüm A/3'te yer almış
tır.) birikmiş zararlardan kaynaklanan 48.1 milyar TL. ek özkaynak ihtiyacının en azından mev
duata sirayet etmiş bulunan 28.4 milyar TL. lik bölümünün izalesi halinde, Bankanın 64 üncü 
madde kapsamında izlenmesine şon verilebileceği vurgulanmıştır. Bu şart yerine getirilmeden 
Banka 64 üncü madde kapsamından çıkarılmıştır. 

Gerek Hazine ve Dış Ticaret eski Müsteşarı Namık Kemal Kılıç ve gerekse Banka ve Kam
biyo Genel Müdürü Selçuk Demiralp Komisyonumuzda verdikleri ifadelerde konunun, bir teknik 
heyetçe tartışıldığını ve onay yazısının buna göre kaleme alındığını belirtmekte iseler de aynı 
onay yazısında parafı bulunan Banka ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Servet Taşdelen'in 
Komisyonumuzda alınan yeminli ifadesinde "Sözko'nusu onay şubede hazırlanır, biz genellik
le bir altımızla, bir üstümüzle görüşürüz ve bir heyet halinde bir görüşme sözkonusu olmaz. 
Çok nadir hallerde genel olarak bir toplantı olur ve bir konu görüşülebilir, ama bir olay heyet 
halinde genelde değerlendirilmez. Bu konuda, şimdi hatırladığım kadarıyla heyet halinde bir 
görüşme hatırlamıyorum." demiştir, (ifade Tutanağı: Sh. 31) 

Görüldüğü Üzere, onay yazısının hazırlanmasından önce, konunun teknik bir heyetçe gö
rüşülüp tartışıldıktan sonra kaleme alındığı yolundaki ifadeler arasında mübayenet vardır. 

Esasen, 3274 Numaralı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 8 inci maddesi de 
bir kurul çalışmasını öngörmemektedir. 

İlgililer ifadelerinde; bir bankanın Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamına alın
mış olmasıyla, o bankanın faaliyetleri durmayacağı gibrbankanın bir menfaat kaybı veya bir 
menfaat kazanması olayının söz konusu olamayacağını, hatta 64 üncü madde kapsamındaki 
bir bankaya bazı kolaylıkların sağlanabileceğini beyan etmişlerdir. 

İmar Bankasının 64 üncü madde kapsamından çıkarılması için bir baskının olmadığını 
ilgililer ifade etmişlerdir. 

Ayrıca, İmar Bankasının Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında izlenmesi 
sırasında bu Banka Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Erol Hürbaş'ın, Banka 64 üncü madde 
kapsamından çıkarıldıktan sonra emekliliğe ayrılarak bu Bankada görev aldığı alınan ifadeler
le de doğrulanmıştır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; Komisyonumuz, imar Bankasının Bankalar Kanu
nunun 64 üncü maddesi kapsamından çıkartılmasında, Devlet eski Bakanı Güneş Taner'in ka-
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nundan kaynaklanan takdir yetkisini kullandığı, kasdî vç himayeye yönelik bir davranışını gösterir 
yeterli sebep ve kanıt bulunmadığı kanaatine varmıştır. 

B) İmar Bankasına T. C. Merkez Bankası Kaynağından "özel Kredi" Kullandırılması 
Hususu : 

Raporumuzun III/B Bölümünde detaylı bir şekilde izah edildiği üzere, T. C. Merkez Ban
kasınca tmar Bankasına kullandırılan özel kredinin, 22.6.1982 gün ve 39 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle düzenlenen mevzuata dayandığı; tmar Bankasına özel kredi kullandırı-
mının, bu bankanın 64 üncü madde kapsamına alınmasından önce 1982 yılında başlatıldığı, 
bu uygulamanın diğer bankalar uygulamasına paralel olarak sürdürüldüğü ve bu kredilerin tmar 
Bankasından tahsil edildiği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle tmar Bankasına T. C. Merkez Bankası kasasından Devlet kolaylığı sağlandığı 
şeklindeki iddia hukukî dayanaktan yoksundur. 

C) imar Bankasına T. C. Merkez Bankası Kaynağından 1991 Yılı İçinde 39.9 Milyar Li
ralık "Reeskont Kredisi" Kolaylığı Tanınması Hususu : 

Raporumuzun III/C Bölümünde açıklandığı üzere, soruşturma önergesinde yer aldığı gi
bi tmar Bankasına sağlanan Reeskont Kredisi imkânının hiçbir zaman 39.9 milyar lira düze
yinde olmadığı, Temmuz 1991-Mayıs 1992 tarihleri arasında tmar Bankasına 2.9-14.9 Milyar 
Lira arasında Reeskont kredisi kullandırıldığı anlaşılmış; bu uygulamanın diğer bankalarla kı
yaslanması halinde de bu hususta tmar Bankasına sağlanan bir ayrıcalık bulunmadığı görül
müştür. öte yandan tmar Bankası aracılığıyla reeskont kredisi ayrıcalığından yararlandırılan 
8 kuruluşun tamamında bu Bankanın ya da sahiplerinin büyük hissedar oldukları hususu dik
kate alındığında, senetleri reeskonta verilen kuruluş ve firmaların tmar Bankası ile ortaklık 
ilişkisi içinde olup olmadıkları hususunda herhangi bir yasal zorunluluk olmadığı; 1990 yılı 
başında getirilen yeni uygulama ile kısa vadeli senet reeskontu sisteminde, firma yerine banka
cılık kesimine kısa vadeli likidite imkânı sağlanması amaçlandığı, tüzelkişiliğe haiz olup, ka-, 
nunî takip, haciz, icra, iflas ve konkardatoya maruz kalmamış senetlerin diğer firmalarla or
taklık ilişkisine bakılmaksızın T. C. Merkez Bankası Kanununun öngördüğü limit içinde Ban
kaca reeskonta kabul edildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu bölümde geçen iddiaların doğruluğu tespit edilememiştir. 

D) tmar Bankasına T. C. Merkez Bankası Kaynağından Sağlanan Swap İşlemlerinde Ay
rıcalık Uygulandığı Hususu : 

Raporumuzun IH/D Bölümünde de detaylı olarak açıklandığı gibi T. C. Merkez Banka
sınca imar Bankasına 5 milyon Dolar karşılığında 3 aylık dönemlerde iki kez 13.3 milyar liralık 
limit içinde yapılan swap işlemlerinin, T. C. Merkez Bankasınca alınan kararlar çerçevesinde 
ve olağan işleyişi içinde gerçekleştiği ve tmar Bankası ile olan işlem tutarının 1990. yılında di
ğer bankalarla yapılan işlem hacmi içinde önemli bir yeri bulunmadığı saptanmıştır. Diğer yan
dan, tmar Bankası ile yapılan swap işlemlerinde, dövize ve TL. sına uygulanan faiz oranları 
açısından diğer bankalara göre bir farklılığın ve ayrıcalığın bulunmadığı görülmüştür. 

Bu nedenle Soruşturma önergesindeki tmar Bankasına T. C. Merkez Bankası kaynağın
dan svvap işlemleriride bir ayrıcalığın sağlandığı iddiasının gerçek olmadığı görülmüştür. 

. E) tmar Bankasında Yapılan Vergi Usulsüzlüğünün İhbar Edilmiş Olmasına Rağmen İn
celeme Konusu Yapılmadığı Hususu : 
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Raporumuzun IH/E Bölümünde açıklandığı üzere Ahmet Tuna Sözer tarafından, 14.1.1992 
tarihinde imar Bankasının 1990 yılı Şubat ayında mevduat stopajlarını ve Fonlarla ilgili vergi
leri ilgili vergi dairesine süresinde yatırmayarak hazine zararına yol açtığı şeklindeki ihbar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına postalanmış; bunun üzerine sözkonusu ihbar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca işleme konularak 29.1.1992 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hesap Uzman
ları Kurul Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda iddianın doğruluğu 
anlaşılmıştır. 

Ancak, Komisyonumuz, ihbar 14.1.1992 tarihinde yapılmış olduğundan, bu tarihte görev
de bulunmayan Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci'nin sorumluluğunu gerektire
cek bir durumun bulunmadığı kanaatine varmıştır. 

F) îmar Bankasında "Hayali-Fiktif Hesaplar" Oluşturulduğu Hususu : 
Raporumuzun III/F Bölümünde açıklandığı üzere, konu hakkında Bankalar Yeminli Mu-

rakıplarınca inceleme yapılmış, ancak bir kanıt bulunamamıştır. 
Hayali-fiktif mevduat iddialarının teyit ve tespiti, iddia edilen tarihlerde banka şubelerin

de yapılacak inceleme-denetim kapsamınmdaki fizikî sayım-çekim ve kontrollerle ancak mümkün 
olabileceğinden, iddia konusu işlem tarihlerinin üzerinden uzun süre geçmiş olması nedeniyle 
bu hususta Komisyonumuzca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

V. — SONUÇ : 
Ayrıntıları ve dayanakları açıkça yukarıda gösterildiği üzere: 
Komisyonumuz; eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski 

Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci hak
larında, Başbakan veya Bakan sıfatıyle dava açılmasını gerektirecek cezai bir sorumlulukları
nın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varmıştır. 

Raporumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine saygıy
la sunulur. 

Sözcü 
Bestami Teke 

Hatay Milletvekili 
(Son toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Kerimoğlu 
Ankara Milletvekili 

Raporun değerlendirme 
bölümünün A. Bendine 

katılmıyorum. 

Üye Üye 
Hasan Basri Eler Ahmet Bilyeli 
Edirne Milletvekili tçel Milletvekili 

Başkanvekili 
M. Halûk Müftüler 
Denizli Milletvekili 

Üye 
Muhammet Kaymak 
Adana Milletvekili 

Üye 
Veli Andaç Durak 
Adana Milletvekili 

Üye 
Bahattin Elçi 

Bayburt Milletvekili 
A Bendindeki değerlendirme

ye muhalifim 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu Milletvekili 
(Son toplantıya katılmadı) 

1 Üye 
Erkut Şenbaş 

tzmir Milletvekili 

Üye 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli Milletvekili 
(Son toplantıya katılmadı) 

DS2SS 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. ' (S. Sayısı: 235) 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye 
Gübre Sanayi A.Ş.'ni Haksız ve İKeyfı Zarara Uğratarak Gö
revini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski 
Bakanı Mustafa Taşar Baklanda Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 

Önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 6.3.1992 günlü ve 
06-07341 sayılı yazı üzerine, Başkanlığınızın 20.3.1992 günlü Genel Kurulun 56 nci birleşimin
de yapılan sunuşta Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 6.3.1992 günlü ve 06-07341 sayılı 
yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen Teftiş Raporunun değerlendirilmesi istenmekte
dir. 

Başbakanlığın yazısına bağlı Başbakanlık Müfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenlenen 
20.2.1992 gün ve RP. 1992-1 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda, Devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar'ın görevi sırasında Türkiye Gübre 
Sanayi A.Ş. (TÜGSAŞ)'dan kendi kişisel harcamalarında kullanılmak üzere 348 milyon 840 
bin TL.'lık, pul, zarf ve etiket aldığı, ancak daha sonra bunun 213 milyon 424 bin 514 liralık 
bölümünü Devlet Bakanlığınca kullanılmayarak TÜGSAŞ'a iade edildiği, kalan 135 milyon 
415 bin 486 liralık bölümünün ise keyfî ve haksız olarak harcanmak suretiyle kurumun bu mik
tarda zarara sokulduğu belirtilmiştir. 

Devlet Bakanlığınca bu suretle yapılan harcamalar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, Teşebbüsün Ana Statüsü ve Başbakanlıkça 1991 yılında yayımlanan 1991/2 ve 1991/18 
sayılı Kamu Harcamalarında Uyulması Gereken Tasarruf Genelgesine aykırı bulunmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 135 milyon 415 bin 486 lira haksız ve 
keyfî zarara sokan Devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar hakkında Türk Ceza Kanununun 
240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Yüce Meclisçe Anayasanın 100 üncü mad
desi ve İçtüzük uyarınca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç \ Coşkun Gökalp 
Tunceli Kırşehir 

Baha 11 in Alagöz ' Ender Karagül 
Gaziantep Uşak 
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Cemaletün Gürbüz 
Amasya 

Sabrı Yavuz 
Kırşehir 

Fuat Çay 
Hatay 

Ali Dinç er 
Ankara 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mehmet Alp 
Kars 

Muzaffer Demir 
Muş 

Faik Altım 
Antalya 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

I 

Mehmet Erdal Koyuncu 
Siirt 

Kemal Tabak 
Adıyaman 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Nihat Matkap 
Hatay 

Remzi Kartal 
Van 

Muhammet Kaymak 
Adana 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Naif Güneş 
Siirt 

Ali Uyar 
Hatay , 

Ahmet Türk 
Mardin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Ural Köklü 
Uşak 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mustafa Yılmaz -
Gaziantep 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Abuzer Tam'iverdi 
Adıyaman 

İbrahim özdiş 
Adana 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Haydar Oymak 
Amasya 

Ziya Halis 
Sivas 

Atilla Hım 
Kars 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Sırrı Sakık 
Muş 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Cemal Şahin 
Çorum 

Salman Kaya 
Ankara 

(S. Sayısı : 235) 
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Türlüye Gübre Sanayi A.Ş. ile İlgili (9/5) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. ile İlgili (9/5) Esas Numaralı 7.12.1992 

Soruşturma Komisyonu 
' Esas No.: 9/5 

Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. ni haksız ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski 
Bakanı Mustafa Taşar hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporumuz üç nüsha 
olarak ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Şendağ 
' 9/5 Esas Numaralı Meclis 

- Soruşturması Komisyonu Başkanı 
Adana Milletvekili 

R A P O R 

I. — SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ : 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının; Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. ni haksız 
ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında, Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 9/5 Esas Nu
maralı önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 26.3.1992 tarihli 62 nci Birle
şiminde okunmuş, kabul edilen Danışma Kurulu Önerisi gereğince Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunun 21.4.1992 tarihli 66 ncı Birleşiminde görüşülerek Meclis Soruşturması açıl
masına karar verilmiştir. 

/ . 
Anavatan Partisi Grup Başkanlığının usuli sebepler ileri sürerek Komisyona aday göster

meyeceklerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmesi üzerine Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Genel 
Kurulunun 26.5.1992 tarihli 80 inci Birleşiminde Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Mec
listeki -Anavatan Partisi Grubu dışındaki- diğer siyasî parti gruplarının güçleri oranında Ko
misyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından her parti 
için ayrı ayrı ad çekme suretiyle 11 kişilik Komisyon teşekkül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.4.1992 tarihli 66 ncı Birleşiminde Ko
misyonumuzun çalışma süresinin, Komisyon üyelerinin ad çekme suretiyle tespiti tarihinde baş
laması kararlaştırılmıştır. 
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27.5.1992 tarihinde toplanan Komisyonumuz; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçi
mini yapmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.6.1992 tarihli 83 üncü Birleşiminde tçel 
Milletvekili M. İstemihan Talay Komisyonumuz'üyeliğinden istifa etmiş, Genel Kurulun 1.7.1992 
tarihli 91 inci Birleşiminde Komisyonumuzda açık bulunan üyeliğe Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Doğan seçilmiştir. 

Komisyonumuz üyesi Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'ın mensubu olduğu siyasî par
tiden istifa etmesi nedeniyle Komisyonumuzdaki üyeliği içtüzük hükümlerine göre kendiliğin
den sona ermiş bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.9.1992 ta
rihli ve 915-1156/4672 sayılı yazısı Komisyonumuza intikal etmiştir. Komisyonumuzda boşalan 
bu üyeliğe, Genel Kurulun 4.11.1992 tarihli 22 nci Birleşiminde Kırklareli Milletvekili İrfan Gür
pınar seçilmiştir. 

Soruşturmasını ilk iki aylık çalışma süresi içinde tamamlayamayan Komisyonumuz, so
ruşturmanın bitirilebilmesi amacıyla; iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Komisyonumuza, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 1.10.1992 tarihli 10 uncu Birleşiminde, 6.10.1992 ta
rihinden geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin bir çalışma süresi daha verilmiştir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içinde gerekli gördüğü belgeleri Komisyona celbetmiş ve 
bazı ilgililerin bilgi ve ifadelerine başvurmuştur. 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması kararlaştırılan Meclis Soruşturması Ko
misyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları ile yetkileri ve Soruşturma Komisyonu
nun düzenleyeceği raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul ve 
esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 
53 üncü Birleşiminde karar verilmişti. 

II. — SORUŞTURMADA TOPLANAN DELİLLER : 

1. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gereğine binaen celbedilmiş bulunan belgeler. 
2. Komisyonumuzca ifadeleri alınmış bulunan tanıklara ait ifade tutanakları. 

III. — MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİANIN İN
CELENMESİ VE SORUŞTURULMASI : 

A. İDDİA : 
Meclis Soruşturması önergesinde : 
"Devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar'in; görevi sırasında Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. 

(TÜGSAŞ)'dan kendi kişisel harcamalarında kullanılmak üzere 348 milyon 840 bin TL. lik 
pul, zarf ve etiket aldığı, ancak daha sonra bunun 213 milyon 424 bin 514 TL. lik bölümü Dev
let Bakanlığınca kullânılmayarak TÜGSAŞ'a iade edildiği, kalan 135 milyon 415 bin 486 TL. 
lik bölümünün ise keyfî ve haksız olarak harcanmak suretiyle Kurumu zarara soktuğu ve bu 
harcamaların, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Teşebbüsün Ana Statüsü ve Başba
kanlıkça 1991 yılında yayımlanan 1991/2 ve 1991/18 sayılı Kamu Harcamalarında Uyulması 
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Gereken Tasarruf Genelgelerine aykırı olduğu, bu nedenle hakkında Türk Ceza Kanununun 
240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince 
bir Meclis Soruşturması açılması" istenmiştir. 

B. SUÇUN DAYANDIĞI MADDÎ OLGULAR VE SUÇA İLİŞKİN KANITLAR: 

1. Maddî Olgular : 

a) Pul, Zarf ve Etiketlerin TÜGSAŞ Tarafından İlgili Devlet Bakanlığı İçin Alınması ve 
Teslim Edilmesi : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince TÜGSAŞ*ta yapılan inceleme sonucunda 1991 
yılında TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için; 

3 000 adet 450 000 TL. değerinde posta pulu 4.1.1991 tarihinde Devlet Bakanlığı görevlisi 
Gülçin Özkaya'ya, 12 000 adet 3 000 000 TL. değerinde posta pulu 14.2.1991 tarihinde Devlet 
Bakanlığı özel Kalem Müdiresi Cemile Işık'a teslim edildiği, bundan sonra Devlet Bakanlığı 
görevlisi Selahattin Irkıçatal'a 11.4.1991 tarihinde (adedi belli olmayan) 20 000 000 TL. lik, 
11.6.1991 tarihinde 120 000 adet 30 000 000 TL. lik, 26.7.1991 tarihinde 150 000 adet 75 000 000 
TL. lik ve 4.9.1991-9.9.1991 tarihlerinde 290 000 adet 145 000 000 TL. lik posta pulu teslim 
edildiği, yapılan toplam teslimat 273 450 000 TL. ye ulaştığı anlaşılmıştır. (Ek-1, Raporun 4-24 
Nolu ekleri.) 

TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için alınıp TÜGSAŞ Özel Kalem Müdiresi Ol
ca Bostanoğlu'na 8.6.1991 tarihinde 75 000 adet 3 780 000 TL. lik, 13.6.1991 tarihinde 6 000 
adet 1 948 800 TL. lik, 29.7.1991 tarihinde 150 000 adet 7 677 600 TL. lik 9.9.1991 tarihinde 
DMO'dan alınan 26 000 adet 4 368 000 TL. lik ve 17.9.1991 tarihinde 264 000 adet 41 132 000 
TL. lik zarf teslim edildiği, TÜGSAŞ Yönetim Kurulu Büro Müdürü Zekai Baloş'a da 11.7.1991 
tarihinde 850 adet 142 800 TL. lik ve 5.7.1991 tarihinde 1 000 adet 448 000 TL. lik teslimat 
yapıldığı saptanmıştır. (Ek-1, Raporun 25-51 Nolu ekleri.) 

Ayrıca, sözkonusu kurum tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için yapılan etiket harcamala
rı incelendiğinde TÜGSAŞ Özel Kalem Müdiresi Olca Bostanoğlu'na, 20.5.1991 tarihinde 25 
paket 1 848 000 TL. lik, 17.9.1991 tarihinde 160 top 11 827 200 TL. lik, 20.9.1991 tarihinde 
lOpaket 739 200 TL. lik ve 6.8.1991 tarihinde 20 paket 1 478 400 TL. lik etiket teslimatı yapıl
dığı görülmüştür. (Ek-1, Raporun 52-68 Nolu ekleri.) 

Yukarıda geçen açıklamalar ışığında ilgili Devlet Bakanlığı için TÜGSAŞ tarafından 1991 
yılı içerisinde muhtelif tarihlerdeki pul alımları için 273 450 000 TL., zarf alımları için 59 497 200 
TL., etiket alımları için ise 15 892 800 TL. harcama yapıldığı; bütün bu harcamaların 348 840 000 
TL. ye ulaştığı anlaşılmıştır. (Ek-1, Sh. 35) 

öte yandan TÜGSAŞ tarafından uygulama bakımından ilk defa olmak üzere, yine ilgili 
Devlet Bakanlığı için 1990 yılı içerisinde değişik tarihler itibariyle muhtelif zarf ve etiket alım
ları gerçekleştiği görülmüştür. (Ek-2, Raporun 17 Nolu eki.) 

b) Pul ve Zarfların Devlet Bakanlığınca TÜGSAŞ'a İade Edilmesi : 

İlgili Devlet Bakanlığı için 1991 yılı içerisinde alınan pulve zarflardan bir kısmının daha 
sonra iade edildiği, etiketlerden ise iade yapılmadığı anlaşılmıştır. Buna göre 4.10.1991 tarihin
de 8 300 adet 2 075 000 TL. lik ve 360 725 adet 180 362 500 TL. lik pul TÜGSAŞ'a teslim 
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edildiği, yine 4.10.1991 tarihli düzenlenen iki ayrı tutanak ile muhtelif ebatlarda 222 000 adet 
26 548 600 TL. lik zarf iade edildiği, ayrıca 13.11.1991 tarihinde 7 584 adet pul yapıştırılmış 
zarf (pul bedeli 3 792 000 TL., zarf bedeli 646 414 TL.) teslim edildiği tespit edilmiştir. 

İlgili Devlet Bakanlığınca TÜGSAŞ'a yapılan toplam pul iadesi 186 229 500 TL., toplam 
zarf iadesi 27 195 014 TL. olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. (Zarf bedellerinden KDV tutarları 
hariçtir.) (Ek-1, Raporun 69-80 Nolu ekleri.) 

c) İlgili Devlet Bakanlığında Kalan Pul, Zarf ve Etiketlerin Tespiti ve Evrak Kayıt Defte
rinin İncelenmesi : 

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. ne iade edilen pul ve zarfların dışında ilgili Devlet Bakanlı
ğında ne kadar pul, zarf ve etiketin kullanılmamış olarak bekletildiğinin tespiti bakımından 
Başbakanlık Müfettişince yapılan sayım neticesinde; 29X42 ebatlı sarı zarflardan 1 700 adet, 
25X17 ebatlı "Devlet Bakanı Özel" antetli sarı zarflardan 17 600 adet, 12X17 ebath, "Devlet 
Bakanı Özel" antetli beyaz zarflardan 18 700 adet ve 35X97 mm. ebatlı etiketlerden 3 380 adet 
mevcut olduğu tespit edildiği, (Ek-2, Raporun 4 Nolu eki.) 

Devlet Bakanlığı Evrak Kayıt Defterinin incelenmesi sonucu 1.1.1991-7.11.1991 tarihleri ara
sındaki gelen evrak sayısının 692, giden evrak sayısının 758 olduğu tespit edildiği, (Ek-2, Ra
porun 4 Nolu eki.) 

Anlaşılmıştır. 

d) İlgili Devlet Bakanlığına Başbakanlık İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığınca Yapılan 
Zarf ve Pul Teslimatı : 

Başbakanlık Müfettişince yapılan incelemede, inceleme ve soruşturma konusu olan dö
nemde sözkonusu Devlet Bakanlığının TÜGSAŞ'tan temin ettiği pul, zarf ve etiketlerden hariç 
olarak Başbakanlık İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığından ne kadar zarf ve pul temin ettiği 
araştırılmış; Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın görevde bulunduğu 2.1.1991 tarihinden baş
layıp Devlet Bakanı İbrahim Tez'in aynı Devlet Bakanlığında görevde bulunduğu ve yukarda 
geçen sayımın yapıldığı 4.2.1992 tarihine kadar bahsi geçen Devlet Bakanlığına Mustafa Taşar 
döneminde çeşitli tarihlerde 12X17 ebadında 80 000 adet beyaz zarf çeşitli ebatlarda 7 400 adet 
sarı zarf, değişik ebatlarda 3 000 adet torba zarf ve 28.2.1991 tarihinde 2 000 000 tutarında 
250 TL. lik 8 000 adet pul teslimi yapıldığı, ayrıca 16 Haziran 1991 tarihinde PTT makinesinde 
damgalanarak postaya verilen zarflar için 8 592 245 TL. ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Devlet Bakanı İbrahim Tez döneminde ise aynı Devlet Bakanlığına 12X17 ebadında top
lam 12 000 beyaz zarf ve 17X25 ebadında 2 000 adet sarı zarf teslim edildiği, toplam posta 
pulu harcamasının 12 000 adet 250 TL. lik, 4 000 adet 500 TL. lik olmak üzere 5 000 000 TL. 
olduğu tespit edildiği anlaşılmıştır. (Ek-2, SN. 7-8 ve Raporun 6 nolu eki.) 

e) TÜGSAŞ Tarafından İlgili Devlet Bakanlığı İçin Yapılan Diğer Harcamalar : 
Komisyonumuzca; TÜGSAŞ'ta yapılan incelemeler sırasında ilgili Devlet Bakanlığı için; 
TÜGŞAS tarafından 1990 yılı içinde yemek, çiçek, pasta, kravat, gömlek, bond tipi çan

ta, fotoğraf çekimi, baskısı, büyütülmesi ve çerçevesi, metal üzerine yazı yazdırılması, masa, 
etejer, makam koltuğu ve sehpa bedeli olarak ilgili Devlet Bakanlığı için toplam 42 845 393 
TL. ödeme yapıldığı, (Ek-3/A) 

TÜGSAŞ tarafından 1991 yılı içinde de yemek, çiçek, çerçeve, kumpasta, çelenk ve deter
jan bedeli olarak ilgili Devlet Bakanlığı için toplam 66 205 148 TL. ödeme yapıldığı, (Ek-3/B) 
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1990 ve 1991 yılları içerisinde gerçekleşen üçü Ankara-Gaziantep arasında olan toplam 
7 uçak kiralanması sebebiyle TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için toplam 104 888 
394 TL. ödeme yapıldığı, (Ek-3/C) 

Saptanmıştır. 

2. Tanık ifadeleri : 

a) TÜGSAŞ'ta Görevli Bir Kısım Personelin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerin
ce Alınan İfadeleri : 

TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdüresi Olca Bostanoğlu 2.1.1992 tarihli ifade
sinde özetle (Ek-1, Raporun 81 Nolu eki) "Devlet Bakanlığından gelen pul, zarf ve etiket ta
leplerinin kendisine hep telefonla şifahi olarak intikal ettirildiğini, çoğunlukla talepte buluna
nın Devlet Bakanlığı özel Kalem Müdüresi Cemile Işık olduğunu, kendisinden önceki uygula
manın da bu şekilde yapıldığını, hiyerarşik durum sebebiyle bu taleplerin yazılı yapılmasını 
istemediğini, taleplerden Genel Müdür Nadir Erol'un da şifahi olarak haberdar olduğunu, esasen 
bu tür taleplerden rahatsızlık duyduğunu, aynı şekilde Genel Müdür Nadir Erol'un da rahat
sızlığını belli ettiğini, ancak talepler Bakan talimatı olarak iletildiğinden mecbur kalındığını, 
kendisinden böyle bir talepte bulunulduğunda bunu standart sipariş formlarına yazıp imzala
dıktan sonra ilgili muhasebe birimine intikal ettirdiğini, bundan sonra alınan pul ve zarflari 
hiç görmediğini, bunların diğer görevlilerce Devlet Bakanlığına teslim olunduğunu, malzeme 
çıkış formlarında imzasının bulunmasının sadece evrakı tekemmül ettirmek açısından olduğu
nu, bir ara zarflara pul ve etiket yapıştırılması işinin TÜGSAŞ'da yapıldığını, Devlet Bakanlı
ğından zaman zaman bu işler için personel istendiğini ve kendisinin de bunları ilgili birimlere 
ilettiğini ve talep edilen personelin gönderildiğini" beyan etmiştir. 

Sipariş formlarındaki "Muhasebeci" bölümünü imzalayan Bütçe Bilanço Müdürü Os
man Gözler 2.1.1992 tarihli ifadesinde özetle (Ek-1, Raporun 82 Nolu eld); "sipariş formları
nın Olca Bostanoğlu'ndan sonra kendisine geldiğini, normal zamanlarda bu sipariş formları
na ödenek durumunu belirten ayrı bir kâğıdı not şeklinde iğneleyerek Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Çağlayan'a gönderdiğini, ancak talep edilen pul ve zarfların çok miktarda olması se-. 
bebiyle bu işlemi yapmadan durumu Daire Başkanları Erdal Olcay'a ilettiğini, Erdal Olcay'ın 
Mustafa Çağlayan'la görüştükten sonra taleb edilen pul, zarf ve etiketlerin alınması için prose
dürü takip etmesini istediğini, kendisinin de zarf ve etiketler için ödenek durumunu not şeklin
de yazdığını, pullar için yeterli ödenek olmadığını, bunların da bütçenin revize edilmesi sıra
sında aktarılacak ödeneklerle karşılanacağı düşüncesinde olduğunu, bu şekilde sipariş formu
nu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağlayan'a gönderdiğini, formun adıgeçen tarafından tasdik 
edilerek tekrar kendisine geldiğini ve satınalınacak malzemenin tahmini bedelini yazdıktan sonra 
Saündlma Dairesine gönderdiğini esasen bu formları imzalamak istemediğini ancak üst ma
kamların talimatı nedeniyle diğer siparişler gibi bu siparişleri de imzaladığını, Genel Müdür 
Yardımcısı tarafından sipariş formunun imzalanmasının, taleb edilen malzemenin temini ko
nusunda bir emir olduğunu, kendilerinin ve Satinalma Dairesinin görevinin bu emri yerine ge
tirmek olduğunu" beyan etmiştir. -

Satinalma Dairesi Başkanı Erol Soydan 3.1.1992 tarihli ifadesinde özetle (Ek-1, Raporun 
83 Nolu eki); "Dairelerine Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağlayan'ın imzasını taşıyan sipariş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 235) 



• — - 8 —• ' • ' 

formları geldiğinde kendilerinin görevinin taleb edilen malzemeyi temin etmek olduğunu ve 
temin ettiklerini, malzemelerin satınalınmasında mevzuata uyduklarını," beyan etmiştir. 

Sipariş formlarının "tasdik" bölümlerini imzalayarak satınalmalar için bu şekilde yazılı 
talimat vermiş bulunan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağlayan ise 10.1.1992 tarihli ifade
sinde özetle (Ek-1, Raporun 84 Nolu eki); "Devlet Bakanlığından pul, zarf ve etiket talepleri
nin TÜGSAŞ'a ne şekilde intikal ettiğini bilmediğini, sadece Genel Müdür ile Bakan veya Ba
kanlık özel Kalem Müdürünün görüşmesi sonunda kararlaştırıldığını tahmin ettiğini, zira, ilk 
sipariş pusulası kendisine geldiğinde Genel Müdür Nadir Erol'la görüştüğünü, hangi harcama 
kaleminden ve neye istinaden alabileceklerini sorduğunu, Genel Müdürün de "Bakanlık ihti
yacıdır. Bakanlık acil olarak istiyor, alıp gönderin" dediğini, bütün alımların bu şekilde oldu
ğunu, sipariş pusulasının TÜGSAŞ özel Kalem Müdürlüğünce tanzim edilerek kendisine sâ
dece imza tekammülü için gönderildiğini, pulların alınmaması yönünde tavır koyduğunu an
cak, kendisine gelen sipariş pusulalarını bir talimat olarak gördüğü için imzaladığını, bunları 
iade ettiği takdirde Genel Müdürün talimatına karşı koymak gibi saygısızlık olarak değerlendi
rileceğini düşündüğünü, çünkü özel Kalem Müdürünün Genel Müdürün talimatı olmadan bu 
sipariş formlarını düzenleyemeyeceğini, harcama limitleri bakımından sözkonusu alımlar için 
Yönetim Kurulu Kararına ihtiyaç bulunmadığını, alımların Genel Müdürün talimatı ve bilgisi 
dahilinde yapıldığını, zarf pullama işinin TÜGSAŞ'da yapıldığını gayri resmi olarak durduğu
nu, zarfların içerisine ne konulduğunu bilmediğini" beyan etmiştir. 

Diğer taraftan, TÜGSAŞ Genel Müdürü Nadir Erol'a Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfet-
tişliğince 2.1.1992 tarih, 92/2 sayılı yazı yazılarak soruşturma konularıyla ilgili açıklamalarda 
bulunması istenmiştir. (Ek-1, Raporun 85 Nolu eki.) 

Adı geçen 3.1.1992 tarih, GM/2 sayılı cevabî yazısında özetle (Ek-1, Raporun 86 nolu eki); 
"Devlet Bakanlıklarının kendileriyle ilgili kuruluşların Genel Müdürlerini üçlü kararname çer
çevesinde teklif ederek atadıklarını, her türlü ihtiyacı Başbakanlık Bütçesinden karşılanan Devlet 
Bakanlıklarının teamül haline gelen uygulamalar doğrultusunda bazı ihtiyaçlarının karşılan
masını kendileri ile ilgili kuruluşlardan talep ettiklerini, 233 sayılı KHK ile TÜGSAŞ Ana Sta
tüsünde ilgili Devlet Bakanlığının bu gibi taleplerinin karşılanmayacağına dair bir hüküm bu
lunmadığını, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 4.2.1991 tarih, 1991/2 
sayılı genelgesinde kırtasiye ve PTT giderlerinin karşılanmasına izin verildiğini, sözkonusu ge
nelgenin 13.8.1991. tarih, 1991/18 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırıldığını, ancak yeni genel
gede de bu kalemler için harcama yapılamayacağına dair bir hüküm bulunmadığını, kendisi
nin makro politikalar üzerinde çalıştığını, spesifik konularla yardımcılarının ilgilendiğini, pul, 
zarf ve etiket taleplerinin Devlet Bakanlığından TÜGSAŞ özel Kalemine şifahi talimat olarak 
iletildiğini, cüz'i bir kısım zarfa pul ve etiket yapıştırılma işleminin TÜGSAŞ'da Devlet Baka
nının makam odasında yapıldığını, bu işlerde hizmetli konumunda çalışan TÜGSAŞ personeli 
ile temizlik firmasının elemanlarından faydalanıldığını, zarflarla ne tür evrak postalandığını 
bilmediğini, bunların hangi il ve adreslere gönderildiğinden malumatının olmadığını" belirt
miştir. 

TÜGSAŞ Bilgi işlem Müdür Yardımcısı Harun Kozan 3.1.1991 tarihli ifadesinde özetle 
(Ek-1, Raporun 87 Nolu eki); "Zarflara yapıştırmak için kullanılan adres etiketlerinin yazılma 
işleminin TÜGSAŞ Genel Müdürlüğündeki bilgisayarda yapıldığını, kendisine amirleri tara
fından verilen Devlet Bakanlığından gelmiş disketlerdeki bilgileri bilgisayara aktardıklarını ve 
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Gaziantep ilindeki 11 000 civarındaki muhtelif adresleri etiketlere bastıklarını, bu işlemi 20 Ekim 
seçimleri öncesinde yaptıklarını, bilahare TÜGSAŞ için gereksiz olan bü bilgilerin, bilgisaya
rın kapasitesinin sınırlı olmasını da dikkate alarak çıkardıklarını, şu anda bu adreslerin bilgi
sayar hafızasında, diskte veya disketlerde bulunmadığını" beyan etmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişliğince yapılan inceleme ve araştırmalar sırasında TÜG
SAŞ tarafından Devlet Bakanlığı için alınan zarflara pul ve etiket yapıştırılma işleminin bir 
kısmının TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünde bir kısmının da Devlet Bakanlığında yapıldığı, zarf
ların içlerine evrak konulmasının ise daha ziyade Devlet Bakanlığında gerçekleştirildiği, bu iş
lerde TÜGSAŞ'ın hizmetli konumundaki elemanlarından ve temizlik firmasının personelin
den faydalanıldığı anlaşılmış, zarflarla postalanan evrakın mahiyetinin belirlenmesi amacıyla 
hizmetlilerden bir kısmının yeminli ifadeleri alınmıştır. 

Bu maksatla yazılı ifadelerine başvurulanlar; Devlet Bakanlığında büro işlerine bakan TÜG
SAŞ tnşaat Emlak Dairesinde büro şefi görevinde bulunan Selahattin Irkıçatal, yine Devlet 
Bakanlığında büro işlerinde çalışan ve TÜGSAŞ Personel Dairesinde Uzman kadrosunda bu
lunan Ahmet Topraklı, TÜGSAŞ tç Hizmetler Müdürü Hasan Taş, tç Hizmetler Bürosunda 
görevli Nurettin Uzun, Devlet Bakanlığında görev yapan şoför Şerif Yüksel ile hizmetliler Arap 
Sakmak, Ahmet Güller, Mehmet Ali Deliktaş, Dağıstan Aytaş, Bayram Çelik, Murtaza Kaya 
ve Mehmet Akyapın'dır. 

Bu personelden bir kısmı, sadece zarflara pul ve etiket yapıştırdıklarını, içlerine herhangi 
bir belge koymadıklarını, bir kısmı zarfların içlerine bazı belgeler koyduklannı fakat mahiye
tinin ne olduğunu bilmediklerini, bir kısmı da konulan belgelerin bir bölümünün bayram kar
tı, bir bölümünün Anavatan Partisinin anket formları olduğunu beyan etmişler, tamamı da 
adreslerin Gaziantep ili için hazırlandığını belirtmişlerdir (Ek-1, Raporun 88-89 Nolu ekleri.) 

Devlet Bakanlığında büro görevlisi olarak çalışan Selahattin Irkıçatal ise Bakanlığın nor
mal resmi evrakını ya özel kurye ile veya Başbakanlık evrak bürosu kanalıyla gönderdiklerini, 
TÜGSAŞ'dan gelen posta pullarını resmî evrakın gönderilmesinde kullanmadıklarını, bazı zarf
lara da TÜGSÂŞ'ı tanıtıcı dergilerin konulduğunu, beyan etmiştir. 

Ahmet Topraklı ise TÜGSAŞ'dan gelen pul ve zarflar konusunda bilgisinin olmadığını 
belirtmiştir. 

tç Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Taş ite bu dairede görevli Nurettin Uzun ise amirleri
nin talimatına uyarak zarflara pul ve etiket yapıştırma işi için personel görevlendirdiklerini an
cak bu zarfların içine ne konulduğunu bilmediklerini, bu işlemin Devlet Bakanlığında yapıldı
ğını belirtmişlerdir. 

b) Devlet Bakanlığında Görevli tlgîli Personelin Başbakanlık Müfettişince Alınan İfade
leri : 

Cemile Işık (Fikircioğlu) 6 Şubat 1992 günlü ifadesinde özetle (Ek-2, Raporun 8 Nolu eki); 
"Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın pul, zarf ve etiket ihtiyaçlarını Türkiye Gübre Sa

nayi A.Ş. (TÜGSAŞ)nden karşılanması yolundaki talimatı üzerine anılan A.Ş. Genel Müdürü 
özel Kalem Müdürüne talepleri ilettiğini, Başbakanlık tdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı ih
tiyaçları karşılayamadığı için bu yola başvurduklarını, Genel Müdür Nadir Erol'un bir defa 
şaka yollu taleplerin SEKA'dan da karşılanabileceğini ve bu şekilde Genel Müdürlüğün de yü
künün hafifliyeceğini söylediğini, Haziran 1991'de temin edilen malzemenin Bayram'dan 
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kaynaklandığını, Temmuz ve Eylül 1991 aylarında temin edilen malzemelerin Bakan Mustafa 
Taşar'ın yurt genelindeki gübre konusundaki kongre toplanmasıyla ilgili çalışmaları için temin 
edildiğini, malzemenin bu amaçla istendiğini TÜGSAŞ özel Kalem Müdüresine söylemediği
ni, herşeyi söylemek zorunda olmadıklarım ve gerek duymadığını, Bakan Mustafa Taşar'ın bazı 
söylentilere kızarak çalışmaları durdurduğunu pul ve zarfların iadesi talimatını verdiğini, 4 Ekim 
1991 günü izinli olduğu için malzemenin iadesi işlemini devlet Bakanlığının geçici görevlisi TÜG
SAŞ personelinden olan Ömer Kayır'ın yaptığım, Devlet Bakanlığının bir odasında Bakan'ın 
mensup olduğu siyasî parti ile ilgili çalışmalarında yapıldığını, gönüllü kişilerden oluşan 25-30 
kişilik grubun sözkonusu çalışmayı yaptığını, bu grup arasında TÜGSAŞ personelinin bulun
madığını, memur ve yardımcı hizmetlileri siyasî parti çalışmalarında kullanmadıklarını, TÜG-
SAŞ'tan alınan pul, zarf ve etiketlerin siyasî parti çalışmasında kullanılmadığını, siyasî parti 
antetli zarfların ve broşürlerin Anavatan Partisi Genel Merkezinden temin edildiğini, zaman 
zaman bürolara uğrayarak tebrik kartlarının zarflanmasında, pullanmasında daha fazla gay
ret göstermelerini memurlara söylediğini, özel Kalem Bürosunda çalışanlara siyasî parti antet
li zarflara broşürleri koydurmuş olabileceğini, siyasî parti çalışmaları için postalama işlerinde 
TÜGSAŞ'dan eleman istemediklerini," 

Söylemiştir, ' 

özel Kalem eski Müdüresi Cemile Işık'ın ifadesinde adıgeçen ve halen TÜGSAŞ'ta Hu
kuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan, Devlet Bakanlığının eski geçici görevlisi Ömer Ka
yır 7 Şubat 1992 günlü ifadesinde özetle (Ek-2, Raporun 8 Nolu eki); 

"Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın talimatı üzerine Temmuz 1991 ayının ikinci veya 
üçüncü haftasında Türkiye'de kimyevi gübrenin üretimi depolanması, nakliyesi, ithali ve özel
likle kullanımıyla ilgili bir proje çalışmasına başladığını, Devlet Bakanlığına değişik yerlerden 
ve kesimlerden kimyevi gübre konusunda intikal eden şikâyetlerin etkisiyle ilgili Bakanların ona
yıyla Ulusal Gübre Kongresinin toplanmasına karar verildiğini, özel araştırma kuruluşlarının 
yapacakları çalışmanın maliyetinin çok yüksek oluşu nedeniyle bu kuruluşlara çalışma yaptı
rılmadığını, Bakanlık bünyesinde bir araştırma yaptırılmasının düşünüldüğünü, kendisinin ko
ordinatörlüğünde bir rapor hazırlanarak Bakana sunulduğunu, Bakan tarafından raporda ba
zı değişiklikler yapılarak Özellikle GAP Bölgesine ağırlık verilmesinin istendiğini, ikinci Ulu
sal Gübre Kongresinin yapılacağı 30 Eylül 1991 tarihinden önce araştırmanın önemli bölümü 
olan anket çalışmalarına girişildiğini, denek sayısının başlangıçta 75 000 olarak düşünüldüğü
nü, daha sonra bu rakamın 200 000 olarak kesinleştiğini, anket çalışmasında deneklerden an
ket cevaplarının alınması için formla birlikte büyük zarfların içine pullanmış küçük zarfların 
konacağı için bu rakamı iki ile çarpmak gerektiğini, Devlet Bakanlığının imkânlarının yetersiz 
olması sebebiyle malzeme ve personel temininde gecikme olduğunu, değişik yerlerden çalışma
nın 30 Eylül'den önce bitirilmeyeceği ve hatta başka türlü yorumlanabileceği gerekçesiyle.dur
durulması taleplerinin geldiğini, Bakanın talimatıyla Eylül ayının sonlarında çalışmanın dur
durulduğunu, projede kullanılmak üzere temin edilen malzemenin yanlış anlamalara meydan 
verilmemesi için iadesi talimatını verdiğini, malzemenin ekim ayının ilk günlerinde iade edildi
ğini, kalan üzeri pullu 7-8 bin civarında zarfın TÜGSAŞ'a Kasım ayında iade edildiğini, kimye
vi gübre araştırmasına ait malzeme ile Bakanın siyasî parti genel merkezinden getirttiği malze
melerin karışmaması için gerekli özenin gösterildiğini, siyasî ve şahsî çalışmalarda Bakanın res
mî kurumlar dışından temin ettiği kişilerin çalıştığını ve bunların Bakanlık personeli olmadığını," 

Belirtmiştir. 
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c) Komisyonumuzca Alman İfadeler : 

TÜGSAŞ'ta görevli şoför Şerif Yüksel'in Komisyonumuzda alınan yeminli ifadesinde özetle: 
"Bayramlarda bayram tebrikleri gönderdiklerini, bundan sonra anket çalışmaları gibi şeyler 

için pul ve etiketleri yapıştırdıklarını ancak yapıştırdıkları bu zarfların içlerini genelikle parti
den gelen 15-20 kişilik bir grubun doldurduklarını, zarfların içine seçimle ilgili anket koyduk
larını, devamlı olarak zarflara koydukları ikiye katlanmış kağıtlara anket denildiğini, duyduk
ları kadarıyla (Mustafa Taşar Antep'ten aday olacağını, adaylığını benimsiyor musunuz?) gibi 
bir anket olduğunu, zarfa koydukları kartonda parti amblemi olmadığını ancak kağıtta bunun 
mevcut olduğunu, formların Başbakanlık Matbaasında basıldığını, kendilerinin gidip bu mat
baadan aldıklarını" söylemiştir. (Ek-4, S. 2-8) 

TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünde hizmetli Ahmet Güller'in Komisyonumuzda alınan ye
minli ifadesinde özetle: 

"Daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince alınan ifadesini okumadan imza
ladığını, kendisinin sadece üzerine Mustafa Taşar'in resmi basılı olan kartpostalları zarfa koy
ma işinde çalıştığını, Müfettişçe alınan ifadesinde (bir küçük kitapçık şeklinde Anavatan Par
tisi amblemi olan bir broşür koyduk) şeklindeki beyanın kendisine ait olmadığını, kendisinin 
müfettişin karşısına oturup cevap verdiğini, fakat müfettiş tarafından öyle yazıldığını, pullama 
işinde çalıştığını bu iş için bazen 25-30, bazen 45-50 ldşi çalıştıklarını, üzerinde Mustafa Ta
şar'ın resminin bulunduğu kartların zarfa konulması işinde 5-6 kişi çalıştıklarını, gönderilen 
adresler arasında 10-15 vilayet bulunduğunu ancak % 60 civarında Gaziantep ağırlıklı olduğunu" 
beyan etmiştir. (Ek-4, S.9-22) 

TÜGSAŞ'ta hizmetli Dağıstan Aytaş ve Devlet Bakanlığı görevlisi Selahattin Irkıçatal mü
fettişlere verdikleri ifadelerini aynen kabul etmişlerdir. (Ek-4, S. 22-27) 

İlgili Devlet Bakanlığında Müşavir olarak görev yapmış olan Ömer Kayır Komisyonumuzda 
alınan yeminli ifadesinde özetle: 

"200 bin adet zarfın anket çalışmaları için alındığını fakat bunların gönderilmediğini, alı
nan pul, zarf ve etiketlerin TÜGSAŞ'a iade edildiğini, yapmayı düşündükleri anketin istatistik 
toplamaya yönelik olmaması sebebiyle Devlet İstatistik Enstitüsüne başvurmalarının zorunlu 
olmadığını, kendilerinin gübre ile ilgili problemleri tespit etmeye yönelik bir anket yapmak is
tediklerini, bu anketle ilgili bir rapor hazırlayıp Bakan'a sunduklarını, Bakan'ın GAP Bölgesi
ne ağırlık verilmesini istediğini, kendisinin ilgili Bakanlıktaki hizmetinin 4,5-5 ay kadar sürdü
ğünü Temmuz ya da Haziran/ayı içerisinde göreve başladığını, erken seçimin olacağını bilmesi
nin mümkün olmadığını, anket için gerekli olan muhtar adresleri vesair adreslerin Bakanlığın 
arşivlerinde mevcut olduğunu, bu 200 bin adresin hâlâ korunuyor olabileceğini veya Bakan 
tarafından götürülmüş de olabileceğini, bunu bilemeyeceğini, yaptıkları çalışmayla ilgili hem 
rapor hem de anket formunun Mustafa Taşar'da olması gerektiğini, bunların kendisinde ol
madığını fakat Bakanlık görevi devredileceği vakit dolaplardaki herşeyin toplandığını, anket 
çalışmasıyla TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünün hiçbir ilgisi olmadığını, anketle ilgili 200 bin ad
resin Mustafa Taşar'da olduğunu sandığı dosyadaki disketlerde var olduğunu tahmin ettiğini" 
ifade etmiştir. (EK-4, S. 27,51) 

TÜGSAŞ Özel Kalem Müdüresi Olca Bostanoğlu Komisyonumuzda alınan yeminli ifade
sinde özetle : 
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"Daha önce müfettişlerce alınan ifadesini, aynen kabul ettiğini, TÜGSAŞ tarafından alı
nan pul, zarf ve etiketlerin ilgili Devlet Bakanlığına gittiğini, zarfları pullama işinde kendisinin 
bizzat çalışmadığını, bu iş için TÜGSAŞ'tan eleman gönderdiklerini, zarfların içine ne konul
duğunu bilmediğini, gübre ile ilgili problemlerin tespiti için anket çalışmasına yönelik bir pro
je hazırlandığı hususunu ilk defa Komisyon huzurunda duyduğunu, sözkonusu Devlet Bakan
lığınca Genel Müdürlükten sürekli zarf, kırtasiye, araç-gereç ve yiyecek gibi şeyler istendiğini" 
beyan etmiştir. (Ek-4, S. 51-57) 

Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinde görevli Cemile Işık Komisyonumuzda alınan yeminli 
ifadesinde özetle : 

''Müfettişlerce daha önce alınan ifadesinin yetersiz kalması sebebiyle yanıltıcı olabileceği
ni, kendilerinin sözkonusu Devlet Bakanlığında iki ayrı ekipleri olduğunu, siyasi işlerin dışar
dan getirilen gönüllü bir ekip tarafından yapıldığını, 150-200 bin civarındaki zarfların anket 
için alınacağını, Ömer Kayır'ın kendisine söylediğini, kendisinin bunu çok fazla bulduğunu, 
durumu Bakan'a arzettiğini ve Bakan'ın durumun bilgisi dahilinde olduğunu söylemesi üzeri
ne sözkonusu talebi TÜGSAŞ özel Kalem Müdüresine ilettiğini, kendisinden bu zarflar ister 
nirken Gübre Kongresi öncesi anket çalışması yapıldığının söylendiğini, zarfların üzerleri iki 
gün yazıldıktan sonra Bakanlığa geldiğini, pul ve etiketlerin Bakanlıkta yapıştırıldığını, bunla
rı TÜGSAŞ'ın elemanlarının yaptığını, İbrahim Tez'in makamında çok az hazır pullanmış zarf
ların kaldığını, anket iptal edilmeden önce bu işlerin yapılması için TÜGSAŞ'tan eleman iste
diklerini, gelenlerin etiket ve pul yapıştırdıklarını, zarfların içinin doldurulma işini Ömer Ka
yır'ın denetlediğini, kendisinin zarfların içine ne konduğunu bilmediğini" söylemiştir. (Ek-4, 
S. 58-94) 

C) DEVLET ESKİ BAKANI MUSTAFA TAŞAR'IN SORGU VE SAVUNMASI : 
Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Komisyonumuzda verdiği ifadesinde özetle; 
"4 Ocak ile 26 Temmuz 1991 tarihleri arasında alınan 87 milyon lirası pul olan toplam 

131 milyon liralık posta malzemesinin vatandaşlara gönderilen mektuplarda, yılbaşı, bayram 
tebriklerinde ve Bakanlığın diğer işlerinde kullanıldığını, kendisinin şahsi propaganda giderle
rini kendi imkânlarıyla karşıladığını, Devlet Bakanlıklarının başlangıçta "Danışma" birimleri 
olarak kurulduklarını, ancak daha sonra icrai nitelik kazandıklarını, fakat finans kaynakları
nın tespit edilmemiş olduğunu, Devlet Bakanlıklarının ihtiyaçlarını bağlı kuruluşlardan karşı
lamalarının bir teamül haline geldiğini, kendilerinin 21 Aralık 1990 tarihinde II. Ulusal Gübre 
Kongresinin 30 EylüI-4 Ekim tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdıklarını, bu projenin 
anketle ilgili bölümüne Temmuz 1991'de başladıklarını ancak malzeme teminindeki güçlükler 
nedeniyle gecikmeler olduğunu, bu hususta kendisinin erken seçim kararı alınacağını önceden 
bilmesinin mümkün olamayacağını, pulların 4.9.1991'de alındığını, o arada Meclisten erken 
seçim kararı çıktığını, bu anket çalışması için Köy Muhtarları, Ziraat Bankası, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve saire yerlere ait olan 200 bine yakın adres tespit edip gübre ile ilgili problem
lerin tespitine yönelik anket çalışmasına devam edildiğini, kendilerinin yapmayı düşündükleri 
anket çalışmasının gübre ile ilgili problemleri tespite yönelik olması sebebiyle Devlet İstatistik 
Enstitüsüne başvurmalarının bir zaruret olmadığını zira DİE'ye verilen yetkinin yalnızca ista
tistik toplama ile ilgili olduğunu, böyle bir çalışmanın DİE'ye verilmesi halinde bu çalışmayı 
yapamayacaklarını beyan edeceklerini, aldıkları zarflara TÜGSAŞ personeli tarafıiıdan pul ve 
etiket yapıştırılması esnasında bir kısım söylentilerin çıktığını, erken seçim kararının da alınması 
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üzerine bu çalışmaları durdurduğunu ve sözkonusu malzemeleri TÜGSAŞ'a iade ettirdiğini, 
kimseye resimli tebrik göndermediğini, kendisinin gübre konusunu bilmediğini, bununla ilgili 
anket çalışmasını yürütme görevini Ömer Kayır'a verdiğini, çalışma yapılırken GAP Bölgesine 
ağırlık verilmesini istediğini, Müfettiş raporlarında ifadeleri alınan personelin daha sonra Baş
bakanlık kadrosunda görevlendirildiklerimi" (Ek-4, S:95-150) 

Beyan etmiştir. 

D) DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 
1. TÜGSAŞ Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, pul, zarf ve etiket taleplerinin 

Devlet Bakanlığınca sözlü olarak iletildiğini, Genel Müdürlük özel Kalem Müdüresi ise talep
lerin sözlü olarak Devlet Bakanlığı özel Kalem Müdüresi Cemile Işık tarafından iletildiğini, 
beyan etmişlerdir (Ek-1, Raporun 81, 84 ve 86 nolu ekleri). 

Devlet Bakanlığı özel Kalem Müdüresi Cemile Işık'ta; Devlet eski Bakanı Mustafa Ta-
şar'ın pul, zarf ve etiket ihtiyaçlarının TÜGSAŞ'dan karşılanması yolundaki talimatı üzerine 
anılan Genel Müdürlük özel Kalem Müdüresine talepleri ilettiğini, beyan etmiştir (Ek-2, Ra
porun 8 nolu eki). 

Buna göre, Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'm talimatı üzerine taleplerin sözlü olarak 
Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdüresince TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdüresi
ne iletildiği, yazılı talimat verilmediği anlaşılmaktadır. 

2. Raporumuzun B/l Maddi Olgular Bölümünde detaylı bir şekilde açıklandığı gibi TÜG
SAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için 273 450 000 TL.lik posta pulu, 59 497 200 TL.lik 
muhtelif ebatlarda zarf ve 15 892 800 TL.lik etiket olmak üzere toplam 348 840 000 TL.lik 
pul, zarf ve etiket satın alınmış, posta pullarından 186 229 500 TL.lik, zarflardan da KDV ha
riç 27 195 014 TL.lik kısmı ilgili Devlet Bakanlığı tarafından TÜGSAŞ'a iade edildiği, bu du
ruma göre TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için satın alınan pul, zarf ve etiket de
ğerleri ile ilgili Devlet Bakanlığınca TÜGSAŞ'a iade edilen pul ve zarf değerleri arasında 135 
415 486 TL. fark olduğu görüldüğü, ancak çeşitli beyanlarda ilgili Devlet bakanlığında az mik
tarda zarf kalabileceği belirtilmiş; bu durumda gerçek harcamanın ortaya çıkarılabilmesi için 
Devlet Bakanlığında inceleme yapılması gerektiği anlaşılmıştır. 

Devlet Bakanlığında kaldığı söylenen az miktardaki zarfın tespiti için mahallinde Başba
kanlık Müfettişince sayım yapılarak tutanak düzenlendiği ve bu konuda Başbakanlık İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığından yazılı bilgi alındığı, (Ek-2, Raporun 4 ve 6 nolu ekleri) Devlet 
Bakanlarının görev devri sırasında zarf ve etiket mevcuduna ilişkin düzenlenmiş bir tutanağa 
rastlanmamış olduğu ve bunun usûlden olmadığı anlaşılmıştır. 

Raporumuzun B-l/c, d Bölümünde ayrıntıları verildiği üzere, ilgili Devlet Bakanlığında 
kalan pul, zarf ve etiketlerle, Başbakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca bu Bakan
lığa verilen pul ve zarfların karşılaştırılarak değerlendirilmesi sonucunda; 

a) 29x42 ebadındaki 1 700 adet sarı zarfın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan so
ruşturma raporunun eki faturaların incelenmesi sonunda TÜGSAŞ'tan teslim alınmadığı, (Ek-1, 
Raporun 27, 32, 36, 39 ve 42 nolu ekleri) anlaşılmıştır. 
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b) 12x17 ebadındaki 18 700 adet beyaz zarfın, her iki Devlet Bakanı döneminde Başba
kanlık İdari ve Mali îşler Daire Başkanlığınca toplam 92 000 adet 12x17 ebadında beyaz zarf 
teslim edildiğinden TÜGSAŞ'tan teslim alınarak kullanılmayan zarflar olarak kabulü uygun 
görülmemiştir. 

c) 25x17 ebadındaki 17 600 adet sarı zarf; Devlet Bakanı İbrahim Tez döneminde, Başba
kanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca sözkonusu zarflardan 2 000 adet teslim edildiği, 
ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporun eki faturalar ve belgele
rin incelendiği, sözkonusu ebatlardaki zarflardan D.M.O.nden TÜGSAŞ tarafından temin edi
lerek Devlet Bakanlığına teslim edildiği de görülmüştür (Ek-1, Raporun 35, 36 ve 37 nolu ekle
ri). Sözkonusu zarfların birim fiyatının 48 TL. olduğu, TÜGSAŞ'a hiç iade edilmedikleri bel
gelerden tespit edildiği görülmüştür. (Ek-1, Raporun 35, 36 75, 76 77 ve 80 nolu ekleri). * 

Koçkar firmasının 17.9.1991 gün ve 153606 nolu faturasında gözüken 17x25 ebadındaki 
75 000 adet zarfın; 4.10.1991 tarihinde 72 100 adedinin, 29.11.1991 tarihinde 2 639 adedinin 
TÜGSAŞ'a iade edildiği, birim fiyatı 140 TL. den girişinin yapıldığı belgelerde görülmektedir 
(Ek-1, Raporun 42, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 nolu ekleri). Bu nedenle, mevcut zarfların bu zarf
lardan olmadığı anlaşılmaktadır. . . " 

TÜGSAŞ'ın Devlet Bakanlığına teslim ettiği sözkonusu zarflardan kullanılmayanlar üze
rine 2 000 adet de Başbakanlıkça eklendiği ve kullanıma devam olunduğu, 4.2.1992 günlü mev
cudu 17 600 olarak tespit edildiği anlaşılmıştır. Kullanılanlardan kaç adedinin TÜGSAŞ'ın tes
lim ettiği, kaç adedinin Başbakanlıkça teslim edilen zarflar olduğunun tespitinin yapılamadığı 
görülmüştür. Ayrıca, mevcut zarfların tamamı D.M.O. çıkışlı olduğu için satınalan kuruluş ba
kımından ayrırn da mümkün değildir. Zarflar kullanılmaya devam edildiği için Başbakanlıkça 
teslim edilen 2 000 adet zarfın hiç kullanılmadığını ileri sürmekte uygun değildir. Konunun 
tüm unsurları dikkate alındığında, mevcut 17 600 adet 25x17 ebatlı sarı zarfların TÜGSAŞ'ın 
teslim ettiği zarflar olarak kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu sonuca göre 17 
600 adet zarfın 48 TL. birim fiyatla toplam tutarı 844 800 TL. olmakta, buna % 12 KDV (101 
376 TL.) eklendiğinde 950 176 TL. sonucuna ulaşılmaktadır. Zarflar "Devlet Bakanı-Özel" 
antetlidir. Bu nedenle başka kullanım yeri yoktur. 

d) Etiketler konusuna gelince, Soruşturma raporu ve ekleri incelendiğinde TÜGSAŞ!ın 
Devlet Bakanlığı için aldığı etiketlerden iade olunan yoktur. Buna karşılık 4.2.1992 günü yapı
lan sayımda bir paket etiket mevcut olduğu görülmüştür. Görevliler TÜGSAŞ'a ait etiketlerin 
Devlet Bakanı İbrahim Tez'in göreve başladığı tarihten bu yana kullanılmaya devam olundu
ğunu söylemişlerdir. Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca her iki Devlet Bakanı 
görev döneminde hiçbir etiket teslimi yapılmadığı saptanmıştır. 

Devlet Bakanı İbrahim Tez döneminde 16 000 adet pul teslim edildiği görülmekte, ancak 
bunların kaç adet zarfa yapıştırıldığını tespit mümkün olamamaktadır. Kaldı ki, sözkonusu 
pullardan olan 16 ve 17 Ocak 1992 günü teslim edilen 12 000 adet resmi pulun bir bölümü 
sayımın yapıldığı 4.2.1992 tarihinde kullanılmaya devam edilmekte idi. Bu rakamlara göre bir-
sonuca ulaşmak ta mümkün olamamaktadır. 

Bu sebeplerle, Devlet Bakanı İbrahim Tez döneminde ne kadar etiket kullanıldığı tespit 
edilememektedir. Devlet Bakanlarının görev devrinden sonra 29.11.1991 günü 7 584 adet pullu 
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zarf iade edildiği halde etiket iadesi yapılmamıştır (Ek-1, Raporun 78 nolu elci). Bu durum 
etiket iadesinin önemsenmediğini göstermektedir. Galeri Oğuz firmasının 6.8.1991 günlü 27477 
sayılı ve 20.9.1991 günlü 27678 sayılı faturalarından bir paket etiket fiyatının 66 000 TL. oldu
ğu anlaşılmaktadır (Ek-1, Raporun 63 ve 67 nolu ekleri). 

Etiket kullanımı zorunlu olmayıp zarf üzerleri daktilo veya el ile yazılabilmektedir. 

Bu duruma göre, sadece mevcut bir paket etiketin kullanılmamış olarak kabulü uygun ola
caktır. Bir paket etiketin % 12 KDV'Ii fiyatı 73 920 TL. dir. 

Yukarıda mevcut zarf ve etiket miktarı ile ilgili değerlendirmelerimiz açıklanmıştır. Sana
yi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan soruşturma raporu ve eklerinde iade edilen zarf bedelle
rine % 12 KDV ilave edilmediği belirtilmiştir (Ek-1, Rapor S. 15; 77, 79 nolu ekleri). İade edi
len zarf tutarı olan 27 195 014 TL.na % 12 KDV eklendiğinde 30 458 415 TL. olmaktadır. 

Buna göre, harcama miktarı; 
— Kullanılan pul bedeli 87 220 500 TL. 

..— Kullanılan zarf bedeli 28 088 609 TL. 
59 497 200-(30 458 415 + 950 176)=28 088 609 

— Kullanılan Etiket Bedeli 15 818 880 TL. 
"15 892 800-73 920= 15 818 800" , • 

Toplam Harcama miktarı olmaktadır. 131 127 989 TL. 

Müfettişlere ve Komisyonumuza aynı doğrultuda ifade veren bir kısım personelin beyan
larından; 

— Pul, zarf ve etiketlerin resmi işler dışında siyasi amaçla kullanıldığı, 

— Etiketlere adres yazımı, pul ve etiket yapıştırma işleminin bir kısmının TÜGSAŞ Genel 
Müdürlüğünde, zarfların doldurulması ye postalama işleminin Devlet Bakanlığında yapıldığı, 
bu işlerin TÜGSAŞ personeli kullanılarak gerçekleştirildiği, 

Sonuçlarına varılmıştır. 
Devlet Bakanlığı özel Kalem eski Müdüresi Cemile Işık Komisyonumuza ve müfettişlere 

verdiği ifadesinde : , 

— Haziran ayında alınan malzemelerin Bayram kutlamaları için Temmuz ve Eylül ayla
rında alınan malzemelerin II. Ulusal Gübre Kongresi öncesi anket çalışması yapılması için ol
duğunu, bazı söylentilere kızarak Bakanın pul ve zarfları iade ettirdiğini, anket çalışması yapı
lacağını TÜGSAŞ yetkililerine söylemediklerini, 

— özel Kalem Bürosu olarak kullanılan odalardan birisinde Bakanın temin ettiği resmi 
niteliği olmayan 25-30 kişinin siyasi parti çalışmaları yaptığını, siyasi parti antetli zarflar ve 
.broşürlerin Bakanın mensubu olduğu siyasi partinin genel merkezinden geldiğini, TÜGSAŞ 
personelini bu işlerde çalıştırmadıklarını, Özel Kalem Bürosunda çalışmalara siyasi parti an
tetli zarflara broşürleri koydurmuş olabileceğini, zarfların içinin doldurulma işini Ömer Ka-
yır'ın denetlediğini, kendisinin zarfların içine ne konduğunu bilmediğini, 

Beyan etmiştir. (Ek-2, Raporun 8 nolu eki, Ek-5, S. 58-94) 
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Halen TÜGSAŞ'ta Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Devlet Bakanlığının es
ki geçici görevlisi Ömer Kayır, Özel Kalem Müdüresinin beyanlarına benzer beyanlarda bulun
muş, malzemenin II. Ulusal Gübre Kongresi öncesinde gübre ile ilgili problemlerin tespitine 
yönelik bir anket çalışması için temin edildiğini söylemiştir. (Ek-2, Raporun 9 nolu eki, Ek-5, 
S . 27-51) 

Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar da Komisyonumuzda verdiği ifadesinde en son alınan 
pul, zarf ve etiketlerin II. Ulusal Gübre Kongresinden önce gübre ile ilgili problemlerin tespiti
ne yönelik bir anket çalışması için alındığını o dönemde erken seçim yapılacağını önceden bil
mesinin mümkün olmadığını söylemiştir. (Ek-4. S. 95-150) 

Devlet Bakanlığı Özel Kalem eski Müdüresi Cemile Işık, eski geçici görevlisi Ömer Kayır 
ye Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın, sözkonusu malzemenin II. Ulusal Gübre Kongresi ön
cesi anket çalışması için temin edildiğine dair beyanlarının aşağıda belirtilen üç nedenden do
layı inandırıcı yönü zayıf bulunmaktadır; 

(a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Soruşturma Raporunun eki olan TÜGSAŞ 
Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür özel Kalem Müdüresinin ifade tuta
naklarında, malzemenin anket çalışması için temin edilip teslim edildiğinden hiç söz edilme
mekte, yüksek miktardaki malzemenin ne amaçla kullanılacağından bilgileri bulunmaması ya
dırganır niteliktedir. (Ek-1, Raporun 81, 84, 86 nolu ekleri) Kaldı ki, Devlet Bakanlığı Özel 
Kalem eski Müdüresi anket çalışması için pul, zarf ve etiket talep ettiklerini ilgililere söyleme
diğini, buna zorunlu olmadıklarını söylemiştir. (Ek-2, Raporun 8 nolu eki) 

Ayrıca, II. Ulusal Gübre Kongresi Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüt
müş olan TÜGSAŞ eski Genel Müdürünün böyle bir anket çalışması yapılmakta olduğunu bil
memesi değerlendirilebilir bir husustur. (Ek-2, Raporun 13 ve 14 nolu ekleri) Sözkonusu kong
renin kırtasiye ve PTT giderleri, yer temini v.b. çalışmalar TÜGSAŞ tarafından yapılmış olup 
Devlet Bakanlığının bunlarla ilgisi bulunmamaktadır. (Ek-2, Raporun 12, 13 ve 14 nolu ekleri) 

(b) Başbakanlık Müfettişince, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının görevleri hakkın
daki 219 sayılı KHK'nin 27.1.1989 gün ve 357 sayılı KHK ile değişik 9/a maddesinde "Araştır
ma, Tetkik ve istatistik Dairesi Başkanlığı" nın görevlerinin düzenlenmiş olduğu hususu dik
kate alınarak yapılan incelemede ülke kapsamında geniş veri tabanına dayanan anket çalışma
larının enstitüye bildirilmesinin ve enstitüden görüş alınmasının zorunlu olduğu tespit edilmiş
tir. (Ek-2, S. 13-14 Raporun 19 nolu eki). Devlet Bakanlığı D.t.E. nden görüş almamıştır. Ayrı
ca, anket çalışmalarında uzman, görevli ve yetkili olan bu Enstitünün hizmetlerinden yararla
nılması, anket çalışmasından beklenen sonuçlar bakımından da gereklidir. 

(c) Türkiye II. Ulusal Gübre Kongresi öncesi yapılması planlanan gübre ile ilgili problem
leri tespite yönelik anket çalışması için olduğu beyan edilen Eylül ayına ait pul, zarf ve etiket 
alımları incelendiğinde şu durum ortaya çıkmaktadır : 

Eylül ayında alınan 290 000 adet pul, 290 000 adet zarf ve 160 top etiketin TÜGSAŞ tara
fından siparişinin verilmesi Eylül ayının 3, 5 ve 6 ncı günlerine rastlamaktadır. (Ek-1, Raporun 
21, 22, 38 ve 56 nolu ekleri). Öte yandan 1991 Eylül ayının ilk haftasında sipariş verilen sözko
nusu malzemeden pullar yine aynı ayın 4 ve 9 unda, zarflar ve etiketler 17 sinde ilgililere teslim 
edilmiştir. (Ek-1, Raporun 23, 43, 59 nolu ekleri). 
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Söz konusu malzemin Devlet Bakanlığına son teslim tarihi 17 EylüPdür. 290 000 adet zar
fın bu tarihte ilgili Bakanlığa tesliminden sonra zarfların pullanması çalışmasına başlanabilir. 
öte yandan ifadelerine başvurulan TÜGSAŞ personelinin beyanlarından zarfların pullanması 
ve saire işlerin ortalama 15 gün kadar devam ettiği görülmektedir. (Ek-1. Raporun 91, 95, 96 
ve 97 nolu ekleri). Zarfların Devlet Bakanlığı görevlisine teslim tarihi olan 17 Eylül'de çalışma
lar başlamış olsa, bu beyanlara göre pul yapıştırma işleri ancak 2 Ekim'de bitebilecektir. Hal
buki Türkiye II. Ulusal Gübre Kongresinin yapıldığı tarih 30 Eylül-4 Ekim 1991 tarihleridir. 
(Ek-2, Raporun 13 nolu eki). Bu durumda sözkonusu anketin Türkiye II. Ulusal Gübre Kong
resi öncesi gübre ile ilgili problemlerin tespitine yönelik oldğu düşüncesi dikkate alındığında, 
anketin bu maksatla yapılmasının fiilen ve fiziken mümkün olmadığı görülmektedir. Hatta ha
zırlandığı söylenen anket formlarının mektupla gönredileceği, her ankette 20-30 sorunun bu
lunacağı, bunların gittikleri adreslerce cevaplandırılıp geleceği, bütün cevapların tek tek kay
dedilerek anket sonuçlarının analiz edilmesi gerekeceği düşünülürse bu anketin sonuçlanması
nın, çok iyi teçhiz edilmiş bir kurum tarafından dahi bitirilmesinin, aylar alacağı açıkça ortadadır. 

Bir başka önemli nokta Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın sözkonusu anket çalışmala
rını yürütürken erken seçim kararının çıkacağını bilmesinin mümkün olmadığını Komisyonu
muza beyan etmesi ile ilgilidir. 

'. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Millet
vekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkındaki 24.8.1991 tarihli ve 3757 Numa
ralı Kanunla 20 Ekim .1991 Pazar günü seçim yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda er
ken seçim kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 24 Ağustos 1991 günü ka
bul edilmiş olduğu dikkate alındığında; sözkonusu pul, zarf ve etiket siparişinin Eylül ayının 
ilk haftasında yapıldığı, Devlet Bakanlığına en son teslimatın 17 Eylül'de gerçekleştiği ve Türkiye 
II. Ulusal Gübre Kongresinin bittiği 4 Ekim 1991 tarihi itibariyle de bir kısım pul ve zarfın 
TÜGSAŞ'a iade edildiği görülecektir. Böylece; gübre ile ilgili anketin gönderilmesi için satın 
alındığı söylenen pul, zarf ve etiketlerin, erken seçimin yapılacağı bilindiği halde satın alındığı
na göre, Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın sözkonusu anket çalışmalarını yürütürken erken 
seçimin yapılacağını nereden bilirdim şeklindeki savunması inandırıcı bulunmamaktadır. 

Gübre ile ilgili anket çalışmalarını yürüten Ömer Kayır'ın, Komisyonumuzda alınan ifa
desinde; çalışmalara ilişkin bir dosyayı Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'a teslim ettiğini be
yan etmiş olmasına ve Devlet eski Bakanına bu çalışmalara dair belgenin kendisinde mevcut 
olup olmadığı sorulmasına rağmen, bu konuda Komisyonumuza herhangi bir delil ibraz edile
memiştir. 

Belirtilen bu nedenler dışında, adı geçenlerin siyasi nitelikli çalışmaların Devlet Bakanlı
ğına tahsis edilmiş bulunan mekânlarda bir grup kişi tarafından yapıldığı yolundaki beyanları 
da değerlendirildiğinde, Devlet imkânlarının kamunun hizmet gerekleri dışındaki amaçlar için 
kullanıldığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, 1991 yılında Başbakanlık İdarî ve Mali İşler Daire Başkanlığınca ilgili Devlet 
Bakanlığına çeşitli ebatlarda 90 400 adet zarf teslim edilmiş olup, bu dönemdeki giden evrak 
sayısı 758'dir. Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Devlet Bakanlığının ihtiyacının Başba
kanlıkça karşılanmış olduğu söylenebilir. 
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4. Öte yandan, TÜGSAŞ'ın 9.11.1984 tarih, 18570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana 
Statüsü'nün 4 üncü maddesinde kuruluşun amacı; "Gübre Sanayiini ilgilendiren konularda 
kuruculuk ve işletmecilik yapmak, üretim, satış, ithalat ve ihracat politikalarını tespit etmek 
ve bu konuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak ve bu çalışmalarını verimlilik ve 
kârlılık ilkelerine göre yürütmek" şeklinde belirtilmiş ve faaliyet konuları 14 madde halinde 
sıralanmıştan 

Devlet Bakanlığından intikal eden ve üçyüzmjlyon liradan fazla harcamayı gerektiren pul, 
zarf ve etiket taleplerinin TÜGSAŞ tarafından karşılanması teşekkülün amacına, Ana Statü
sündeki ve 233 Sayılı KHK'de yer alan kârlılık ve verimlilik ilkelerine hiç bir şekilde uyma
makta ve TÜGSAŞ'ın faaliyet konularıyla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Pul ve zarf alımlarının hemen hemen tamamı acil ihtiyâç denilerek alınmıştır. Oysa bun
lardan 186 229 500 liralık pul ile 27 195 014 liralık zarf kullanamayarak TÜGSAŞ'a iade olun
muştur. Finansman sıkıntısı çeken ve yüksek faizle krediler alarak finansman ihtiyacını karşı
layan TÜGSAŞ, Devlet Bakanlığınca iade olunan iki yüzmilyon liradan fazla değerdeki pul 
ve zarfı PTT'ye iade etmek istemiş, ancak bu gerçekleşmemiştir. TÜGSAŞ'ın ihtiyacının çok 
üzerinde olan bu pullar adeta bir problem olmuş ve TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünde atıl vazi
yette bekletilmektedir. Oysa pulların ve zarfların bir kısmı o kadar acil alınmıştır ki bunlardan 
bir kısmının sipariş formları satınalmadan sonraki tarihlerde tanzim edilmiştir. 

Pul ve zarf alımlarının çok büyük bir kısmı 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinden kısa bir 
süre önce yapılmıştır. Devlet Bakanlığına teslim edilen pul ve zarfların resmî işlerde değil siyasî 
amaçla propaganda malzemesi ve anket formu gönderilmesinde kullanıldığı bu işlerde çalışan 
bir kısım personel tarafından beyan olunmuştur. 

Raporumuzun (B) Bölümünün l/e Maddî Olgular Kısmında yapılan tespitler, Soruştur
ma önergesi kapsamı dışında olmakla beraber iddia konusuyla yakın ilgisi bakımından dikkat 
çekicidir. Şöyleki; TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için, 1990 yılında 16 611 900 TL. 
si yemek bedeli olmak üzere toplam 42 845 393 TL. yemek, çiçek ve saire, 1991 yılında 34 554 
100 TL. si yemek bedeli olmak üzere toplam 66 205 148 TL. yemek, çiçek ve saire için ödeme
nin yapıldığı, 1991 yılı içinde yemek için yapılan ödemelerin hemen hemen tamamına yakını
nın 9 uncu ve 10 uncu aylarda hatta 10 uncu ayın 15 ve 16 ncı günlerinde (yani seçimerden 
hemen öcne) odaklaştığı görülmektedir. Komisyonumuzda ifadeleri alınan ilgililer çalışmala
rın geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle kendilerine özel işyerlerinden yemekler getirtildiğini 
beyan etmişlerdir. Ayrıca, TÜGSAŞ'ın acil ve zarurî ihtiyacı olmamasına rağmen 1990 ve 1991 
yılları içinde 3'ü Ankara-Gaziantep olmak üzere toplam 7 sefer uçak kiralanmış, 104 888 394 
TL. ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Böylece teşebbüsün % 150'Iere varan yüksek faizlerle 
bankalara borçlanılmak suretiyle sağlanan finans kaynaklarının haksız ve keyfî olarak h'arcan-
dıği ve bu haksız ve keyfî harcamaların alışkanlık haline geldiği alaşılmaktadır. 

5. 1991 yılında, Başbakanlıkça "Kamu Harcamalarındaki Tasarruf Tedbirleri" konusun
da iki Genelge yayımlanmıştır. 

Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut imzasını taşıyan 4.2.1991 gün ve 1991/2 sayılı Ge
nelgenin konumuzla ilgili olan bölümlerinde; 

— Kırtasiye ve PTT ile ilgili harcamaların tasarruf anlayışı içinde yapılacağı, (Genelge S. 2) 
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— Bu genelgenin uygulanmasından ilgili Bakanların Başbakan'a karşı sorumlu oldukları, 
(Genelge S. 7) 

—'• Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi kuruluşlarda yapılan de
netimlerde, bu genelge hükümlerine uyulup, uyulmadığı hususunu dikkatle takip edeceği, (Ge
nelge S. 6) 

Talimatları yer almaktadır. 
Yine eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz imzasını taşıyan 13.8.1991 gün ve 1991/18 sayılı 

Genelgenin konumuzla ilgili olan bölümlerinde; 
— ödeneklerin kullanımının ve cari harcamaların tasarruf anlayışı içinde yapılacağı, KİT'

lerin azami tasarruf anlayışı içinde maliyetlerini düşürmek için gereken gayreti gösterecekleri, 
(Genelge S. 2) 

— Bu genelgenin uygulanmasını ilgili Bakanların özel olarak takip edecekleri ve kendile
rine bağlı ve ilgili kuruluşlarda genelge esasları doğrultusunda inceleme yapacakları, (Genelge 
S. 8) 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi kuruluşlarda yapılan dene
timlerde, bu genelge hükümlerine uygunluğun dikkatle takip edileceği, (Genelge S. 8) 

Talimatları yer almaktadır. 
Sözkonusu genelgeler yürürülükte iken TÜGSAŞ tarafından ilgili Devlet Bakanlığı için 

348 840 000 TL. lık pul, zarf ve etiket alınarak teslim edilmiş, ilgili Devlet Bakanlığınca 213 
424 514 TL. lık bölümü kullanılmıyarak TÜGSAŞ'a iade edilmiştir. Alınan pul adedi 645 000, 
iade edilen 371 834, çeşitli ebatlarda alınan zarf adedi 522 850, iade edilen.229 584'tür. Başba
kanlıkça ilgili Devlet Bakanlığına 90 400 adet zarf teslim edilmiştir. İlgili Devlet Bakanlığında 
1.1.1991-7.11.1991 tarihleri arasında gelen evrak sayısı 692 ve giden evrak sayısı 758'dir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetim raporunda ve ilgili Bakanlık olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan soruşturma raporunda, sözkonusu harcamaların tasarruf 
ilkelerine ve TÜGSAŞ'ın tabi olduğu mevzuata ters düştüğü sonucuna varılmıştır. (Ek-1, Ra
por S. 29-33). 

Konunun dikkat çekici bir başka yönü, sözkonusu Genelgelerin uygulanıp uygulanmadı
ğını takip görevi verilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca TÜGSAŞ'da denetim ya
pılırken sözü edilen zarfların hazırlama işlerinin yapılması ve bir Denetimin TÜGSAŞ Genel 
Müdür Yardımcısına durumu bildirmiş olmasıdır. Bu husus Genel Müdür Yardımcısının beya
nından anlaşılmaktadır. (Ek-1, Raporun 84 nolu eki S. 2). 

6. Sözkonusu pul, zarf ve etiket harcamalarının usûl haline getirilip getirilmediğinin tes
piti için TÜGSAŞ'ın 1987-1990 dönemine ait dört yıllık harcamaları hakkında bilgi alınmış, 
1987, 1988 ve 1989 yıllarında ilgili Devlet Bakanlığı için hiç alım yapılmadığı, 1990 yılında zarf 
ve etiket alımı için toplam 4 480 000 TL. lık harcama yapıldığı anlaşılmıştır. (Ek-2, Raporun 
15 ve 16 nolu ekleri). 

TÜGSAŞ, Başbakanlığın 23.11.1989 gün ve 1989/11 sayılı Genelgesi ile ilk defa Devlet es
ki Bakanı Mustafa Taşar'Ia ilgileridirilmiştir. 

Bu durumda, TÜGSAŞ'ın ilgili Devlet Bakanlığı için pul, zarf ve etiket alımlarının Devlet 
eski Bakanı Mustafa Taşar döneminde başladığı ve devam ettirildiği görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayışı : 235) 
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7. Yüksek Denetleme Kurulunun denetim raporunda 1991 yılında TÜGSAŞ tarafından 
ilgili Devlet Bakanlığı için alınan pul, zarf ve etiketler için yapılan harcamalar eleştirilerek, 
konunun incelenmesi ve soruşturulması temennisinde bulunulmuştur. (Ek-2, S. 53) 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK'nin 40 inci maddesinde ilgili Bar 
kanlığa, teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesi gözetmek görevi verilmiş, gerekli hallerde teftiş ve tahkik 
etmek görev ve yetkisi tanınmıştır. 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler ışığında Komisyonumuz; TÜGSAŞ tarafından ilgili Dev
let Bakanlığı için yapılan pul, zarf ve etiket harcamalarının 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, Teşebbüs Ana Statüsü, Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri ile Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun tenkit ve tavsiyelerine aykırı olduğu, sözkonusu hacramaların Devlet eski 
Bakanı Mustafa Taşar'ın talimatı üzerine gerçekleştiği, bu harcamaların kamu hizmetleri dı
şında özel amaçlarla kullanılmış olması nedeniyle ilgili Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'ın 
kastını gösterdiği, bu nedenlerle Türk Ceza Kanunun 240 inci maddesine aykırı davranışta bu
lunarak görevini kötüye kullandığı kanaatine varmıştır. 

IV. — SONUÇ VE KARAR : 
Ayrıntıları, ve dayanakları yukarıda açıkça gösterildiği üzere Komisyonumuz; Devlet eski 

Bakanı Mustafa Taşar'ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Teşebbüs Ana Statüsü, Baş
bakanlık Tasarruf Genelgeleri ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tenkit ve tavsiye
lerine aykırı olarak pul, zarf ve etiket harcaması yaptığı, özel amaçları için bu harcamaları 
gerçekleştirdiği, bu nedenlerle TÜGSAŞ'ı haksız ve keyfî olarak zarara uğrattığı ve bu eylemle
rine uyan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre hakkında Yüce Divan sıfatıyla Ana
yasa Mahkemesinde dava açılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Orhan Şendağ 

Adana 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Arslan Adnan Türkoğlu 

Çorum 
.-, 

Üye 
M. Sabri Güner 

Kars 

Başkanvekili 
Hilmi Yükselen 

Kırşehir 
Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Üye 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Sözcü 
Sami Sözat 

Balıkesir 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

(Son toplantıya katılamadı) 
Üye 

Asım Kaleli 
içel 

(Son taplantıya katılamadı) 
Üye 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 235) 
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EK LÎŞTESÎ 

Parça 
Adedi Konusu 

173 Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Hazırlanan 
Soruşturma Raporu ve Ekleri. 

51 Başbakanlıkça Hazırlanan Soruşturma Ra
poru ve Ekleri. 

C 139 TÜGSAŞ Tarafından tlgili Devlet Bakanlı
ğı tçin Yapılan Diğer Harcamalar. 

.150 Komisysonumuzca Alınan İfade Tuta
nakları. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 235) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(3^«@> 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya 
çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak 
toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/13) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık thraç Fonunu düşürerek 
bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunuhun 240 ma maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

^ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşürması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10; — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü-maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

17. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 7 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

_____ . — Q — 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

- 28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. —Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

31. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

32. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

33. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. _ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. _ İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

E 
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36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) -

37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

38. -— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini,^ alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

39. __ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin-
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

40. —• Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

45. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve403 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

50. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

51. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

54. __ Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

55. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66y 
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58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün Î02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

60. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

61. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

62. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

63. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

66. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve Özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

68. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

69. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 
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70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 

ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) < 

71. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve, 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

72. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) , . 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 
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1.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) • • • 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

*5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu 
tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*7. —: İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

*8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

*9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

11.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

13. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*16. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun 
tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/160) 

*17. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/17İ) 

*19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

*20. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) • 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. —- Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

•36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

*37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

*42. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

46. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

49. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

50. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağa'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

57. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/250) / 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. —-Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66.—Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

69. —Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

70. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle- . 
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. -— İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

82. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

85. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

86. —İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

88. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Mil» Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

97. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, KütahyarEmet İlçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

103. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sanerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

112. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

117'. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) • • - . 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapıüp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derih'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za-
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. —- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 — — • — 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Deriri'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) v 

. 140. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

147. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

— - — 17 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

154.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman-hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

158. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

İ62. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

_ ~ÜT1 — — • : • • •• : 
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167. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGtK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) , 

173. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ili«;kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

181. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

182. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ye çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. -T- Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) r — . 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 'soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

227. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurutması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

231. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve arap-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/425) 

239. — İstanbul Milletvekili Bülent'Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426^ 
— . [22" —: ; _ ;—•. — : 
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240. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi" (6/440) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) . 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'tn, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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259. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nin Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

260. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Ilhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

261. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet işleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova?nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanınrtan sözlü soru önergesi (6/460) 

~24İ : — : • — 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık BakanlığrTeftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) , 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın", Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) , 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Hinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

301. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) I 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakınîın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu DemireFi izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311.— istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

321. - - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adraltında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Raşim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

340. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

346 Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

347. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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351. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

353. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbaktr-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

355. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

356. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

357. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) • - :. N 

359. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

360. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

361. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

362. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ye Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Baẑ ı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) ' 

6.— 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 
, 7..— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. —Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Ya
yımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız 
Ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Hakla
rında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 
202) (Dağıtma Tarihi: 8.1.1993) 

3 0 • — •• — — — — 
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10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, tmar Bankasına Ay
rıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar 
Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş 
Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına tlişkin önergesi ve (9/3) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 

11. —Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş.ni Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Mustafa Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (S. Sayısı : 235) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

12. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 

13. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

14. _ Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

15. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazi Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı.: 105) (Dağıtma tarihi : 15.6;i992) 

16. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanurt Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

17. _ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

18. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 19. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 
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X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

22. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı •: 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

23. _ Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 24. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

25. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

26. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
öğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

27. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

28. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

29. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
İ7.1.1992) 
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X 30. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

33. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı•: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) -

34. __ Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Pışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 37. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

38. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

39. _ Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

40. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) . 

33 
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41. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

42. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

43. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında im
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğîu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

51 .— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. —- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 6 1 . — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (İ/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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64.'—- Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş

li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. —- Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalef Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi; 21.9.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 68. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. —Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin tike 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

70. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve iflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı île Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporlan (1/271) (S. Sayısı r 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

74. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde Öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 75.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

83. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 84. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 85. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 86. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 
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87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

88. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

89. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

90. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

91. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

92. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

93. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

94. „ Denizli Milletvekili Muzaifer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

97. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Içşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

98. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Doğıtmo tarihi : 2.11.1992) 

99. __ Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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100. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102 — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

103. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve îçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

104. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

105. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

106. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

108. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoglu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma .tarihi : 19.11.1992) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

110. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

111. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadıştnın 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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112. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7,12.1992) 

113. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksöy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko-

- misyonu Raporu (2/5İ3, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 114. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağılma Tarihi : 
11.1.1993) 

X 115.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 117. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği*im ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağılma Tarihi : 11.1.1993) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

121.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

122. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or- . 
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

- 40 — . 
" (X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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