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nı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 

2. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sivas'ta meydana gelen terör 
olaylarına ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğ
lu'nun cevabı 

3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Başbakanlık Takip Kurulu ra
porlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğ
lu'nun cevabı 

4. - İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, Samsun Milletvekili Musa 
uzunkaya ve Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın terör olaylarına; Kayseri Mil
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ ,24 

1. - Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşının, İzmit'te 
SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotif Sanayi AŞ'ye bedelsiz vermek suretiyle 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu. eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ye Sanayi ve Tica
ret Bakanı E. Yalım Erez haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/28) 124:129 

2. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 arkadaşının, Denizcilik Müs
teşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda göre
vini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işle
diği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Burhan Kara hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/29) 129:133 

3. - Konya Milletvekili Necati Çetinkaya ve 55 arkadaşının, Bursa - Kara
cabey yolunun ihalesinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı Yaşar Topçu haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/30) 133:135 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 136 
1. - Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin (6/1081,1082, ve 1083 ve 

1084) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/365) 136 
2. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Moldova'ya yaptığı resmî ziya

rete katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezke
resi (3/1613) 136:139 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 139,145,174 

A) GÖRÜŞMELER 139,145,174 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşı, İçel Milletveki

li Turhan Güven ve 19 arkadaşı, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arka
daşı, Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul 
Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük 
İddialarını Araştırmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önerge
leri ve (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu ra- 139-142 145-171 
poru (S. Sayısı : 703) * ' 174:199 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 142,171 
1. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İstanbul Milletvekili Halit Du-

mankaya'nın partisine sataşması nedeniyle konuşması 142:143 
2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Erzurum Milletvekili Lütfü Esen

gün'ün partisine sataşması nedeniyle konuşması 143:145 

3. - Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın, Çanakkale Milletvekili Ahmet Kü
çük'ün şahsına sataşması nedeniyle konuşması 171:173 
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zaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
2/191, 2/194, 2/221, .2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, .2/420, 2/459, 2/493, 
2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı: 626) 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK Kanununun kılık kıyafeti ser

best bırakan maddesinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Baka
nı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5510) 

2. - İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, başörtülü öğrencilere 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/5533) 

3.-Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın; 
- Erzurum - Köprüköy İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım prog

ramına alınıp alınmadığına, / 

- Erzurum - Hınıs İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programı
na alınıp alınmadığına, 

- Erzurum - Tekman İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım progra
mına alınıp alınmadığına, 

- Erzurum - Karayazı İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım prog
ramına alınıp alınmadığına, 

- Erzurum - Horasan İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım progra
mına alınıp alınmadığına, 

- Erzurum - Çat İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programına 
alınıp alınmadığına, 

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/5477, 
5478,5479,5480,5481,5482) 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş -
Merkeze bağlı bazı köylerin telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/5499) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Âkın'ın, Karadeniz Bölgesi fındık üreticilerinin fındık ihra
catında fon uygulamasından kaynaklanan sorunlarına ve 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Nevşehir organize sanayi bölgesinin kurulma aşa
masında karşılaşılan sorunlara, 

İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez, 
Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, TMO'nun buğday alım politikasından kaynakla

nan sorunlarla, süne mücadelesinde kullanım süresi geçmiş ilaç uygulamasının yarattığı problem
lere ilişkin gündemdışı konuşmasına da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar, 

Cevap verdiler; 

Sivas Milletvekili Musa Demirci, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın konuş
masının kendi Bakanlık dönemine ilişkin kısmıyla ilgili açıklamada bulundu. 

Arnavutluk'a gidecek olan : 

Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'e, Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin, 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'a, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Öz

kan'ın, 

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Özel Gündeminde Yer Alacak İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, Sivas Milletvekili Tahsin IrmaTc ve 54 arkadaşının, yeni turizm mer

kezlerinin tespitinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle partizanlık ve usulsüzlük yaparak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıy
la Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin 
(9/26) öngörüşmeleri tamamlandı; Meclis soruşturması açılmasının kabul edilmediği bildirildi; 

2 nci sırasında bulunan, Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 60 arkadaşının, İzmit'te 
SEKA'ya ait fidanlık bir araziyi bedelsiz olarak Ford - Koç Grubuna tahsis ettiği iddiasıyla Başba
kan A. Mesut Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/17) gündeme alınması
nın, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve gensorunun görüşme gününün Danışma Kuru
lunca tespit edilerek daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesiyle ilgili 703 sıra sayılı rapor ile kanun tasan ve 
tekliflerini görüşmek için alınan karar gereğince, 15 Temmuz 1998 Çarşamba günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere, birleşime 23.21'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Haluk Yıldız Ali Günaydın 
Kastamonu Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Abdulhaluk Mutlu 
Bitlis 

Kâtip Üye 

© 
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No: 178 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
15 . 7 .1998 ÇARŞAMBA 

Teklif 

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki 2495 Sayılı Kanuna Bir Madde ile Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1237) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.7.1998) 

Tezkere 
1. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi (3/1612) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.1998) 

Meclis Soruşturması Önergeleri 
1. - Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen Ve 55 arkadaşının, İzmit'te SEKA'ya ait bir ara

ziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut 
Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez haklarında anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/28) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.7.1998) (Dağıtma tarihi: 15.7.1998) 

2. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 arkadaşının, Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı 
işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat ka
rıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 
ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Burhan Kara hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 13,7.1998) (Dağıtma tarihi: 15.7.1998) 

3. - Konya Milletvekili Necati Çetinkaya ve 55 arkadaşının, Bursa - Karacabey yolunun iha
lesinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/30) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.7.1998) (Dağıtma tarihi: 15.7.1998) 

• © — -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

15 Temmuz 1998 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

—• © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul sa

lonunda hazır bulunan sayın milletvekillerinin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletveklleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı görüşmeler vardır. 
Üç değerli arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadeniz Bölgesinde meydana gelen terör 

olaylarına ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı ilk söz, Sayın Musa Uzunkaya'nın. 
Karadeniz Bölgesinde tırmanan terör beliyyesiyle ilgili konuşmak üzere, Sayın Uzunkaya; bu

yurun. (FP sıralarından alkışlar) 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde, 
Karadeniz Bölgesi dahil olmak üzere, ülkede tırmanan terör ve toplumsal bunalıma dönüşen eko
nomik sıkıntılar üzerinde gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Muhterem Başkanı, 
Yüce Heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlar; bugün, biraz sonra, Meclis salonunun yeniden düzen
lenmesinde yaşanan korkunç yolsuzluk gündeme gelecek. Onunla ilgili, kamuoyunun, başta Mec
lis olmak üzere birkısım kurum ve kuruluşlara olan güven zaafının hangi boyutlara ulaştığını far-
ketmek, daha iyi anlamak durumundayız. Gün geçmiyor ki, bir yolsuzluk konusu, Meclis günde
mine, gazete sütun ve televizyon ekranlarına yansımış olmasın. Bu derece güven bunalımına düş
müş toplumun, ekonomik yönden daha fazla perişan edilmeye elbette tahammülü yoktur; eğer, ül
ke kaynaklan bu derece müsrifane kullanılıyor, bazı holdinglere, hergUn, iç borçlanma faizlerinden 
bir çırpıda 27-30 trilyon transfer yapılıyor, mahkeme kararına rağmen, 1 600 dönümlük arazi üze
rinde bugün hafriyat ve ağaç kıyımı devam ediyorsa ve buna rağmen, sevgili TEMA Vakfı yöneti
cileri bu yeşil katliamına seyirci kalıyorlarsa, yürütmenin durdurulması gözardı ediliyor "verdimse 
ben verdim, yaptımsa ben yaptım" mantığı hukuk devletinde hâlâ egemen görülüyorsa, toplumsal 
barış ve kardeşliği tesis etmek mümkün olmaz. Ülke olarak, ülkenin en önemli kurumu Parlamen
to olarak, sevgiyi, barışı, kardeşliği ekonomik, sosyal ve kültürel istikrar ve güven ortamını oluş
turmak zorundayız. 
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Değerli arkadaşlar, ülkenin bir numaralı sorunu her ne kadar bazı şahıs ve kurumlarca "irtica" 

diye mevhum bir düşman ilan ediliyorsa da, toplumun en öncelikli gördüğü sorun, hiç şüphe yok 
ki, hâlâ kadın erkek, küçük büyük demeden insanların kanını emen, annelerin gözyaşlarının dinme
mesine vesile olan terör belasıdır. Amasya'nın Taşova İlçesi Çakırlısu Köyüne kadar inip can alan, 
Sivas'ta, Erzurum'da haneler söndüren bu belayı, öncelikle Karadeniz Bölgesinde, yayla mevsimi 
olması nedeniyle yakından izlemek, fındık bahçelerinin tabiî yapısından yararlanabilecek bu tür kö
tü niyetli insanların bölgeye sızmasını engelleyecek çalışmaların, değerli Hükümet üyeleri ve baş
ta İçişleri Bakanı tarafından yakınen takip edilmesini talep ediyoruz. Ama bütün bunlara rağmen, 
görülüyor ki, yakalanan bir iki av tüfeği vesaireyi ekranlarının abartılarıyla, bugüne kadar akrep da
hi öldürmemiş insanların üzerine nazarları teksif etme veya ettirmenin ne derece doğru olduğunu 
sizin ve aziz milletimizin takdirlerine arz ediyor; medyanın, son günlerde bile, hâlâ, bütün bu tır
manan teröre rağmen, hedefleri Anadolu'nun belli bölgesinde hangi amaca yönelttiğini de yine mil
letin ibretle dikkat nazarlarına arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, söz buraya gelmişken ve huzurlarınızı bu konuyla ilgili olarak işgal eder
ken, üst üste meydana gelen birkısım felaketlerin ülkemiz insanında millî birlik ve kardeşlik hava
sı oluşturmasını dahi, bu Hükümetin değerlendiremediğini üzülerek görüyoruz. 

Seçim bölgem olan Samsun İlinin Havza, Vezirköprü ve Tekkeköy İlçelerinde zarar gören in
sanlarımıza, henüz -Havza'ya 60 ve Tekkeköy'e de toplam 40 milyar olmak üzere- bugüne kadar 
toplam 100 milyar para gönderilebilmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Efendim, paragrafımı bitirmek üzere, lütfen... 

BAŞKAN - Hayır, cümlenizi bitirmek üzere, buyurun. 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Ama, akşam, bir sayın bakan "Koç'a 10 trilyonluk bir ar
sa çok mudur" dercesine, bu onbinlerin, yüzbinlerin, hatta milyonların ıstırabıyla âdeta alay etmek 
durumuna girmiştir. 

Samsun'da yapılmakta olan havalimanının bugüne kadar geciktirilmesi veya yapılması gere
ken tesislerinin yapılamaması bir eksikliktir. Özellikle bölgenin ve ülke insanının ekonomik sıkın
tılarına, belki müstahsil açısından deva olabilecek, hassaten bu bölgede 1998 ürünü olarak piyasa
ya çıkacak fındığın iyi değerlendirilmesi konusunda, Hazinenin, mutlaka fındık üreticilerini destek
lemesi ve şu anda devam eden alım -yani 660 bin lira civarında seyreden- fiyatlarının düşürülme-
mesi için, Fiskobirlik'in, mutlaka, Hazinece desteklenmesini umuyor; hepinize saygılar sunuyo
rum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, teşekkür ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, bugünkü glin-

demdışı konuşmalara da ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN - Hayhay Sayın Bakan. 

2. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sivas'ta meydana gelen terör olaylarına ilişkin gün-
demdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun cevabı 

BAŞKAN - Sayın Mahmut Işık, yine, Sivas'ta meydana gelen terör olaylarıyla ilgili olarak 
gündemdışı söz talebiniz var; buyurun, söz sizin. 

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Sayın Başkanım, önce, söz verdiğiniz için, zatıâlinize teşekkür ede
rek sözlerime başlamak istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 30 Haziran 1998 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanına, 

Başbakana, Başbakan Yardımcısına, İçişleri Bakanına, Genelkurmay Başkanına ve tüm siyasî par
ti genel başkanlarına Sivas ve Erzincan İlleri ve çevresindeki terör hareketleriyle ilgili olarak sun
duğum raporda, Sivas'a Elbistan ve İliç ilçelerinden 30-40 kişilik bir PKK terör grubunun girdiği
ni, özellikle İliç, Divriği, İmranlı ve Zara İlçelerinin köylerini son derece rahatsız ettiğini, terör 
gruplarının girdiği köylerin ertesi gün komple göç ettiğini, bölgede müthiş bir otorite boşluğunun 
bulunduğunu acele ve önemlidir kaydıyla bildirerek, acilen tedbir alınmasını istemiştim. 

Bu bölgede son derece güçsüz olan örgüt, varlığını ispatlamak için savunmasız halka kötülük 
ediyor. Ne yazık ki, bugüne kadar, bölgede hiçbir tedbir alınmamıştır. Bu boşluktan yararlanan ör
güt, nitekim, 8.7.1998 akşamı saat 20.30 sıralarında Zara-Kuruköprü köyüne gelerek, önce köyün 
16 milyar liraya yapılan telefon santralını yakıyor, daha sonra da Sancakkale Köyünün Alevî ve 
Kürt kökenli muhtarını Boraklar Mezrasında silahla tarıyarak öldürüyor. 1996-1997 yıllarında da, 
önce Alevî kökenli 7 köyün muhtarını öldürürek, Alevî ve Kürt köylerinde baskı uyguladılar, ar
kasından da karşı gelenleri öldürdüler, Alevî ve Kürt köylerini sindirince, Sünnî kökenli köyleri ta
radılar. Bölgede yaşayan insanlarımız barış ve dostluk içinde en iyi şekilde yaşarken, aralarında en 
ufak bir ayırım yokken, ne yazık ki, barış içinde yaşamak isteyen halkımızı "Alevîler ve Kürtler, 
PKK'yı besliyor; onlar da Sünnî köylüleri öldürüyor" mantığıyla insanlarımızı birbirine düşürme
ye çalıştılar. Şimdi, aynı yöntemle tekrar işe başladılar. Önce, Alevî ve Kürt köylerini baskı altın
da tutarak onları sindiriyorlar, 9.7.1998'de muhtarın öldürülmesi böyle bir olayın başlangıcıydı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi ise, 9.7.1998 tarihinde Alevî ve Kürt kökenli Zara-
Sancakkale Köyü muhtarının öldürülmesinden üç gün sonra, aynı bölgeye yakın olan Divriği-Ça-
yözü Köyü basılıyor. Köyden, Zeki Boztepe, Sinan Türkmen, Recep Türkmen ve bayan olan Peri
han Türkmen çocuğunun gözü önünde, çocuğuyla birlikte öldürülüyor ve köye onbeş yıldan beri 
yapılan, müteahhit hatasından mahkemeler sonucu yıkılan ve tekrar yapılmaya çalışılan köprünün 
bir ayağı da yıkılarak, köyden alınan 2 katırla, köydeki evlerde bulunan yiyecek malzemeleri gasp 
edilen katırlara yüklenerek götürülüyor. Sünnî kökenli olan bu köyümüz, nitekim bir başka köyün 
karıştırılması için âdeta kullandırılıyor. 

Öldürülen bayan Perihan Türkmen iki üç ay önce bana geldi. İşsiz ve yoksul bir yurttaşımız
da Kendisine kaymakamlıkça Sosyal Dayanışma Fonundan yapılan yardımla geçiniyordu. Köyüne 
kış için bir şeyler ekmek için gitmişti; ama, ne yazık ki, çocuğuyla birlikte orada öldürüldü. 

Olay, 12.7.1998 tarihinde, saat 20.30'da meydana geliyor. Teröristler köyden gece 2'de ayrılı
yorlar. Olay, Divriği İlçesinde 13.7.1998 sabahı saat 10.30'da ancak duyulabiliyor. Olayın Sivas'a 
intikal etmesi ve Sivas Valisi ile Jandarma Merkez Komutanının Divriği'ye varmaları saat 15.30'da 
ancak gerçekleşebiliyor. Görüleceği üzere, bu bölgedeki otorite boşluğu kendiliğinden ortaya çıkı
yor. Divriği İlçesinin Sivas'a uzaklığı 188 kilometredir. İlçenin de dağlık olması nedeniyle -devlet, 
bırakınız vatandaşı korumayı- vatandaş, ölüsünü almaya bile 15 saat sonra ancak varabiliyor. 

30 Haziran 1998 tarihinde belirttiğim, Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere sunduğum 
"acele ve önemlidir" kaydı taşıyan raporum ciddiye alınarak tedbir alınmış olsaydı, muhtar ve bu 4 
vatandaşımız belki öldürülmeyecekti. 

En üst düzeyde devletin tüm birimlerine ve siyasî parti başkanlarına, milletvekili olarak sun
duğum ve ciddî şekilde uyarılarda bulunduğum rapor ve benzer uyarılar dikkate alınmıyor veya 
devletin, hantal ve işlemeyen yapısından dolayı geç kalınıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Işık, toparlayın efendim... 

- 117 -



T.B.M.M. B : 122 15 . 7 .1998 O : 1 
MAHMUT IŞIK (Devamla) - Peki efendim. 

Böyle şey olur mu; hayır, bu, dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bunu yapan devlet, vatandaşına 
güven veremez, sosyal devlet de olamaz. 

30.6.1998 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanına, Başbakana sunduğum raporumu dikkate alma
yarak, bu vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet veren, -hangi mevkide olursa olsun- bu kişilere der
hal soruşturma açılmalıdır. 

Ayrıca, Sivas'ın Divriği, Zara ve İmranlı İlçeleri otorite boşluğundan yangın yerine çevrilmiş
tir. Köyler komple göç etmekte, insanlar acımasızca öldürülmektedir. Bölgeden yeni döndüm, in
sanlar umutsuz, tedirgin ve resmen göçe zorlanmaktadırlar. Yıkılan her şey, yeniden ve derhal ya
pılmalıdır. 

Bu nedenlerle, bölgede, derhal gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması kaçınılmazdır; otorite 
boşluğunun giderilmesi kaçınılmazdır. 

Ayrıca, Sivas çok büyük bir ildir; Divriği ve Suşehri il yapılmalıdır; kalıcı birlik ve güvenlik 
birimleri hiç vakit geçirilmeden takviye edilmelidir. Diğer taraftan, terör Sivas'tan, Tokat, Amas
ya, Giresun ve Ordu İllerine sıçramak üzeredir; bu, bir tesadüf değildir; çünkü, haklarında sayfalar 
dolusu yazılan, iddialar bulunan Veli Küçük Giresun da, Hakkâri çetesinden Mehmet Emin Yurda
kul'u da Sivas'tadır. 

Denenmiş, haklarında bir yığın iddia ve tepki bulunan bu ve benzer yöneticiler de derhal gö
revlerinden alınmalıdırlar. Aksi takdirde, bu gruplar, bölgeyi daha da zorlayacak, göç tek çare ola
caktır; terör de, bir kaç güne kadar Sivas'tan takviyeli olarak Karadenize ulaşacaktır. Kaldı ki, şu 
anda Karadenizde çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır. 

Bölgedeki otorite boşluğu derhal doldurulmazsa, vurdumduymazlık böyle devam ederse, ey
lemler, kaza içlerine sıçrayacak ve telafisi mümkün olmayan yaralar açılacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

MAHMUT IŞIK (Devamla) - Devletin anayasal ve aslî görevi, vatandaşın can ve mal güven
liğini korumaktır. Ne yazık ki, bu görev, bugün ihlal ediliyor. Sivas karıştırılırsa, bilmiş olunuz ki 
Türkiye karıştırılır. 

Bu vesileyle, ölen yurttaşlarımıza Tanrıdan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor. Sayın Mecli
se ve Sayın Başkan zatıâlinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. (CHP, sıralarından alkış-
lar) 

BAŞKAN - Sayın Işık teşekkür ediyorum.•',.-

Teröre maruz ölen yurttaşlarımıza rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. 

Sayın Bakan, bu noktada mı cevaplayacaksınız; diğeri de mi sizi ilgilendiriyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Üçüncü gündemdışı konuş
madan sonra cevaplayacağım. 

3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Başbakanlık Takip Kurulu raporlarına ilişkin gün
demdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nün cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü sırada, Sayın Abdullah Gül, Başbakanlık Takip Kuruluyla ilgili olarak 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Gül. (FP sıralarından alkışlar) 
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ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; son günlerde bazı gaze

telere sızdırılan raporlar, verilen bilgiler, maalesef, eski komünist ülkeleri veyahut da askerî cunta
larla idare edilen ülkeleri andırmaya başladı. 

Başbakanlık Takip Kurulu, Sayın Başbakanın mesuliyetinde bir kuruldur. Sözde, bu Kurulun 
yayımladığı raporlar, gazetelere belli ki veriliyor ve yazdırılıyor. Şimdi, bunlara baktığımızda, in
sanı dehşete düşürücü, insanın -gerçekten- tüylerini diken diken kaldırıcı ve isyan ettirici manşet
ler görüyoruz. Bakın, en büyük gazetelerimizden birinde çıkan başlık şu: "Başbakanlık Takip Ku
rulunun hazırladığı raporda 40'a yakın valinin, 100'e yakın vali yardımcısının, 300 civarında kay
makam ile lOO'den fazla hâkim ve savcının adı geçiyor deniliyor ve içine baktığımızda da,-500'e 
yakın profesörün, yüzlerce kamu görevlisinin, Hazinede ve diğer genel müdürlüklerimizde çalışan 
birçok genel müdürün adı, bu şekilde, yani, mürteci olarak, irticaî faaliyetlere katılıyor diye anlatı
lıyor. 

Şimdi, bu, çok tehlikeli bir şey. Bunu, kimler yapıyor, niçin yapıyor biliyoruz; ama, gücümü
zün yettiği yerler var, gücümüzün yetmediği yerler var. Başbakanlık içerisinde yapılan şeylere gü
cümüzün yetmesi gerekir. Şimdi, bir ülkede, 80 tane vilayeti ve valisi olan bir ülkede, eğer, Başba
kanlıkta yayımlanan bir rapor -ki, bunlar, tabiî ki, Başbakanın sorumluluğu içerisine girecek niha
yette- bu valilerden 40 tanesini bu şekilde damgalarsa, gerici, mürteci, irticaî faaliyetlere katıldı 
derse, zaten her şey bitmiştir. Bu suçlamalara baktığınızda, bunlar, bölücülük... Bunlar hakkında 
dava açılırsa, bölücülükle ilgili, cumhuriyetin temel ilkelerini yok etmekle ilgili iddialar ileri sürü
lüyor; yani, bunlar, çok ağır cezaları gerektiriyor. Hatta, 125 inci maddeye giriyor ki, idam cezası 
gerektiriyor. Bu kadar dehşet, sorumsuz ve mesuliyetsizce raporlar yazılıyor -devletin, Başbakan
lık antetlerini taşıyan raporlar- ve gazetelere sızdırılıyor. 

İşin bir başka yanı da şu: Bu 80 valinin kararnamelerine bakarsanız, en az 70'inin altında, Sa
yın Başbakan Mesut Yılmaz'ın imzası vardır. 

DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Vali değil kaymakam... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Vali... Vali... 
80 valinin 40 tanesi mürtecidir ve takip ediliyor deniliyor. Demek ki, altları, kendilerinin ma

hiyetinde çalışan insanlar tarafından fişlenmişler. 
Şimdi, böyle bir ülke düşünebilir miyiz ve bu 80 valinin 70 tanesinin kararnamesinin altında, 

Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ın imzası var ve hatta, isim vermek istemiyorum, gazetelerde isim
leri geçen bu valilerin içerisinde 3 tanesi, Anavatan Partisinden son seçimlerde aday oldular. 

Böyle bir gelişme, gerçekten, ülkeyi tehdit edici, halkı sindirici, yüksek seviyedeki bürokrat
ları sindirici, onları lekeleyici, onların elini, kolunu bağlayıcı bir davranıştır. Gücümüzün yetme
diklerine bir şey demiyorum; ama, gücümüzün yettikleri için konuşuyorum; Başbakanın ve sayın 
bakanların direkt kontrolü altında olan şeylerden bahsediyorum. 

Bildiğiniz gibi, bir de, bir komisyonda, şu anda, bir kanun tasarısı görüşüyoruz; kerhen de ol
sa, Anavatan Partili arkadaşlarım oy vererek, ısrarla oy vererek çıkardılar komisyondan. Nedir; 
İçişleri Bakanlığındaki veya diğer bakanlıklardaki memurların -aynı, YAŞ kararlarında olduğu gi
bi- tasfiye edilmeleri. Buna, her ne kadar, irticayla mücadele falan deniliyorsa da, biliyoruz ki, bu 
bir tasfiye kanunu. Yani, çok açık söylüyorum, devletin içerisindeki dindar, milliyetçi, mukadde
satçı bürokratların tasfiyesidir bu. (FP sıralarından alkışlar) Buna alet olduk, yukarıdan geçirdik. 
Şimdi ne olacak? 

Başbakanlığın yayımladığı raporda, kimdir arkadaş bu 40 vali, kimdir arkadaş bu 300'e yakın 
kaymakam, kimdir bu 500'e yakın profesör, kimdir bu lOO'den fazla hâkim? Aynı... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, hemen bağlıyorum sözümü. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Aynı orduda yapıldığı gibi, YAŞ kararlarını... Çünkü, Sayın 

Başbakan, siz YAŞ kararlarına güveniyorsunuz ve gönderebiliyorsunuz, tasfiye edebiliyorsunuz; 
ama, bizim elimiz kolumuz bağlı dedi ve bunun üzerine, bildiğiniz gibi, bu kanun tasarısı getirildi. 

Şimdi, aynı şey olacak; yani, Sayın Başbakanın imza atıp güvendiği 70 valinin en azından 40'ı, 
300'e yakın kaymakam, şu kadar profesör, bunlar aynı şekilde tasfiye edilecek. Bu, çok tehlikeli bir 
gelişmedir. Bu, bir ülkeyi içinden yıkan bir olaydır. Bu valilerin, bu kaymakamların, bu profesör
lerin yerinde olun... Şimdi, kim bunlar, kim hazırladı bunlar hakkında raporu, kim bunları basma 
sızdırdı ve kim bunları bu şekilde tehdit altında tutuyor? Bunları çözmezsek değerli arkadaşlarım, 
her türlü particilik ve kendi görüşlerimizin dışında, Türkiye'nin çıkarı için, bu ülkenin çıkarı için, 
bunları halletmezsek, zaten dışarıyla yeteri kadar uğraşan bir ülke, içerisinde daha da bölünmüşlü
ğe gider, daha da tehlikeli hale gelir. Ben, inanıyorum ki, Sayın Bakan ve Sayın Başbakan bu ko
nulara açıklık getirecek ve bu tip mesuliyetsiz, sorumsuz gidişata son vereceklerdir. 

Teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gül, bir dakikanızı rica edeyim. 
Parlamentonun Başkanı olarak, bir hususu düzeltmek istiyorum. Demokratik parlamenter sis

temlerde, parlamentonun gücünün yetmeyeceği hiçbir eylem ve hiçbir işlem olamaz. Zannediyo
rum "bazılarına bizim gücümüz yetmez; ama, bazılarına yetebilir" gibi bir ifade kullandınız. Zan
nediyorum, siz de, benim bu hissiyatımı belki bir başka şekilde ifade etmek istediniz. Parlamento
nun yöneticisi, Başkanı olarak, bunu ifade etmeye kendimi sorumlu hissettim.. 

Teşekkür ederim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, ben de öyle olmasını arzu ederim, öyle de ola

caktır. Bunu söylerken, Meclisi değil, Hükümeti kastederek söylemiştim. O açıdan, Hükümetimi
zin de, muhakkak buna gücü yetecektir. Hükümet de, muhakkak ki, kendi sorumluluk alanlarına gi
ren konularda tam hâkimiyetini gösterecektir. Bundan da eminim. 

Teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
4. - İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nun, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve Sivas Mil

letvekili Mahmut Işık'ın terör olaylarına; Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Başbakanlık Takip 
Kurulu raporlarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı konuşmalara cevap vermek üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Başesgi
oğlu, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Kayseri Milletvekilimiz Sayın Abdullah Gül'ün, Sivas Milletvekilimiz Sayın Mahmut 
Işık'ın ve Samsun Milletvekili değerli arkadaşımızın gündemdışı yaptıkları konuşmalara Hükümet 
adına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Yine, hemen sözlerimin başında, Hakkâri Yüksekova'da hain bölücü örgüt tarafından şehit 
edilen asteğmenlerimize, erlerimize ve korucularımıza Tanrıdan rahmet diliyorum. Yine, diğer böl
gelerde teröre şehit verdiğimiz bütün vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize de Allah'tan rah
met diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bu sayın arkadaşlarımıza, terör konusunda, kısa da olsa, genel bir de

ğerlendirme yapma imkânı verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, devlet olarak 14 yıldır bölücü terörle mücadele etmekteyiz. Bölücü te
rörün kastettiği kutsal değerler bellidir. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönel
miş, hem içeriden hem dışarıdan destek gören, bu, hain plana karşı devlet olarak 14 yıldır mücade
le ediyoruz. 

1997-1998 yılları itibariyle bu konuda gelinen noktayı değerlendirdiğimizde, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerinde güvenlik güçlerimizin tamamıyla inisiyatifinde sürdürülmekte olan bir 
mücadeleyi görüyoruz. 

Yine, bu örgütün lider kadrosundaki kişilerin, özellikle yurt dışından başarılı operasyonlarla 
ülkeye getirilerek, örgütün çözülmesine, örgütün çökmesine büyük bir ivme kazandırıldığını, bu 
harekâttan sonra da birçok PKK militanının güvenlik güçlerimize teslim olduğunu görüyoruz. 

Hulasa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ve sınırötesinde yapılan operasyonlar, bö
lücü örgüte büyük darbeler vurmuştur. Örgüt, bu alanda sıkıştığı için Türkiye'nin muhtelif yörele
rine "açılım" dediği yeni bir stratejiyi kendine tayin etmiştir. Bu sebeple de, Tunceli, Erzincan kır
salından başlamak üzere, Sivas, Tokat, Amasya gibi illerimizde münferit eylemler yapmayı kendi
ne hedef seçmiştir. Hepinizin de bildiği gibi, buradaki amacı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana
dolu'da sıkışan bu yoğunlaşmayı Türkiye'nin muhtelif yörelerine taşımaktır. Böylece hem güven
lik güçlerimizin dikkatini bu bölgelerde yoğunlaştırmak hem de kendi tabanlarına, kendi militan
larına, var olduklarını, bu mücadeleye devam ettiklerini ispatlamak için bir gayret içerisindedirler. 

Geçen yıl itibariyle -yine Yüce Meclisimizin değerli üyeleri hatırlayacaklardır- Ordu'da, Si
vas'ta, Tokat'ta, Amasya'da ve diğer yörelerde yapılan başarılı operasyonlar neticesi, bölücü örgü
tün bu bölgedeki militanları tamamen temizlenmişti. Ancak, yaz mevsimi olması hasebiyle, genel
likle terör olaylarının yoğunlaştığı bu aylarda, demin ifade etmeye çalıştığım hattan, yeni geçişler, 
yeni sızma teşebbüsleri söz konusudur. Şu anda, muhtelif illerimizde -Mahmut Beyin de ifade et
tiği gibi- Sivas'ta, Tokat'ta, Amasya'da, örgütün yapmaya çalıştığı bu münferit eylemler de, bunun 
göstergesidir. 

Geçmiş yıllardaki yapıya ilaveten, bu dönemde bölücü örgüt, Türkiye'deki diğer yıkıcı ve bö
lücü örgütlerle işbirliği içerisine girmiştir; birlikte imzaladıkları protokolle, eylem birliği kararı al
mışlardır ve çeşitli izler, çeşitli emareler, PKK ile birlikte diğer yıkıcı ve bölücü örgütlerin de bir
likte hareket ettiğini göstermektedir. 

Şu an itibariyle, bu saydığımız bölgelerde, başta mülki amirlerimiz olmak üzere, valilerimiz 
olmak üzere, güvenlik güçlerimizin yetkilileri ve devletimizin bu konuyla ilgili bütün görevlileri, 
hepsi, teyakkuz halindedir, hepsi, kırsal kesimdedir; kendilerinin arzu ettiği -gerek lojistik açısın
dan gerekse personel açısından- takviyeler peyderpey yapılmaya başlanmıştır, bölgeye intikal eden 
yardımlar söz konusudur. 

Şunu hepimiz biliyoruz ki, aziz vatanımızın bu bölgelerinde veyahut da hiçbir bölgesinde, te
rör örgütünün yapılanmasına, bu devletin asla müsaade etmesi mümkün değildir. 

PKK'nın bu bölgelerde yapılanma gayreti, kendilerine göre sözde Koçgiri eyaleti yapılanma 
faaliyetleri, hepinizin bildiği gibi, 1992-1993 yıllarında başlayan bir faaliyettir; ama, devletimizin, 
güvenlik güçlerimizin kararlı tutumu neticesinde, bölücü örgüt, bu yapılanmaya muvaffak olama
mıştır. Demin de ifade ettiğim gibi, 1997 yılı itibariyle, bu bölgedeki bütün militan unsurlar temiz
lenmiştir. Şu anda, bir sızma hareketi söz konusudur. Yaptığımız mücadelenin çerçevesi bu şekil
dedir. 
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Tabiî, coğrafî şartların çok değişik olması, militan grupların, üçer kişilik, beşer kişilik, en faz

la sekizer kişilik küçük gruplar halinde bölgeye sızma gayretleri, bu mücadelenin zor taraflarından 
biridir; ama, ne olursa olsun, kesinlikle ifade ediyoruz ki -hepimizin inancı da o noktadadır- bu ül
keyi bölmeye yönelmiş, milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelmiş her türlü tehdidi bertaraf et
mek için, bütün güvenlik güçlerimiz, devletimizin ilgili birimleri görevleri başındadır. Önümüzde
ki günlerde, bu faaliyetlerin semeresini hep birlikte alacağız; geçen yılda olduğu gibi, bu bölgele
rimizi, bütün militan unsurlardan temizleyeceğiz. 

Tabiî, bu mücadeleyi yaparken, çok hassas olacağımız noktalar var. Mahmut Bey burada çok 
güzel değindi; oradaki vatandaşlarımızın çeşitli inanışlarını -tabiri caizse- kaşıyarak, bir Alevî-Sün-
nî meselesi yaratarak, bir kez Alevî köyümüzü basıp oradaki muhtarı öldürerek, öbür gün Sünnî kö
ye gidip oradaki vatandaşları katlederek, sanki, yıllardır, asırlardır, o bölgede kardeşçe yaşamış, iyi 
günde kötü günde birlikte sevinmiş, birlikte ağlamış bu vatanımızın aziz evlatlarını birbirine kış
kırtmak gibi bir senaryo içindedirler. Memnuniyet vericidir ki, vatandaşlarımız -gerek Alevî vatan
daşlarımız gerekse Sünnî vatandaşlarımız- hiçbir zaman, bu tezgâha, bu hainliğe, bu oyuna gelme
mişlerdir; önümüzdeki süreç içerisinde de gelmeyeceklerdir. Örgütün, bu konuda, kadrolarına de
vamlı verdiği talimat vardır; ama, vatandaşlarımızın aklıselimi ve sağduyusu, bu tezgâhı, bu oyu
nu bozacak güçtedir. 

• Burada, yine, Sayın Milletvekilimiz Mahmut Işık, o bölgedeki görevlilerimizle ilgili bir konu
yu dile getirdiler. Her şeyden önce, bu kürsüde kendini savunma imkânı olmayan kişiler hakkında 
sözler söylemenin, onları itham etmenin doğru olmadığı kanaatındayım. Adı geçtiği için ifade edi
yorum; Veli Küçük, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk jandarmasının, şu anda, o bölgede, kendisi
ne, terörle mücadele sorumluluğunu verdiğimiz değerli bir generalidir. Yine, Sivas'ta görev yapan 
arkadaşımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli bir mensubudur. Şu anda -görevleri ifade et
meye çalıştığım tarzda- terörle mücadele konusunda kendi üzerlerine düşen görevi cansiparane bir 
şekilde yerine getirmektedirler. Bunu söylerken, eğer, haklarında bir iddia olursa, bu araştırılmaya
cak, bu istisna tutulacak manasına değildir. Bakanlığımız, sorumluluk sahasında olan her konuda -
bu konuda duyarlı olduğumuz gibi- gelecek ciddî iddiaları da bu bağlamda araştırmaya her zaman 
hazırdır; ancak, şu günlerde terörle mücadele eden, terörle boğuşan güvenlik güçlerimizin komuta 
kademesindeki değerli mensuplarının bu şevklerini, bu azimlerini kıracak beyanlardan kaçınmamız 
gerekir. Yüce Parlamentodan veyahut da bu konuyu dile getiren değerli arkadaşlarımızdan benim 
ricam budur. 

Muhterem milletvekilleri, terörün, iç boyutu olduğu kadar, elbette dış boyutu var. Bana göre, 
belki de önümüzdeki süreçte en çok yoğunlaşacağımız, en çok mücadele edeceğimiz alanlardan bi
risi terörün dış boyutudur. Bugün, maalesef, aynı ittifak içinde olduğumuz bazı ülkeler veyahut da 
bize komşu olan, sınırdaş olan bazı ülkeler, bu terör örgütlerine açıktan destek vermektedirler; ken
di ülkelerindeki açmış oldukları kamplarda bu örgüt militanlarının yetişmesine, onların barınması
na kucak açmaktadırlar. Bjıgün Türkiye'de yakalanan, bomba eylemine karışmış birçok militanın 
bir komşu ülkede eğitildiği çok açık ve net şekilde ortaya çıkmıştır. 

Biz, Hükümet olarak, dış platformlarda bu ülkelerle ilgili çekincelerimizi, itirazlarımızı de
vamlı olarak dile getiriyoruz. Ancak, maalesef, bazt önyargılı davranışlar nedeniyle, bu ülkelere 
yaptırım uygulama konusunda Avrupa'daki çeşitli kuruluşlar, devletler hâlâ çekimser kalmaktadır
lar. Ülke içinde yaptığımız mücadele kadar, yurt dışında da teröre destek veren ülke ve odaklara 
karşı da, bu mücadeleyi, önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde yürütmemiz gerektiği kanaatimi
zi Yüce Meclisle paylaşmak istiyorum. 

Bu konudaki sözlerimi toparlamak istersem; Şu anda münferit olarak, saydığım illerimizde bir 
hareketlenme vardır. Ancak, devlet olarak, güvenlik güçleri olarak tüm bu münferit hadiselerin en 
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kısa zamanda üstesinden gelecek ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu, güvenini en 
kısa zamanda temin ederek, tedirginliğini gidereceğiz. Bu konuda tabiî, terör örgütünün de propa
ganda amacına hizmet edilmemesi gerekir veyahut da hizmet edilmemesi -bu tabir biraz ağır oldu, 
özür dilerim- onların propaganda konusuna yardımcı olunmaması gerekir. Bu konuda, herkesin, 
duyarlı olmasında fayda mülahaza ediyoruz. 

Konuşmamın bu bölümünde Sayın Abdullah Gül'ün, Başbakanlık Takip Kurulunca yayımla
nan bir rapora ilişkin konuşmasına cevap vermek istiyorum; hemen ifade edeyim: Başbakanlık Ta
kip Kurulunca veyahut da Başbakanlığın herhangi bir birimince valiler hakkında, kaymakamlar 
hakkında bu şekilde yazılmış, hazırlanmış resmî bir rapor yoktur. (FP sıralarından alkışlar) İçişle
ri Bakanlığına da, bu şekilde bir rapor verilmesi söz konusu değildir; hemen ifade ediyorum: Şu an
da, valilerimiz hakkında, kaymakamlarımız hakkında meri mevzuatın dışında, herhangi bir yoldan, 
herhangi bir yönlendirmeden dolayı bir soruşturma ve işlem yapmayacağımı da huzurlarınızda çok 
açık ifade ediyorum. (ANAP ve FP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekileri... 
İSMAİL İLHAN SUNGUR (Trabzon) - O haberi yazan gazete hakkında... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Basın her gün bir şey söylüyor... 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Evet, her gün basında yazılıyor;. 
ama, umarım, hepimizin paylaşacağı -Sayın Gül de gayet güzel ifade ettiler- üzerinde birleşeceği 
gerçekler var. Valiler, kaymakamlar ve diğer bürokratlar, "devlet" dediğimiz büyük bir mekaniz
mayı şu anda ayakta tutan, cumhuriyet ilkelerine bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne 
iman etmiş görevlilerimizdir. Terör bölgelerinden bahsettik. Şu anda hiçbir valimiz makamında ra
hat oturmuyor gece-gündüz güvenlik güçlerimizin yanında, onlarla birlikte terörle mücadeleye kat
kı veriyor. Bu şekilde çalışan arkadaşlarımıza, şu veya bu şekilde, onların hizmet aşkını etkileye
cek davranışlardan, beyanlardan kaçınılması gerektiğini ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 28 Şubatta başlayan bir süreç var. 28 Şubata nasıl gelindi, 28 Şubat Ka
rarlarının altında kimin imzası var; geriye dönüp, bu lüzumsuz tartışmalara girmek istemiyorum; 
ama, hükümetlerin ve idarenin devamlılığı ilkesi gereği, 28 Şubatta alınan kararları da, 55 inci Hü
kümet, o çerçeve içerisinde titizlikle uygulamaya devam etmektedir. 

Bu konuda yapılan araştırmalar ve soruşturmalar, yıkıcı, bölücü ve irticaî faaliyetlere ilişkin
dir. Sadece burada bu mücadelenin bir kesitini öne çıkarıp diğer boyutlarını devlet olarak ihmal 
edemeyiz; o zaman, bu işten, devlet aleyhine faaliyet yürüten diğer gruplar ve kesimler menfaat 
elde etmiş olurlar. 

Bu noktada sözlerimi toparlarken, şunu da ifade etmek istiyorum: Bir toplumsal uzlaşmaya ih
tiyacımız var; birçok suni gündem maddelerini, bu toplumun gündemine sokarak, lüzumsuz tartış
malarla toplumu, siyasal partilerimizi çeşitli kamplaşmalara bölmenin hiç faydası olmadığı inan
cındayım. ' 

Bugün Türkiye, çok büyük problemlerle, devasa problemlerle karşı karşıyadır. Demin ifade et
meye çalıktım; birçok ülke, terör kartını Türkiye'ye karşı kullanarak, bizden, geçmişteki menfaat 
çatışmalarından fayda ummaktadır; tarihte yarım kalmış hesaplaşmalarını, terör kartını kullanarak, 
Türkiye'den taviz koparmaya çalışmaktadır. 

Bugün, yine -bazı mihraklar da- Lozan Antlaşması masaya yatırılıp, Lozan Antlaşması tartış
maya açılmak istenmektedir. Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri Yüce Meclisimiz yakından bilmektedir. 
Dolayısıyla, bunun gibi, Türkiye'nin, devletimizin ve milletimizin bekasını yakından ilgilendiren 
dev problemlerle karşı karşıya olduğumuz bir süreçte, her şeyden önce, Parlamentomuzda bir uz-
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laşmanın sağlanmasını, bundan sonra da, bu sağlanmış olan uzlaşmanın toplumun bütün katmanla
rına yansımasını istiyoruz. Bunun için de, siyasî görüşümüz, siyasî yelpazedeki yerimiz ne olursa 
olsun, mutlaka, bu ana fikirler etrafında birleşmemiz ve bu birleştiğimiz noktayı da, hem ülke için
de hem de tüm dünyaya karşı savunmamız gerektiği inancındayım. 

Geriye dönmek istemiyorum; ama, önemsediğim için ifade etmek istiyorum. Sayın Gül dedi
ler ki: "YAŞ kararları gibi, bir tasfiye söz konusudur." Demin ifade etmeye çalıştım; kesinlikle, Hü
kümetimizin, bu şekilde, bürokratlar üzerinde bir tasfiyesi, bir şeyi söz konusu değildir. 

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunundan bahsettiniz. 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ya
sası, 1930 yılında çıkarılmış bir yasadır, yapılan düzenlemede sadece "Cumhuriyetin temel nitelik
leri" ibaresi eklenmiştir. 

AHMET İYİMAYA (Amasya)-Yargının konusu... 

İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - İzah edeyim: Burada, iki ayrı 
müfettiş raporları çakışmak suretiyle, bir görevli hakkında, iki ayrı müfettişin, değişik zamanlarda 
belli bir rapor vermesi lazım; bunlar kâfi değil; iki ayrı sicil memurunun, yine, o görevli hakkında, 
bunun görüşü şudur şeklinde devletin bölünmez bütünlüğüne, devletin temel niteliklerine karşı 
davranışını tespit etmesi lazım. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Demokrasinin temel niteliklerinin... 
İÇİŞLERİ BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Artı, bakanlık merkez disiplin 

komisyonu karar verecektir ve artı, bakanın kararı olacaktır. Bütün bunlar, bu süzgeçten geçti, bu 
derecattan geçti, her eylem ve işlemin idarî yargıya tabi olduğu gibi, bu görevli hakkında da veril
miş olan karar, idarî yargı denetimine tabidir. Dolayısıyla, böyle, kestirmeci, toptancı bir tasfiye an
layışı söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir yıldır İçişleri Bakanlığında görev yapıyorum, mülkî amirlerimizi, 
mümkün olduğu kadar, her türlü baskıdan, her türlü haksız saldırıdan korumaya çalışıyorum, bu 
konuda değerli gruplarımızın, Parlamentomuzun verdiği desteğe de çok teşekkür ederim. Bu anla
yışımız bu şekilde devam edecektir; ama, demin ifade ettiğim gibi, ufak tefek sürtüşmeleri, sunî 
gündemleri bırakarak, ülkenin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu özellikle belirtmek isti
yorum. 

Sabrınız için çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soruşturma ve araştırma önergeleri vardır, biraz da hamuleli yazılardır. Sayın Divan Üyesinin 

oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 adet Meclis soruşturması önergesi vardır, bu önergeler bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Meclis soruşturması önergelerini okutuyorum: 

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

I. - Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşının, İzmit'te SEKA'ya ait bir ara
ziyi Ford O tomotif Sanayi AŞ'ye bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yıl
maz ve Sanayi ve Ticaret Bakam E. Yalım Erez haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/28) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikası (SEKA) Genel Müdürlüğünün İzmit-Gölcük arasında, İn
saniye ve Yeniköy Belediyeleri sınırları içinde, iki parça halinde toplam 2 313 666 metrekare ara
zisi vardır. 

Başbakan A. Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcıları Bülent Ecevit, İsmet Sezgin, Devlet Ba
kanları Güneş Taner, H. Hüsamettin Özkan, Işın Çelebi, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, Tarım ve Köyişleri Bakanı R. Mustafa Taşar, Sanayi ve Tica
ret Bakanı E. Yalım Erez, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Cumhur Ersümer, Devlet Planla
ma Müsteşarı Prof. Dr. Orhan Güvener tarafından imzalanmış bulunan Yüksek Planlama Kurulu
nun 20.5.1998 tarih ve 98/T-22 sayılı kararında aynen: 

"Mülkiyeti Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli İli, 
Gölcük İlçesi, İhsaniye Köyü tapuya 4 pafta, 1 454 parsel no ile kayıtlı 787 249 metrekarelik alan 
ile adı geçen il, İzmit İlçesi, Yeniköy, tapuya 36 pafta 3 420 parsel no ile kayıtlı 1 526 417 metre
karelik alanın (toplam 2 313 666 metrekare) 1 600 000 metrekarelik bölümünün; Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş. (Ford Otosan)'ne: 

a) Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b) Adıgeçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c) Sözkonusü alanlardaki bataklıkların kurutulması ve çevre koşullarının yerine getirilmesi, 

d) Arazi üzerinde bulunan kavaklık bitki ve mevcut yapıların SEKA'ya bedelsiz verilmesi, 
e) Ödemenin peşin olarak yapılması, 
kayıtlarıyla satılmasına ve işlemlerin SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından yü

rütülmesine, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre karar verilmiştir." 
dendiği halde, bu hususlardan tamamen sarfınazar edilerek, anlaşılması imkânsız bir değişiklik ile 
Bakanlar Kurulunca bu sahanın aynı şirkete bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. (Ek No: 1) 

Bakanlar Kurulunun bu konudaki 8.6.1998 tarihli ve 98/11163 sayılı kararında: 
(Ekli "Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili görev verilmesi, doğan za

rar ve mahrum kalınan kârın hazinece karşılanması hakkında karar"ın yürürlüğe konulması 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8.6.1998 tari
hinde kararlaştırılmıştır.) denilmektedir. 

Ekli karar metninde ise; 
1. Tükiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikası (SEKA) Genel Müdürlüğü, mülkiyetinde olan Kocaeli 

İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye Köyü, tapuya 4 pafta, 1454 parsel no ile kayıtlı 787 249 metrekare alan 
ile adı geçen il, İzmit İlçesi, Yeniköy, tapuya 36 pafta , 3420 parsel no ile kayıtlı 1 526 417 metre
karelik alanın (toplam 2 313 666 metrekare) 1 600 000 metrekarelik bölümünü Ford Otomotiv Sa
nayi AŞ'ne bedelsiz olarak (söz konusu yerde 55 milyon ABD Dolan tutarında yatırım yapılması, 
yatırım sonucunda yıllık 700 milyon-1 milyar ABD Doları ihracat gerçekleştirilmesi, 2 bin kişi ci
varında ek istihdam yaratılması, yılda yaklaşık 120 bin adet üretilmesi ve bölge üniversitelerinden 
biri için bir eğitim tesisi "fakülte, bölüm veya kuruluşlar" kurulması kaydıyla) satışı konusunda gö
revlendirilmiştir. 

2. Adı geçen genel müdürlüğün bu görevlendirme sonucu doğacak zararı, görev zararı sayılır 
ve Hazinece karşılanır. 

3. Bu karar kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
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' 4. Bu kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür denmektedir. (Ek No:2.3) 
Bu kararname olayın kamuoyu gözünden kaçırılmak maksadı ile Resmî Gazetede yayımlan

mamıştır. 

Her ne kadar kararname 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine dayan
dırılmış ise de, bu maddeyi teşebbüslerin gayrimenkullerinin satışlarına ve bedelsiz olarak özel ku
ruluşlara verilmesine teşmil etmek mümkün değildir. 

Zira, bu madde iktisadî devlet teşebbüslerinin konusuna giren üretim ve hizmetlerin fiyat ve 
tarifeleri ile Bakanlar Kurulunca görevlendirilmelerinde mal ve hizmet satışlarından uğrayacakları 
zararlara ait bulunmaktadır. 

Madde şöyledir; 
"Teşebbüslerin fiyat tarifeleri: 
Madde 35.1. -Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet 

fiyatlarını tespitte serbesttirler. 
2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit edilebilir. 
3. Bakanlar Kurulunca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde; 

a) Zarar ile birlikte mahrum kalınan kâr ait olduğu yılın veya ait olduğu yılı izleyen yılın ge
nel bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Mahrum kalman kâr miktarı mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden yüzde 10 kâr payı ta
hakkuk ettiririlerek belirlenir. 

c) Zararın miktarı ilgili bakanlık ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca teşebbüs muhase
be kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. 

4. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca gö
rev verilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarları Bakanlar Kurulu kararında 
belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kâr, yukarıdaki esaslar dahilinde Hazinece 
karşılanır." 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi hükmüne göre; teşebbüslerin, mü
esseselerin, işletmelerin ve bağlı ortaklıkların malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suç
lar devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. 

Aynı KHK'nin 40 inci maddesine ve bu KHK eki listeye göre SEKA, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının gözetin ve denetimi altındadır. 

Görülüyor ki, SEKA'nın mülkiyetinde bulunan 2 313 666 metrekarelik kavaklık sahasından 
1600 000 metrekarelik kısmının, hiçbir kanunî mesnede dayanmaksızın Ford Otomotiv Sanayi 
AŞ'ne bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. Buna dair 8.6.1998 tarih ve 
98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına mesnet gösterilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 35 inci maddesi, konu ile hiçbir ilgisi olmayan üretim ve hizmet fiyatlarının tespiti ve za
rarına satış emri verildiğinde görev zararının ve kârdan mahrumiyetin Hazinece ödeneceğine dair
dir. 

Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu kararına aykırı ve yetkisi dahilinde olmayan bir 
karar vererek ve firmaya, hiçbir otomobil fabrikasına tanınmamış büyük avantaj sağlamıştır. 

Kararda bahsedilen 2 bin civarındaki ek istihdam, 120 bin oto imali ve yıllık 700 milyon-1 
milyar ABD Doları ihracat ve bölge üniversitelerinden biri için eğitim tesisi kurulması hususları, 
bedava yer temini için konmuş, tamamen sübjektif ve belirsiz kamufle vaatlerinden ibarettir. 
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Bataklık olduğu belirtilen sahanın, İzmit Kent Kurultayınca yapılan müracaat üzerine 

25.5.1998 günü Kocaeli 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğince yaptırılan bilirkişi incelemesiyle, I in
ci sınıf tarım arazisi olması gerektiği tespit edilmiştir. 

11 Mart 1989 tarih ve 20105 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Tarım Alanlarının Ta
rım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 3/b 1 inci maddesine göre, bu saha orman sı
nırları dışında kalan ve üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen toprak işlemeli tarıma elverişli, I, II, 
III, IV. sınıf arazilerdendir. 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, I ve II nci sınıf tarım arazisi olan bu sahanın, tarım 
dışı maksatlarla kullanmaya tahsis edilmesi mümkün değildir. 

Bütün bunlara rağmen, istenecek bir iznin, aynı Yönetmeliğin 11, 12, 13 ve 14 üncü madde
leri gereğince, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmesi ve karara bağlanması gerekir ki, 
bu hususa da riyaet edilmemiştir. 

Ford Otomotiv A.Ş.'ne bedava verilen bu sahanın üzerindeki kavak ormanının ne suretle de
ğerlendirileceği; bunlardan, SEKA'nın faydalanıp faydalanmayacağı kararnamede açıklanmamış
tır. 

Mahallî gazetelerde henüz SEKA'nın tapulu malı olan sahada Ford KOÇ grubunca ağaçların 
sökülmesine başlandığı, SEKA Yönetim Kurulunun bu arazinin Ford-KOÇ A.Ş.'ne bedava veril
mesi hakkında bir kararı ve teşebbüsü bulunmadığı ve Yüksek Planlama Kurulunca, bedeli öden
mek kaydı konmasına rağmen, bedelsiz olarak bu şirkete tahsis edildiği belirtilmektedir. 

7 Şubat 1993 tarih ve 21489 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme 
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması zarurî olan inceleme yapılmamış ve bahis konusu saha 
için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu alınmadan ağaçların sökümüne ve kesimine başlanmış
tır. 

Türkiye'de, otomotiv sanayi, muhtelif firmaların yıllardır kurdukları fabrikalarla bir hayli ge
lişmiş durumdadır. 

Yani, Ford Otomotiv A.Ş. ülkede bu sanayinin ilk kurucusu olmadığı ve özel bir muameleye 
ve korumaya gerek bulunmadığı halde, hiçbir otomotiv sanayi kuruluşuna gösterilmemiş olan özel 
himaye için herhangi bir sebep de mevcut değildir. 

Buna rağmen, bu firmanın, söz konusu arazinin bedelsiz olarak tahsisi ile Hükümetin kanun
suz ve izahı imkânsız bir surette özel himayesine mazhar olduğu kanaati hâsıl olmaktadır. 

Netice olarak: 

Yukarıda etraflıca arz ve izah edildiği veçhile, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
SEKA arazisinin 1 600 000 metrekaresinin Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne, Yüksek Planlama Ku
rulu kararı gereğince, peşin olarak, rayiç bedelle ve sıralanan şartlarla satılması yerine, bu karardan 
ve şartlardan tamamen sırfınazar edilerek, mezkûr firmaya, özel bir muamele ile ve herhangi bir 
kanunî dayanağı olmaksızın bedelsiz verilmesinde görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılan Baş
bakan A. Mesut Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yal im Erez haklarında Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci, Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis so
ruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İsmail Kalkandelen Ergim Özdcmir 

Kocaeli Giresun 
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içel 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 arkadaşının, Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı 

işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat 
karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 
339 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Burhan Kara hakkında Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/29) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mayıs 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Fuarında kurulacak 

Türk pavyonuyla ilgili ihale denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Ocak 1998 tarihin
de yapılmıştır. 

Fuar organizasyonuyla, önce Dışişleri Bakanlığı görevlendirilmiş, daha sonra fuarla ilgili ça
lışmalar Ekim 1997 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı
na devredilmiştir. Fuar organizasyonunun devrinden sonra, Bakan Burhan Kara'ya bağlı Denizci
lik Müsteşarlığında çalışmalar başlatılmıştır. Denizcilik Müsteşarlığının bütçesi 1 trilyon TL olma
sına rağmen, 8 milyon dolarlık (2 trilyonluk) fuar ihalesi Ocak 1998 tarihinde yapılmıştır ve ihale, 
denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Burhan Kara'nın iş ortağı olduğu söylenen arkadaşı ve Gire
sunlu hemşerisinin sahip olduğu, 10 milyon lira sermayeli ARGE Şirketine usulsüz ve kanunsuz 
şekilde verilmiştir. 

Şöyle ki: 
L ARGE Şirketinin bu konuda hiçbir tecrübesi olmadığı gibi bu boyutta hiçbir iş bitirmesi de 

yoktur. 
Devlet Bakanı Burhan Kara, işin ARGE Şirketine verilmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Ka

nununun pazarlık usulü şartlarını düzenleyen 51 inci maddesini uygulamıştır. Sözkonusu madde
nin (c) bendinde "Önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olayların ortaya 
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çıkması üzerine acele olarak yapılması gereken kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına ye
terli süre bulunmayan, diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler" denil
mektedir. 

İhale 1997 Ekim ayında denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığına devredilmiş ve ihalesi Ocak 
1998'de yapılmıştır. Fuar ise, 22 Mayıs 1998'de açılmıştır. Bu durumda organizasyonun denizcilik
ten sorumlu Devlet Bakanlığına devri ile fuarın başladığı tarih arasında 8 ay, ihale tarihiyle fuarın 
başladığı tarih arasında da 6 ay vardır. İhalenin acil olarak yapılmasını gerektiren bir durum yok
tur. Bu nedenle kapalı ve açık teklif usulüne yeterli zaman yoktur tezi doğru değildir. İhalenin ka
palı ve açık teklif usulüyle yapılabilmesi için yeterli zaman mevcuttur. 

Kaldı ki, ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulüyle yapılacak işleri belirle
yen 51 inci maddesinin sadece (c) bendine değil, hiçbir bendine de uygun değildir. 

İhalenin yetersiz ve deneyimsiz ARGE AŞ'ye verilmesi için 51 inci madde uygulanmaya ça
lışılmış, yeterli zaman olmasına rağmen görev kötüye kullanılmış ve tüm bu nedenlerle çıkar sağ
lanmıştır. 

Kapalı veya açık teklif usulü uygulanmış olsaydı en fazla 1 milyon dolara mal olacak organi
zasyon, 8 milyon dolara ihale edilmez ve böylece devlet 7 milyon dolar zarara uğratılmazdı. 

II - Lizbon'da yapılan Uluslararası Denizcilik Fuarının organizasyonu için hemşerisi ve yakın 
arkadaşının sahibi olduğu ARGE firmasına 8 milyon dolar veren Devlet Bakanı Burhan Kara, ay
nı şahsın başka bir şirketine de Denizcilik Şûrası için yapılan göstermelik bir ihaleyle usulsüz ve 
kanunsuz bir şekilde 100 milyar liranın üzerinde menfaat sağlamıştır. 

Denizcilik Şûrası 25 - 30 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleşmiştir; Şûranın organizasyo
nuiçin, şûradan oniki saat önce düzmece bir ihale yapılmıştır. 

İhaleyi alan Yeni Ajans Şirketi, henüz ihaleyi almadan önce şûra için çalışmalara başlamış ve 
İstanbul Conrad Otelinin salonunu kiralamış, Müsteşarlık personeli için de faksla yer ayırtılmiştir. 
Rezervasyon belgeleri (Ek:l) İstanbul caddeleri bez afişlerle donatılmış ve bu harcamalar şûra 
masrafları arasında gösterilmiştir; ancak, şûradan bir gün öncesine kadar yapılmış bir ihale yoktur; 
yani, ihaleden on onbeş gün önce, ihaleyi alan firma çalışma yapıyor. Sayıştay bu ihaleyi daha 
onaylamış değil. 

Yapılan ihaleyle ilgili olarak, ihale komisyonu üyeleri, 375 bin dolarlık bu ihalenin yapılış bi
çimine karşı çıkarak bir tutanakla itirazlarını şöyle sıralamışlardır: 

1. Firmalar, şûra organizasyonunu gerçekleştirmek için deneyimsizdir. 

2. İhale için fiyat analizi yapılmamıştır. Firmaların teklifleri fiyat olarak kabul edilemez. 

3. Böyle bir organizasyon için Denizcilik Müsteşarlığının bütçesinde 20 milyar liralık bir öde
nek var. Bunun üzerindeki bir miktara mal olacak ihale yapılamaz. 

İhale komisyonunun bu itirazlı kaydına rağmen, Müsteşar Yardımcısı Ergun Acar'ın yazılı ta
limatıyla, ihale Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketine verilmiştir. (EK:2) 

III - Denizcilik Müsteşarlığının A Blok teras çatı yalıtımı île 3 ve 4 üncü kat onarım işi 
24.10.1997 tarihinde ORTAŞ Firmasına ihale edilerek sözleşme yapılmıştır. 31.10.1997 tarihinde 
işe başlamaları için yer teslimi yapılmıştır. Bayındırlık Bakanlığının imzalı belgesi (Ek:3); ancak, 
A Blok 3 üncü kat bakım ve onarım işinin sözleşmesi 24.10.1997 tarihinde imzalanmasına rağmen, 
bu tarihten yaklaşık Uç ay önce, 18.7.1997 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığınca firmaya yer tesli
mi yapılmıştır (Ek:4); yani, ihaleden üç ay önce, ilgili firma orada çalışmaya başlamıştır. 
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Yine, 4 üncü katın bakım ve onarım işinin yer teslimi de sözleşme tarihinden 14 gün evvel il

gili firmaya teslim edilmiştir. (Ek:5) Sözleşme ve işyeri teslim tutanağında üç ay önce firmanın ça
lıştığını belgeleyen Denizcilik Müsteşarlığı yer teslim tutanakları (Ek:4 ve Ek:5) bu durumu açık
ça ortaya koymaktadır. Kaldı ki, (Ek:4)'te 18.7.1997 tarihinde yer teslimi yapılan 3 üncü katın ona
rımı ihale izni, Bakanın imzasıyla 25.8.1997 tarihinde onaylanmıştır. (Ek:6); yani, firma çalışma
ya başladıktan 28 gün sonra, ihaleye çıkma kararı ilgili Bakan tarafından onaylanmıştır. 

Aynı durum, 5, 6, 7 ve 8 inci katlarda tekrar edilmiştir. İhale yapılmadan önce, ihaleyi alacak 
ORTAŞ Firmasına yer teslimi yapılmıştır. (Ek: 7, 8, 9, 10) 

Bu nevi işler, yüzde 40'ın üzerinde tenzilatla verilirken, ORTAŞ Şirketine yüzde 0,4 tenzilat
la verilmiştir. 

Ayrıca, Bakan Burhan Kara, İstanbul Kavaklı Belde Belediyesinin (Büyükçekmece) ANAPlı 
Belediye Başkanına özel talimatlar vererek, kardeşleri ve yakanlarına usulsüz şekilde arsa ve ko
operatif kanalıyla menfaat temin ettiği de iddia edilmektedir. 

IV. - Yine, Devlet Bakanı Burhan Kara ile ilgili, evrakta tahribat ve evrak sahteciliği iddiala
rı da mevcuttur. Evrak sahteciliği, geçen yıl Denizcilik Müsteşarlığına personel alımı için açılan sı
nav öncesinde gerçekleşmiştir. Müsteşarlık, 14 Ekim 1997 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ilan 
ile personel alımı için sınav açılacağını duyurmuş ve ilanda, sınav için son başvuru tarihi geçtikten 
sonra, işe alınmak istenen bazı elemanlar ortaya çıkınca işler karışmış; bu sorunu aşmak için de ev
raklarda oynama yoluna gidilmiştir. 

Denizcilik Müsteşarlığı arşivinde yer alan başvuru süresi içerisindeki, eski tarihli bazı evrak
lar dosyalardan çıkarılarak, yerlerine sınav giriş başvuruları konulmuştur. Bu amaçla da, İzmir Böl
ge Müdürlüğünden gönderilen bazı personelin görevden ayrılış ya da göreve başlaması belgeleri 
seçilmiştir. 

İzmir Bölge Müdürlüğünden 21 Ekim 1997'de gönderilen ve kayıtlara 27 Ekim 1997 tarih ve 
12390 sayısı ile giren evrak dosyasından çıkarılmış, dosyaya Abdurrahman Hakan Çoban adına sı
nava giriş başvurusu konulmuştur. 24 Ekim 1997'de İzmir Bölge Müdürlüğünden gönderilerek, 27 
Ekim 1997 tarih ve 12392 sayı ile giren evrak ise Ümit Kabil adına yazılmış, sınava giriş başvuru
suyla değiştirilmiştir. Aynı şekilde, yine İzmir Bölge Müdürlüğünden 24 Ekim 1997'de gönderilen 
ve kayıtlara 27 Ekim 1997 tarih ve 12393 sayı ile giren evrakın yerine de Soner Şen adına sınavn 
giriş başvurusu konulmuştur. 

Netice olarak; denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Burhan Kara, ihaleleri, önceden belirlenen 
şekilde, kanunlar hilafına sonuçlandırmakla görevini kötüye kullanmış, ayrıca sahtecilik, çıkar sağ
lama suçlarını da işlemiştir. 

Yukarıda işleniş tarihleri belirtilerek anlatılan fiiller TCK'nin görevi kötüye kullanma, ihaleye 
fesat karıştırma ve evratta sahtecilik suçlarını oluşturmaktadır. 

TCK'nin 240, 339 ve 366 ncı maddelerinde tanımı yapılan suçlar sebebiyle, Anayasanın 100, 
İçtüzğün 107 ve devamı maddelerince Devlet Bakanı Burhan Kara hakkında Meclis soruşturması 
açılmasını arz ve talep ederiz. 
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İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 
İsmet Attila 

Afyon 
Nevzat Köse 

Aksaray 
Necati Çetinkaya 

Konya 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Haci Filiz 
Kırıkkale 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Ümran Akkan 
Edirne 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

İrfettin Akar 
Muğla 

Ünal Erkan 
Ankara 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Meral Akşener 
İstanbul 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Hayri Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Cevdet Aydın 
Yalova 

0 : 1 
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Bekir Aksoy Mahmut Nedim Bilgiç 

Çorum Adıyaman 

Halil Yıldız Mustafa Dedeoğlu 
İsparta Muğla 

M. Kemal Aykurt Nurhan Tekinel 
Denizli Kastamonu 

Sedat Edip Bucak, Abdulkadir Akgöl 
Şanlıurfa Hatay 

İlyas Yılmazyıldız Hasan Karakaya 
Balıkesir Uşak 

İ. Cevher Cevheri Ömer Bilgin 
Adana İsparta 

Osman Çilsal Faris Özdemir 
Kayseri Batman 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Üçüncü ve son önergeyi okutuyorum: 
3. - Konya Milletvekili Necati Çetinkaya ve 55 arkadaşının, Bursa - Karacabey yolunun iha

lesinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevlerim kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/30) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir süre önce, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün, ön

ceden tespit edilen ve kendilerine yakın olan firmalara davet mektubu göndererek, 30 Eylül 1997 
ile 2 Ekim 1997 tarihleri arasında, yaptırdığı Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihale
sini, kanunlara ve teamüllere aykırı biçimde gerçekleştirdiği, ihale öncesi 29 Eylül 1997 tarih ve 
20849 sayılı, Ankara 7 nci Noterliğince yapılan tespitle, işin, adı geçen firmaların üzerinde kalaca
ğı hususu tespit edilmiş ve bu durum, ilgili Bakan hakkında gensoru önergesi verilerek Meclis Ge
nel Kurul gündemine getirilmişti. 

Gensoru önergesinin gündeme alınması hususu, Genel Kurulun,,2.12.1997 Salı günkü 21 inci 
Birleşimde görüşülmüş ve gündeme alınması kabul edilmiş olup, önerge, 8.12.1997 Pazartesi, 24 
üncü Birleşimde görüşülmüş ve 10.12.1997 Çarşamba günü 26 ncı Birleşimde güvensizlik önerge
sinin oylaması yapılmış idi. 

Gensoru önergesinin müzakeresi sırasında, Koalisyon Hükümetini oluşturan siyasî partilerin 
sözcüleri, önergenin, Doğru Yol Partisince siyasî amaçla verildiğini, ihalede herhangi bir suiisti
malin yapılmadığını açıklamışlardı. 

Bu defa, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Bursa-
Karacabey arasındaki yolun yapımı için ihaleye çıkmıştır. Bu ihale için 20 firma davet edilmiştir. 

Bu süreç devam ederken, Denizli Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sa
yın Adnan Keskin, kendisine yapılan ihbarlar üzerine, ihale öncesi; yani, 15.5.1998 tarih ve 18797 
sayılı Ankara 30 uncu Noterliğince yapılan tespitle, bu ihalenin, davet edilen 20 firmadan birisi 
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olan GÜRÎŞ firmasına verileceğini, ihaleden sonra, adı geçen firmanın da, işi, Refah Partisinden 
Anavatan Partisine geçen Bursa Milletvekili Cemal Külahlının oğluna ait K.C.K. firmasına devre
dileceğini belirlemiştir. j 

Nitekim, Bursa-Karacabey arasındaki yolun yapım işi, noter tespitinde de belirtildiği gibi, 
GÜRİŞ firmasına verilmiştir. 

Bu ihalelerle ilgili olarak ciddî kuşku ve endişelerimiz vardır. 
55 inci Hükümet tarafından bugüne kadar yapılan karayolu ihaleleri göstermiştir ki; ihaleler, 

kamu yararı ve Hazinenin menfaatına uygun olan en iyi teklifi verene değil, ondan çok daha aşa
ğıda teklif vermiş olan firmaya ihale verilmiştir. 

Açıkça, Bursa-Karacabey yolunun ihalesinde iş önceden paylaştırılmış, fiyat teklifleri ayarlan
mış ve rekabete meydan verilmeyerek devlet zarara sokulmuştur. 

Bu itibarla, Başbakan Mesut Yılmaz ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu haklarında, 
T.C.K.'nun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturan eylemlerinden dolayı, 
Anayasanın 100 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Bayar Ökten 
Şırnak 

İrfettin Akar 

Muğla 
Ufuk Söylemez 

İzmir 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Turhan Tayan 
Bursa 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Ümran Akkan 

Edirne 
Mustafa Dedeoğlu 

Muğla 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Fevzi Arıcı 

İçel 
Abdulkadir Akgöl 

Hatay 
Doğan Baran 

Niğde 
M. Hal i t Dağlı 

Adana 
Ünal Erkan 

Ankara 
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Mustafa Kemal Aykurt 

Denizli 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Ömer Bilgin 

İsparta 

Turhan Güven 
İçel 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

İsmatAttila 
Afyon 

Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu 

Şanlıufar 
Tahsin Irmak 

Sivas 
Nevzat Köse 

Aksaray 
Şerif Çim 

Bilecik 
Cihan Paçacı 

Elazığ 

Cevdet Aydın 
Yalova 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 
Nihan İlgün 

Tekirdağ 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 
Mehmet Sağlam 

15 . 7 .1998 
Ayvaz Gökdemir 

Kayseri 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Hayri Doğan 
Antalya 

Meral Akşener 

İstanbul 
Ahmet Bilgiç 

Balıkesir 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Ömer Barutçu 

Zonguldak 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Ertuğrul Eryılmaz 

Sakarya 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Ergun Özkan 

Niğde 
Ali Şevki Erek 

Tokat 
Sabri Güner 

Kars 
Haluk Yıldız 
Kastamonu . 

0 : 1 

Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü

şür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergelerinin görüşülme günlerine dair Danış
ma Kurulu önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 
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Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önerge vardır, okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Ankara>Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin (6/1081, 1082,1083 ve 1084) esas numaralı 
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/365) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Basılı gündemin 164, 165,166, 167 nci sıralarında bulunan (6/1081,1082,1083 ve 1084) esas 

numaralı sözlü sorularıma Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevap verildiği için söz
lü sorularımı geri almak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oyla

rınıza sunacağım: 
2. - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireVin Moldova'ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun 

görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1613) 
13.7.1998 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25-26 Haziran 1998 tarihlerinde Moldova'ya resmî bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı 

Sayın Süleyman Demirel'e refakat eden heyete, Samsun Milletvekili Murat Kaıayalçm'ın da iş
tirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderil
miştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Karar yetersayısının aranmasını isti

yoruz. 

BAŞKAN -Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye
tersayısı yoktur. 

Grup başkanvekillerinden rica ediyorum; lütfen, salondaki arkadaşlarımızı uyarsınlar. 
Saat 16.00'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

< Kapanma Saati: 15.48 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

@ __________ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Moldova 'ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun 

görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311613) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir tezkerenin oylamasını yenileyeceğim ve karar yetersa

yısının bulunup bulunmadığını arayacağım. 

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayımız 
yoktur. 

Kaç dakika ara vereyim Sayın Güney? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yarım saat ara verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Saat 16.35'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.05 

- — : — m • — 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

@ 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Moldova 'ya yaptığı resmî ziyarete katılması uygun 

görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1613) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar oylayacağım, karar 

yetersayısını arayacağım. 
Okunan Başbakanlık tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayımız vardır; tezkere kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, bundan önce iki oylama yapmış, karar yetersayısı olmadığı için ara ver

miştim. Bir yanlış anlaşılmayı önlemek için açıklama ihtiyacı hissediyorum: İki aramada da yeter
sayı yoksa birleşim kapatılır... Bu, yoklamayla ilgilidir ve İçtüzüğün 57 nci maddesinde düzenlen
miştir. Karar yetersayısı değil, toplantı yetersayısı bulunmadığı ve yoklama talebi üzerine bulun
madığı takdirde, ikinci bulunmayıştan sonra birleşim kapatılır. Karar yetersayıları öyle değildir. 

LÜTFÜ,ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkanım, bu açıklamanıza katılmak mümkün değil. 

BAŞKAN - Neden mümkün değil efendim? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - İfade ettiğiniz o konuda İçtüzükte herhangi bir hüküm yok. 
İçtüzükte bunun yasal dayanağı da yok. Tamamen, sizin kendi takdirinizle yapılan bir uygulama. 
Onun için, uygulamanız yanlıştır; İçtüzüğe aykırıdır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, izninizi rica edeyim... Bir dakika... 

Sayın milletvekilleri, 57 nci maddede deniliyor ki: "Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüte 
düşerse yoklama yapar. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya 
önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 

Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya Başkan lüzum gördüğü zaman ad okunmak 
suretiyle yapılır. 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa -ad okun
mak suretiyle yapılan yoklama sonunda- oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturum
da da toplantı yetersayısı yoksa, birleşim kapatılır." Bu, çok açık ve net. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısının olmadığı yerde karar 
yetersayısı zaten yoktur. • 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Olur mu öyle şey?!. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Olur mu öyle şey demeyin; 184 mü büyük 139 mu?.. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, zatıâlinizin mantığını ben anlıyorum; ama, çok açık bir ifade var 
orada. Benim uygulamam yerindedir. 

Teşekkür ediyorum. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Kesinlikle yanlış... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, vaktinizi almak istemiyorum; Yüce Kurulun da 
vaktini almak istemiyorum. Karar yetersayısıyla ilgili uygulamanız doğrudur. Burada, herhangi bir 
yorum yapmanıza ve İçtüzüğü okumayan arkadaşlara da zorla anlatmanıza gerek yoktur. Bu, bili
nen bir şeydir. Bunlar için zaman kaybetmenin de anlamı yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Güney, kürsü arkasına... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ama, herkese de öğretmek mecburiyetinde değilsiniz. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Yaptığınız yanlış... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
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Sayın Güney, ben, bütün grupların, sükûnet ve suhuletle bu işi yürütmesini arzu ediyorum. 

Kürsü arkasına gelen bazı arkadaşlarımız oldu da, o bakımdan açıklama ihtiyacı hissettim. 
Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 

I. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşı, İçel Milletvekili Turhan Güven ve 
19 arkadaşı, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arkadaşı, Adana Milletvekili Orhan Kavun
cu ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen 
Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırma Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
önergeleri ve (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sa
yısı : 703) (1) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 8 Temmuz 1998 tarihli 118 inci Birleşiminde alınan karar gere
ğince, bu kısımda yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle 
İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/230,231,232 ve 233) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 703 sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüş
meye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon hazır mı efendim? Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Başkanlık temsilcisi kim efendim? 
TBMM BAŞKANVEKİLİ HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Benim efendim. 
BAŞKAN - Başkanlığın, Sayın Korkmazcan'ın Başkanlığı temsil etmesi hususundaki isteği 

gereği Sayın Korkmazcah, Başkanlığı temsil ediyor. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî par
ti grupları adına birer sayın üyeye, şahısları adına iki sayın üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemle
ri halinde, Sayın komisyona, Hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık temsilcisine 
de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme ta
mamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, komisyon, Hükümet, Başkanlık temsilcisi ve siyasî parti grupları için 20'şer 
dakika; önerge sahipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 703 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 

Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini arz ediyorum: Şu ana kadar, 
(10/233) sıra sayılı önerge sahibi Sayın Orhan Kavuncu; gmplar adına, Demokratik Sol Partiden 
Sayın Uzunhasan, Demokrat Türkiye Partisinden Sayın Koç söz talebinde bulundular. Şahısları 
adına da, Sayın Candan ve Sayın Karabayır'ın söz talepleri bulunuyor. 

Şimdi, ilk önerge ve ilk imza sahibi sıfatıyla, Sayın Dumankaya; buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, bizleri televiz

yonları başında izleyen aziz vatandaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

(I) 703 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürü

len iddiaları araştırmak amacıyla kurulun Meclis Araştırması Komisyonu, raporunu tamamlamış ve 
Meclisimize sunmuştur. 

Bu iddialar basma ilk yansıdığı zaman, Anavatan Partisi Yönetim Kurulu toplanmış, Sayın 
Genel Başkanımız Başbakanımız Mesut Yılmaz talimat vermiş, Ülkü Güney'in başkanlığında top
lanan Yönetim Kurulumuz, bu konuların araştırılması için bir önerge hazırlanmasına karar vermiş
tir. 

Sayın Mustafa Kalemli, Grup yönetimimize müracaat ederek, kendi hakkındaki bu iddiaların 
araştırılmasını isteyen yazısını ve sözlü beyanını Grup Yönetim Kurulu Başkanvekilimize bildir
miştir. O nedenle, ilk imza sahibi olarak ben ve 23 arkadaşımla beraber, ilk araştırma önergesini 
vermiş bulunduk. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergeyi verince iş bitmiyor. Önerge, Meclis gündeminin 280 küsu-
runcu sırasında yer almıştır. Yine, Grup Başkanvekilimiz, hiç zaman kaybetmeden, Meclis Başkan
lığına müracaat ederek, Meclis Danışma Kurulunu toplantıya çağırmış ve bu iddiaların araştırılma
sı için, önergenin ilk sıraya alınmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, bu iddiaların araştırılmasıyla ilgili 
ilk önergeyi veren ve Danışma Kurulunu ilk defa toplantıya çağıran, Anavatan Partisi Grup yöne
timidir. 

Komisyon, çalışmalarını sürdürmüş ve raporunu tamamlamıştır. Komisyonun -bazı komisyon 
üyelerinin muhalefet etmesiyle beraber- bazı usulsüzlükler tespit ettiğini, raporu incelediğimizde 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tespitte, raporun hiçbir yerinde şunu bulamadık: Bu yolsuzluk iddi
asıyla ilgili, "Meclis Başkanının kursağından şu geçmiştir, şunu şahsına almıştır..." Bu konuda, ra
porun hiçbir yerinde bir kelime yoktur; ancak, bu rapor savcılığa intikal ettirilmiştir. (FP sıraların
dan alkış!) 

Değerli arkadaşlarım, Fazilet Partililer laf atıyorlar... Sizin laf atmaya hiç hakkınız yoktur; si
zin sabıkanız vardır, sizin arkanızda TOFAŞ'ın, TEDAŞ'ın, Çiller/in kirli servetinin kamburu var
dır. (FP ve DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN GÜVEN (İçel) ^ Sayın Başkan, neden bahsediyor?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sizin arkanızda, beytülmal olan örtülü ödeneğin, TUR

BAN yolsuzluğunun affı vardır; o bakımdan, hiç laf atmayın. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Yakışıyor mu sana... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Utanın!.. Utanın!.. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, terbiyeli konuşsun, edepli konuşsun;-terbiye

sizlik etmesin'konuşurken. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Terbiyesizliği siz yapıyorsunuz... 

BAŞKAN - Müsaade edin efendim. 
Sayın Dumankaya, bir dakikanızı rica edeyim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
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BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade edin efendim... 
Sayın Dumankaya, ben sürenizi durdurdum efendim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Temiz konuşsun... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - O kürsüden edepsizlik yapmasın... Uyarın... 

BAŞKAN - Efendim, müsaade edin... Uyarıyorum efendim... Müsaade edin... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hayır, beni uyarmayın... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Ayıp!.. Yakışmıyorsun o kürsüye... 

BAŞKAN - Sayın Dikici... Müsaade edin... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Suç mu bastırıyorsunuz... 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Dikici... Müsade edin, uyarıyorum... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Yakışıyor mu sana... 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yakışmıyorsun o kürsüye... 

BAŞKAN - Sayın Dikici... Sayın Dikici... 

Sayın Dumankaya, İçtüzüğümüz gayet açık bir hüküm içeriyor, temiz bir üslupla, temiz bir li
sanla konuşmaya mecbursunuz. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ee, temiz üslupla... 

BAŞKAN - Rica ediyorum, konunuz neyse, lütfen, onun üzerinde görüşlerinizi ifade buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, esasında, ben temiz üslupla konuşuyo
rum; fakat, oradan atılan laflara siz dikkat etmiyorsunuz, eğer onlara dikkat etseniz, Meclisi taraf
sız bir şekilde yönetseniz, o zaman, o arkadaşlarımızı ikaz edersiniz. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Hayda!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî, arkadaki arkadaşlar, buradan atılan laflan duy
muyor; o bakımdan, belki, yanlış düşünüyorlar. (FP sıralarından gürültüler) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen nasıl duyuyorsun?! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Meclis Araştırması Komisyonu, 

raporunu hazırlamıştır. Rapordaki iddialar-bu, bir araştırma raporudur- savcılığa intikal ettirilmiş
tir. Savcılık, bu iddiaları incelemek için, ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını is
temiştir ve bu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması, 2.7.1998 tarihinde Adalet Bakanlı
ğına gelmiştir. Adalet Bakanı, bu dokunulmazlığı, hiç bekletmeden, 3.7.1998 tarihinde Başbakan
lığa göndermiştir. Başbakanlık da, aynı gün, bu dokunulmazlığı, bekletmeden Meclis Başkanlığı
na göndermiştir. 

Dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Sayın Kalemli, Anayasa Adalet Katma Komisyonu
na ve Meclis Başkanlığına aynı gün müracaatta bulunmuş; "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunduğum dilekçenin bir örneği ektedir. Konuyla ilgili olarak, daha önce şahsınızda yaptı
ğım müracaat çerçevesinde, milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılması hususunu takdirlerini
ze sunuyorum" demiştir. Sayın Kalemli de, Meclis Başkanlığına müracaat ederek, dokunulmazlı
ğının kaldırılması ve mahkemeye giderek, adaletin hassas terazisinde tartılması gerektiğini vurgu
lamıştır; yani, kendi dokunulmazlığının bir an önce kaldırılmasını istemiştir. 

Tabiî, bundan önce, bir TURBAN yolsuzluğu burada görüşülmüştür. İlgili Genel Müdürün do
kunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştır; Adalet Bakanlığı, bunu Baş-
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bakanlığa göndermiştir; ama, sekiz ay, Başbakanlıkta, bu dokunulmazlık Sayın Çiller tarafından 
bekletilmiştir. Ondan sonra, bu ilgili Genel Müdür, milletvekili yapılarak, Memurin Muhakematı 
Hakkındaki Kanuna göre yetki isteniliyor. Bu ilgili Genel Müdür, milletvekili yapılarak, bilahara 
"dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek yoktur" deniliyor. Şimdi, tabiî, burada Anavatan Partisi
nin bakanlarıyla, diğer bakanların arasındaki fark görülmektedir. 

HACI FİLJZ (Kırıkkale) - Aynaya bak, aynaya!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hele, sizin, laf atmaya hiç hakkınız yok... 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu belirtmek istiyorum: Bu raporla ilgili deliller, neticeler, 
adaletin hassas terazisinde tartılacaktır ve bu hassas terazide tartıldıktan sonra, gereken yapılacak
tır. Bundan bizim hiç kuşkumuz yoktur. İlgili milletvekili arkadaşımın dokunulmazlığı buraya gel
diği zaman, şahsım ye Grubum buna olumlu oy verecektir. Burada öyle kavga etmeyecektir, bu
rada öyle sahte belgelerle, olmayan adamı göstermeyecektir. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın par
tisine sataşması nedeniyle konuşması 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan.,. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın konuşmacı, Fazilet Partisine, sabıkalı 
olmak ve ona benzer birtakım haksız suçlamalar isnat etmiştir; haksız suçlamalarla sataşmalar yap
mıştır. Cevap vermek ve açıklama yapmak üzere söz istiyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, bu, bir isnat değil... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Güney, ne demek?., "sabıkalı" diyor yahu!.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, arkadaşımız, bir yorum getirmiştir. Bunu, sataşma 
olarak kabul edemezsiniz. 

BAŞKAN - Sayın Güney, müsaade buyurun da, o hususu Başkanlık takdir etsin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Tabiî, takdir sizin. 

LÜTFL[ ESENGÜN (Erzurum) - Evet, Sayın Başkan "sabıkalı" diye Partimizi suçlamak, her
halde sataşmanın en adi biçimidir. Lütfen, söz verin. 

BAŞKAN - Buyurun; yalnız 2 dakikayı geçmesin lütfen. (FP sıralarından alkışlar) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel önerge sahi
bi olarak konuşan Sayın Dumankaya'nın, Partimiz aleyhinde söylediği, haksız, mesnetsiz, yersiz, 
gerçekdışı sözlerine cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 

Herhalde bir partiye "sabıkalıdır" demek, sataşmanın en çirkin, en adi örneğidir. Sayın Ülkü 
Beyin de "sataşma yoktur, yorum getirmiştir" şeklindeki sözlerini gerçekten yadırgadım. Biz, bu
rada partilerimizi temsil ediyoruz. Partimize, partilerimize yapılan haksız suçlamalara da cevap 
vermek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, bendeniz takdir ettim, size söz verdim. Siz, buyurun efendim. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - "Adi" diyemezsiniz... Yakıştı mı yani!.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - O zaman, siz, daha ağır kelime kullanıyorsunuz. 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkanım, biz, Fazilet Partisiyiz. Yedi aydan beri 

Türkiye demokratik hayatında yer alan, ülkemize hizmet eden bir partiyiz. Sayın Dumankaya'nın 
sözleri, geçmişte olan, bizim daha önce mensubu olduğumuz partiye yönelik. Elhamdülillah, o par
ti de, Refah Partisi olarak memleketimize onbeş sene şerefle hizmet etmiş, başı dik, alnı açık in
sanların bulunduğu, ülkemizin, halkımızın, milletimizin takdirine şayan olmuş, tek başına iktidar 
olmuş, halkımızın duasını almış bir partidir. Geçmişte Refah Partili olmakla şeref duyuyoruz (FP 
sıralarından alkışlar) ve o parti kapatıldığında da sesi çıkmayanlar utansın diyorum. 

Eğer, sabıka aramaya kalkışırsak, hayalî ihracatları, köşe dönmeleri, Engin Civanları, Erzu
rum'da Anavatan Partisinden aday olup, sonradan Yolsuzluklarla Mücadele Kanunundan mahkûm 
olan Atalay Coşkunoğullarını... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Şişli... Şişli... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şişli Belediyesinden parayı çuvallarla götüren Gülay Aslı-

türkleri ve en sonunda da... (ANAP sıralarından gürültüler) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Şimdi ne oldu?!. 
BAŞKAN - Sayın Esengün... Sayın Esengün... 

Sayın Esengün, size bir ricada bulundum: "Siz, bu sabıkalılık isnadına karşı beyanlarınızı söy
leyin ve lütfen inin" dedim. Lütfen, ikinci bir sataşmaya, meydan vermeyin. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Efendim, bu, sataşmayı gerektiren bir konu değil. Eğer, En
gin Civan mahkûm olmadıysa, söylediğim söz yalandır; kabul ederim. Eğer, Atalay Coşkunoğlu, 
Erzurum'dan Anavatan Partisi adayı olup, sonradan da mahkûm olmadıysa, ben sözümü geri alı
rım. Bunlar gerçeklerdir, gerçekleri dile getiriyoruz. Eğer, Anavatan Partili Sayın Şişli Belediye 
Başkanı çuvallarla götürüp, bugün de Amerika'da değilse, yine, ben, sizlerden özür dilemeye hazı
rım; bunların hepsi gerçeklerdir. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Şevki Yılmaz nerede?! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Fazilet Partisi, şerefli insanların bulunduğu, ülkemize en iyi 
hizmeti şiar edinmiş, inşallah, istikbalin iktidar partisidir. 

Sayın Dumankaya, bu tür karalamalarla, siz, kendi üzerinizdeki -özellikle şu Kalemli raporun
daki- haksızlıkları, yolsuzlukları kapatamazsınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün partisine sa

taşması nedeniyle konuşması 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın konuşmacı, konuşmasının son bölümünde, 

Partimizin isminden de bahsederek, bizi istiskal eden, küçük düşüren ithamlarda bulunmuştur; ce
vap vermek istiyorum. (ANAP sıralarından "Doğrudur" sesleri) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
2 dakikayı geçmesin ve yeni bir sataşmaya da meydan verilmesin lütfen. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, aslında, bu konuşmayı 

yapmak istemezdim. Ben, burada, Grubumuz adına konuşan bir arkadaşımızın, kendisine söz atıl
masını müteakip vermiş olduğu bir cevaptan dolayı, değerli grup başkanvekili arkadaşımızın kal-
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karak, işte "biz çok dürüst, çok faziletli, çok sağlam bir partiyiz; bizde böyle şeyler yoktur (FP sı
ralarından "Doğru... Doğru..." sesleri) siz, kendi halinize bakın, sizde şunlar şunlar olmuştur" de
mesini, bir defa, yakıştıramadım. Niye yakıştıramadım; neden yakıştıramadım... (FP sıralarından 
gürültüler) 

MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Doğruluğu tespit edildi... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Bana laf atmakla bir şey elde edemezsiniz; ben sizi dinledim... 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Bunları Dumankaya'ya söyleyin. 

BAŞKAN - Sayın Polat... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Siz, konuşurken, ben hepinizi saygıyla dinledim; siz de lütfen 

beni dinleyin. 

Muhterem arkadaşlarım, partilerde, hükümetlerde, yönetimlerde, zaman zaman, bazı insanlar 
çıkabilir... Bu, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde olmuştur ve bu insanlar her zaman da olabilir. O 
insanları ne siz banndınrsınız ne biz barmdınrız ve ne de başkası. Faziletli insanlar, her zaman, her 
partide vardır ve o partiler, bu tip yanlış yapanları mutlaka diskalifiye ederler ve etmişlerdir. Şim
di, ben de kalkıp, sizin partinizde, şu veya bu nedenle diskalifiye ettiğiniz insanların isimlerini say
sam bana yakışır mı? Ben, bunu saymakla ne kazanırım! 

Bugün, burada, İçişleri Bakanı bir konuşma yaptı, siz de memnun oldunuz, dinlediniz ve al
kışladınız. 

Arkadaşlar, bunlarla bir noktaya varamayız, konsensüs böyle olmaz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - "Efendim, sen söylesin, ben daha fazla temizim; sen daha az te

mizsin, az hırsızlık yaptı!.." Böyle diye diye, bu Meclisi, bu milletvekilliğini bu duruma biz getir
dik. Size bunu yakıştıramıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Şu anda sizin yaptığınız aynı şey değil mi? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Sayın Başkan, size de buradan bir serzenişte bulunmak istiyo

rum. Tecrübeli bir parlamentersiniz, bizler de yıllarca bu çatının altında bulunduk. Bİr milletveki
li bir konuşma yaptığı zaman, tabiî ki, eskiye dönük bazı şeyler ifade edecek, tabiî ki birtakım yo
rumlar getirecek; ama, her yorumun karşısında bir parti sözcüsü kalkıyor "aman efendim, bu bize 
dokundu, bunun ucu bize dokundu; sağdan dokundu, soldan dokundu; söz istiyorum" diyor; hem 
Meclisi gereksiz yere burada işgal etmiş oluyor hem de bu şekilde anlamsız, karşılıklı birbirimizi 
inciten, birbirimizi kıran yorumlar yapıyoruz; bunlar bize yakışmaz diyorum. 

Bundan sonra bu şekilde müdahalelere yer vermemenizi rica ediyorum. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Güney, teşekkür ediyorum. 
Tabiî, bütün milletvekillerinin, Sayın Güney'in biı ikazına kulak, vermesinde fayda var, hatta 

zaruret vardır. 
Kürsüye çıkan arkadaşlarımızın, başka insanların da rencide olabileceklerini düşünmeleri, so

rumlulukları gereğidir; İçtüzük de, bunun için özel düzenleme getirmiştir. Eğer, bir hatip, hangi 
grubu hedef alırsa alsın, benim için hiç önemli değil; 6 grubun 6'sı da, grubu olmayan diğer parti 
mensuplarının herbiri de benim için mukaddes insanlardır, yaratıklardır yaratılış itibariyle; bunla
rın birisi, diğerlerine dönerek "yok, sabıkanız var, altından kalkamazsınız" derse -hangi gruba yö
nelik olursa olsun fark etmez- onu, benim korumak mecburiyetim var... 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, söylediği sözü siz niye duymuyorsunuz?!. 

Oradan siz de duyuyorsunuz; ama, duymazlıktan geliyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, size sataşıldıysa... 

MEHMET BÜYÜKYILMAZ (Adana) - Sayın Başkan, bu Meclisi çalıştırmaktır göreviniz; 
lütfen, şu Mecliste çalışalım. 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Edebiyat yapmaya gerek yok!.. 

BAŞKAN - Ah, keşke o edebiyatı bir kavrayabilsek; çünkü, edebiyatın kökeni edeptir. 

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

A) GÖRÜŞMELER 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşı, İçel Milletvekili Turhan Güven ve 
19 arkadaşı, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arkadaşı, Adana Milletvekili Orhan Kavun
cu ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen 
Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırma Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
önergeleri ve (10/230, 231, 232,233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sa
yısı : 703) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Dumankaya'dan sonra, önerge sahiplerinden... 

ORHAN KAVUNCU (Adana) - Sayın Başkan, ben söz istemiştim... 
BAŞKAN - Sayın Turhan Güven, buyurun efendim; ikinci sırada zatıâlinizin önergesi var; 

önerge sahibi sıfatıyla sizi davet ediyorum; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Çok değerli her arkadaşımdan bir ricada bulunuyorum; yani, gerekmemesine rağmen, lütfen, 
konu içerisinde kalarak, görüşlerimizi arz edelim efendim. 

Sayın Güven, konuşma süreniz 10 dakikadır. ' 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, ben, bugüne kadar yaptığım hiçbir konuşmada sa

det dışına çıkmadım, bundan sonra da çıkmak niyetinde değilim. Hatta, önerge sahibi olarak da, bu 
kürsüden Yüce Meclise hitap etmek yerine, önergede her şeyi yazmıştık ve bununla kifayet etme 
durumunda idik; ancak, Türkçe ifade edebildiği iddia edilmeyen kişilerin, birtakım elfazına muha
tap olunca, ister istemez, önergede birinci imza sahibi olarak konuşmak ihtiyacını hissediyorum. 
Yüce Kurulunuzu ve sizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir önerge verilir; bu, Anayasanın ve İçtüzüğün milletvekillerine vermiş 
olduğu bir haktır. Bu, bir araştırma önergesidir; burada kimse suçlanmaz. Bu, bir incelemedir, bir 
tetkiktir, bir tespittir. Buradan yola çıktığınız zaman, sağlıklı bir sonuca varmanız mümkün olur; 
ama, siz, kürsüyü, başkalarını sadece ve sadece itham için kullanırsanız, o zaman, bunun, bir ince
leme, bir tetkik ve tespit olmaktan öteye, bir suçlama mekanizması haline döndüğünün farkına va
rırsınız veya varamazsınız. Bazıları bunun farkında değildir; buraya çıktığı zaman, sadece hakaret 
etmeyi bir sanat haline getirmenin ve başkalarını suçlamanın hangi incelemeye dair olduğunu da 
insanlar için ifade etmek mecburiyeti vardır 

Bakınız, artık, karıştıracak yeni bir hesap yok; o yüzden de, hep, eski hesapları bulamamanın 
endişesi ve telaşıyla eski hesaplan karıştırma durumundadırlar. 

Siz, "TEDAŞ" mı diyorsunuz; işte, o dönemin değerli bakanı şu anda -kendisine sağlık ve afi
yetler diliyorum- sizin saflarınız arasında. İki sene, üç sene geçtikten sonra neyin hesabını soracak
sınız? Hesap mı sormak istiyorsunuz; o zaman, yurtdışına beraber giden ama, şu anda gerçekten 
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sağlığı pek iyi olmayan arkadaştan da hesap soracak mısınız? Durmadan birtakım isimleri nereden 
getiriyorsunuz ? 

Sonra, bakınız, İçtüzük çok açık; temiz konuşacaksınız; Türkçe konuşacaksınız, Türkçe!.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Temiz değil ki. 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Bilmiyorsanız, susmayı bilin bari; o da bir edep işidir, o da 

bir ahlak işidir, o da bir terbiye işidir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada "kirli servet" deyimini kullanıyorlar; laf atıldığı için ifade ettiklerini söylüyorlar. Siz, 
bunu laf atılmadan da ifade ediyorsunuz ; her zeminde ve her zaman için de söylüyorsunuz. Siz, 
evvela Türkçe konuşmayı öğrenin. Hakaret edip etmediğiniz farkında değilsiniz; ama, hakaret edi
yorsunuz. 

Bu hesaplar verilmiştir; bu hesaplar, bu Mecliste verilmiştir; ama, siz, bununla da iktifa etmi
yorsunuz, Anayasayı aşarak, Anayasayı zorlayarak, yeniden aynı şeyleri Türkiye'nin gündemine 
getiriyorsunuz ve Meclisin gündemine getirmeye çalışıyorsunuz. 

Ha, bundan korkuyor muyuz; hayır, onu da söyleyeyim; hiç kimsenin verilmeyecek, hesabı 
yoktur. Bu hesap, burada, önceden verildiği gibi, sonradan yine verilir. Siz, Anayasayı tağyir, teb
dil niyetinde olsanız bile, bu hesaplar yine verilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, herkes kendi hesabını kendisi versin. Siz, kendi hesabınızı veremezken, 
başkasının hesabını sorma hakkına sahip değilsiniz. Ben, 1983'lerden başlayarak sizlerden hesap 
sormadım bugüne kadar; ama, sormaya başlarsam, o zaman, çok daha değişik şeyler ortaya çıkar. 
Onun için, bundan sonraki konuşmalarınıza ya dikkat edin yahut da İçtüzüğün emrettiği şekilde ko
nuşmayı öğrenin. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis, Genel Kurul salonu düzenlemesine ihtiyaç duymuştur. Bu dü
zenlemede, ihaleden başlayarak, bazı yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmıştır. Doğru Yol Partisi olarak, 
biz, burada, gerçeği arama, doğruyu arama durumunda bir önerge vermişiz. Bakınız, kimseyi doğ
rudan doğruya itham etmemişiz; çünkü, bir tespit olayıdır; bu tespitten sonra söylenecek şeyler söy
lenir ve burada -zaten, önergemiz uzun da değil- ne diyoruz: Neden böyle davranılmıştır, neden ek-
süre verilmiştir; bunların araştırılması, incelenmesi, tespit edilmesi iyi olur demişiz. Hata etmedi
ğimizi, biz, burada tekrarlamak durumundayız; ama, sadece savunma sadedinde verilen önergele
re ne demek lazım? Yani; bakın, ben, kendi partimden olan Meclis Başkanını bile önergeyle götü
rüyorum falan filanla da kimseyi kandırmak mümkün değildir; çünkü, oradaki laflardan sonra bu
radaki lafları dikkatle dinlediğiniz zaman, o önergenin bir tespit için olmadığı; o önergenin, bir sa
vunma niteliği taşıdığı; o önergenin, bazılarını ve birilerini korumak için verilmiş olduğu anlaşılı
yor; yani, ben önce verdim, önceliğim var gibi şeylerle, kimse kendini avutmasın. Bütün Türkiye 
her şeyi çok ciddî görüyor, ciddî buluyor ve ciddî inceliyor. Türkiye'de, artık, hiçbir şeyi, kolay ko
lay milletin gözünden saklamanız mümkün değildir. Millet, sizin, yalnız bugününüzü değil, yarını
nızı düşünüyor; ama, sizin dününüzü de araştırıyor, dününüzü de arıyor, buluyor ve o bakımdan da, 
herkes, bu önergenin sonucuna katlanmak durumunda olacaktır. Bir tespit yapılmıştır, bu tespitin 
sonucunda zaten oylama da yoktur; ama, bu tespitlere göre birtakım hukukî işlemler ortaya çıka
caktır, bu işlemlerin sonucuna da herkes katlanacaktır. 

Ben, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum; ama, tekrarlayarak şunu söylüyorum: Bırakın ar
tık eskileri falan filan; eskileri, yeniden karıştıra karıştıra bir noktaya varamazsınız, o zaman bakar
sınız ki, çok daha değişik şeyler çıkar. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Güven, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Esengün, 10/232 sıra sayılı önergeniz üzerinde, kim görüş ifade edecek? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Zeki Karabayır, efendim. 
BAŞKAN - Sayın Karabayır'ın imzası var mı? 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Var efendim. 

BAŞKAN - Sayır Karabayır, imzanız var, buyurun efendim. 
Sayın Karabayır, siz, çok kısa sürede çok şey ifade edebilen bir arkadaşımızsınız. Süreniz 10 

dakikadır, umuyorum, süreyi aşmadan, her şeyi, temiz bir üslup içerisinde ifade etmiş olursunuz; 
çünkü, hep öyle yaparsınız siz. 

ZEKİ KARABAYIR (Kars) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan araştırma komisyonu raporu üzerin

de, önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, grup sözcüsü arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız, buraya çıkıp, konu 

hakkında çok geniş detaylı bilgi vereceklerdir. Ben, fazla detaya girmeden, 10 dakikalık sürem içe
risinde, önemli gördüğüm birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 

Genel Kurul Salonunun yenilenmesi, bence, bir hataydı; bu tarihî eserin ağır ve muhteşem gö
rünümü bozuldu, âdeta, bir tiyatro salonu şeklini aldı. Yapılması gerekli olan şey, bu salonun şek
lini bozmadan bir tamirattan geçirmek ve elektronik oylama ve yoklama sisteminin monte edilme
si olmalıydı. Bu şekilde, hem salonun tarihî havası bozulmamış olur hem de böyle büyük bir mas
raf çıkmamış olurdu. 

Değerli arkadaşlar, Meclis teknik kadrosundaki elemanlar, daha önce devletin önemli kademe
lerinde çalışmış, bu konuda deneyimli elemanlardır. Bir iki teknik eleman takviyesiyle, ihale, Mec
lis tarafından yapılabilirdi. Meclisin geçici eleman alma imkânı her zaman vardır. Bayındırlık Ba
kanlığı başta olmak üzere, diğer kurumlardaki teknik elemanlardan faydalanılabilirdi. 

İş, başından beri aceleye getirilerek, birçok konuda gerekli inceleme, takip etme hususlarının 
önü kesilmiştir. Oysa, bu konunun aceleye getirilecek hiçbir yanı yoktu; tüm projeler, keşifler bi
tirildikten sonra ihaleye çıkılabilirdi. 

20.6.1996/16 sayılı Başkanlık Divanı görüşmelerine mesnet teşkil eden tutanaklar incelendi
ğinde, Divan üyeleri, burada, özellikle Sayın Mustafa Yılmaz'ın "işin aceleye getirilmemesi, plan, 
proje ve keşiflerin çıkarılmasından sonra ihaleye çıkılmasının gerekli olduğu" beyanı üzerine, Sa
yın Kalemli" biz, sizden, ihale yetkisi istemiyor, ihaleye çıkma yetkisi istiyoruz. Bu saydığınız hu
susların hepsi temmuzda önünüze gelecek, merak etmeyin, hepsini göreceksiniz" diyor. 

Yıl sonuna kadar, Divan toplanmadığı gibi, bu konu hakkında Başkanlık Divanı üyelerine de 
bir bilgi verilmiyor; böylece, Başkanlık Divanı üyeleri yanıltılmış, devredışı bırakılmıştır. 

Bu kararla, Emlak Konuta yetki devrediliyor. Bu yetki devri, Anayasanın 123 üncü maddesi
ne ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aykırıdır. Bu ihalenin, özelliği olan işler ve sa
nat yapıları için uygulanan 44 üncü maddeye göre yapılması gerekirken, 89 uncu maddedeki "ka
nunun dışında kalmak sureti ile" hükmüne göre verilmesi uygun değildir. 

İhale, 89 uncu maddeye göre yapılmış; ama, tatbikatta, bu maddenin şartlarına uyulmamıştır. 
Bu maddede "bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar, idarelerince belirlenir ve bakan onaylar" 
hükmü yerine getirilmemiştir. 

Kontrollük görevinin, müteahhit gibi telakki edilen Emlak Konuta verilerek, Meclis Teknik 
Daire Başkanlığının devre dışı bırakılması, sözleşmenin çok önemli bir maddesinin ihlalidir. Tek
nik Daire Başkanlığı elemanlarına, ihalede, gözlemci olarak bile yer verilmemiştir. 

- 147 -



T.B.M.M. B:122 15 .7 .1998 0 : 3 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Emlak Konut arasındaki sözleşmenin en önemli maddesine, 

olmazsa olmaz şartına aykırı olarak, muhammen bedel tespiti yapılmadan ihale yapılmıştır. Proje 
müellifi, muhammen bedele esas teşkil edecek fiyatlı keşif özetini, ihaleden önce Meclise vermiş; 
ama, bu belge Emlak Konuta gönderilmediği gibi, bir yazıyla, ihaleyi, bu bedel olmadan yapmala
rına izin vermiştir. İşte, bu andan itibaren bütün ölçüler kaldırılarak usulsüzlük ve yolsuzlukların 
önü açılmıştır; artık, mayınlar temizlenmiş, serbest sahaya girilmiştir. Bundan sonra, ne fiyat verir
seniz verin, bir engel yoktur. Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü imzasıyla gönderilen bu ya
zıdaki Meclis Teknik Daire Başkanı... 

BAŞKAN - Sayın Karabayır, bir dakikanızı rica edebilir miyim... 
Sayın arkadaşlarım, burası Parlamento ve bizi televizyondan herkes izliyor. Senelerdir dilim

de tüy bitti; şu cep telefonlarını Genel Kurul Salonuna girerken lütfen kapatır mısınız; bize yakı
şan odur diye yüz defa uyarıda bulundum; ricada bulundum, istirhamda bulundum, hatta, Graham 
Bell'e, "bunu niye icat ettin" diye huzurunuzda beddua da ettim. Yani, insanların teknolojiye düş
man kesilmesine vesile oluyoruz. Rica ediyorum, şu telefonlarınızı kapatın, yakışmıyor Parlamen
toya. 

Sayın Başkan, siz de buradasınız; yani, şu yeni salona alınacak ne tedbir varsa, bu telefonlar 
içeri girmesin, rica ediyorum. Yakışmıyor bize. 

Buyurun efendim. 
ZEKİ KARABAYIR (Devamla) - Meclis Teknik Dairesi Başkanı Mehmet Mısırlı'nın parafı-

riın taklit olduğu, sonradan yapılan inceleme sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine, Emlak Ko
nut, keşif siz ihale yaparak, hiçbir ölçü olmadan, ihaleye iştirak edenler arasında en düşük fiyat tek
lif eden firmaya işi vermiştir. 

Değerli arkadaşlar, Komisyonda, Emlak Konut yetkililerine "en düşük fiyat 21 milyon dolar 
değil de, mesela 50-60 milyon dolar olsaydı yine verir miydiniz" sorusunu sorduğumuzda, çok ra
hat bir şekilde "tabiî verirdik; bunun için bir engel yoktu ki" dediler. Sözleşmedeki bu şart yerine 
getirilmediği için, Emlak Konutun bu ihaleyi yapmaması, yapılan bu ihaleyi de Meclisin iptal et
mesi gerekirken, bu da yapılmamıştır. 

Elektro-akustik ve oylama-yoklama sistemleriyle ilgili olarak Mesa-Nurol ortak girişimine, bu 
işte herhangi bir katkısının olmamasına rağmen, yüzde 15 nispetinde bedel ödenmiştir. 

Sözleşmeyle, Emlak Konuta, ihale bedeli üzerinden verilen yüzde 10'luk kâr payı çok yüksek
tir. Bugüne kadar bu oran yüzde 2,5 ile 6 arasında olmuştur. 

Yukarıda sayılan -vaktimizin darlığından dolayı birçoğunu burada sayamadığımız- kurallar 
çiğnenerek ve alınması gereken tedbirler alınmayarak, ihalenin fahiş fiyatla yapılmasına göz yu
mulmuştur. 

Şimdi işin diğer ayağı; yani, Emlak Konut AŞ'ye gelelim. Emlak Konut, ihalede, kendi usul 
ve esaslarına uymamıştır. Burada da, Mecliste olduğu gibi, kurallar çiğneniyor ve teknik eleman
lar devre dışı bırakılarak, işler üst kademede hallediliyor. 

Emlak Konutun ihale yönetmeliği gereğince, Yeterlik Belgesi Komisyonu çalıştırılmamış, bu 
belge verilmeden, yönetim kurulu, ihaleye davet edilecek 7 firma için genel müdürlüğe yetki ver
miştir. . ~ • • • 

Birim fiyatlara baz olarak hazırlanması gereken analizler, yüklenicilerden alınmadan, ihale so
nuçlandırılmıştır. 

Ek işlerin fiyat analizleri istenmemiş ve Başkan onayı da alınmamıştır. 
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Söküm işine fazladan ödeme yapılmıştır. 

Bu nedenlerden dolayı da, Emlak Bankası müfettişlerince hazırlanan 29.5.1998 tarihli soruş
turma raporunda, Emlak Konut yetkilileri suçlu bulunmuş, alım, satım veya yapıma fesat karıştır
ma, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal suçları kapsamında, Türk Ceza Kanununun 205, 240 ve 
230 uncu maddeleri gereğince adı geçenler hakkında yasal soruşturma istenmiştir. 

Ayrıca, üst yöneticiler için, memurluktan çıkarılma cezası talebinde bulunulmuş, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verilen zararın, Mesa-Nurol'dan tahsil edilmesi, edilememesi halinde, Emlak 
Konut yetkililerinden tahsil edilmesi için dosyalarına şerh düşülmesi talebinde bulunulmuştur. 

Ne gariptir ki, Emlak Bankası müfettişleri, kendi elemanlarını, Meclisi zarara soktuklarından 
dolayı kınıyor ve cezalandırılmalarını istiyor; ama, birtakım arkadaşlarımız, çıkıp, burada, işin doğ
ru yapıldığını söylüyor ve iddia ediyorlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bütün bu kural ve hukuku hiçe saymanın neticesinde, müel
lifçe, ihaleden önce ve işin bitiminde yapılan keşif özeti neticesinde, Meclis, bu işte, yaklaşık 20 
milyon dolar zarara uğratılmıştır. Burada, vaktin darlığından, fatura rakamlarına girmek istemiyo
rum. Sadece, bir örnek vereyim: Söküm bedeli 3 milyon 900 bin dolara ihale edilmiştir. Bunun yüz
de 85'ini oluşturan ahşap kısmını, Tepe Grubu, sadece, 5 milyar 300 milyon liraya sökmüş ve fa
tura kesmiştir. Diğer kalemlerin hemen hepsinde de bu aşırı fahiş fiyatlar mevcuttur. 

Kural ve hukuk tanımazlığını, personel konusunda da gösteren Sayın Kalemli ve Genel Sek
reterlik makamı, 25.1.1996-30.9.1997 tarihleri arasında, toplam 1 581 kişiyi işe almış; 1992 yılın
da, Meclise sınavla alınan, çeşitli seminer ve kurslara tabi tutulan personel dururken, yeni alınmış 
bu personelin birçoğunun, hiçbir kriter ve ölçü konulmadan kadroya alınmaları sağlanmıştır. 

Yine, bu dönemde -birisi, kendi kızkardeşi olmak üzere- çeşitli kurumlardan toplam 9 kişi 
naklen alınmış, iki ve beş gün çalıştırılarak, avantajlı bir şekilde Meclisten emekli edilmişlerdir. 

Milletvekili lojmanları ve spor alanları da, yaptırdığımız hesaplar sonucu, yüzde 89 fazla üc
retle bitirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, işte... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - İşte, sürem bitti demek istiyorsunuz! Buyurun. 
ZEKİ KARABAYIR (Devamla) - Değerli arkadaşlar, işte, yaklaşık dört ay boyunca yaptığı

mız çalışmalar neticesinde tanzim olunan bu rapora, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan beş partiden arkadaşlar katılmış, sadece ANAP'lı üyeler muhalefet etmişlerdir. ANAP'lı arka
daşların dediği gibi, bu, bir siyasî rapor değil, ittifakla alınmış bir karardır. Burada, sadece, Anava
tan Partililer siyasî davranmışlardır. 

Takdiri Yüce Heyetinize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Karabayır, teşekkür ediyorum. 
(10/233) esas numaralı önerge sahiplerinden Sayın Kavuncu, buyurun. 

ORHAN KAVUNCU (Adana) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüz
lük iddialarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu, ANAP'lı üç üyenin kar
şı oyu ve azınlık raporuyla, konuyla ilgili raporunu vermiştir. Komisyon üyelerine, yorucu çalış
maları ve hazırladıkları rapor için teşekkür ediyorum. 
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Türkiye'de, Parlamentonun ve buna bağlı olarak parlamenter rejimin yıpratılmak, vatandaşın 

gözünden düşürülmek istenildiği şu günlerde, Yüce Meclisin kendini denetlemesi anlamına gelen 
bu komisyon raporunun gereğini yapmak, özel bir önem kazanmıştır. O gerek nedir? Komisyon ra
porunun 154 üncü sayfasında ifade edildiği gibi, başta o dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Mustafa Kalemli, Genel Sekreter Necdet Basa, Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü, 
Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısırlı ile yine dönemin Emlak Konut Genel Müdürü, Yönetim Ku
rulu Üyeleri ve ihale işlemiyle ilgili teknik kişiler hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, 
teftiş kurulu raporunda yer aldığı üzere, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı gerekli soruş
turmanın yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, gerekli 
işlemin ifası için, dosyanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmesi yönünde ka
rar verilmesi, komisyondan istepilmektedir, ki komisyon da bu kararını vermiş ve gereğini Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından istemektedir. 

Meclis İçtüzüğümüzün elverdiği ölçüde, o dönemin Meclis Başkanı hakkında Meclis soruştur
ması açılmasını da, eğer mümkün ise, bunun da yapılması gerekenler arasında yer alması gerekti
ğini düşünüyorum. 

Vatandaş, Türkiye'nin hemen her yerinde, genel olarak ve bir ölçüde haklı olarak, bizlere "o 
şaibeli Genel Kurul Salonunda, o şaibeli koltuklarda nasıl oturacaksınız?" diye sormaktadır. Bunun 
cevabını elbette milletvekilleri olarak vermek durumundayız. Dün, öğleden sonraki oturumda oy 
sayımı esnasında yaşadığımız teşevvüş ve tereddütler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
Salonunun, elektronik sayımlı, modern ve çağdaş donanımlı bir rahatlığa kavuşturulması gerekti
ğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, böyle bir Genel Kurul Salonunda oturma noktasında, elbet
te, Türkiye Büyük Millet Meclisinin millet adına böyle bir hakka sahip olduğunu düşünüyoruz. An
cak, o rahatlığın, o konforun bedeli, birilerini, fakir fukaranın, devlet bütçesinin sırtından haksız ka
zanç sahibi yapmak olmamalıdır. Komisyon raporu, bunu ortaya koymuştur. Şimdi, sırada, faille
rin derhal cezalandırılması için gereken işlemleri yapma gereği vardır. 

Değerli arkadaşlar, kamuoyu, devlet ihaleleri hakkında çok olumsuz kanaatlere sahiptir. Öyle 
ki "ihale ne kadar büyükse, yolsuzluklar da o kadar fazla oluyor " şeklinde bir düşünce çok yaygın
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bütün bunların üzerine gitme erkini kullanabilmeliyiz. 
İşte, komisyon raporunun gereğini yapmak, bu bakımdan önemlidir. Kendi çatısı altındaki yolsuz
luk iddialarının üzerine giden, yolsuzlukları örtbas etmeyen ve failleri cezalandırabilen bir Meclis, 
başka devlet kurumlan üzerine de gidebilecektir. 

Meclise memur alımında ve bu memurların kadrolara atanmasında ortaya atılan usulsüzlük ve 
yolsuzluk iddialarının da araştırılması için bir önerge vermiş bulunuyoruz. Bu konu da, Meclisin, 
kendi personeli nezdinde saygınlığını korumak ve o saygınlık zedelenmişse, iade etmek bakımın
dan önemlidir diye düşünüyoruz. 

Bu Araştırma Komisyonu raporuna muhalefet şerhi verilmiş. Bu şerhin, aynı partiden üç mil
letvekili tarafından verilmiş olması, kanaatimizce, Meclisin inandırıcılığını zedeleyen bir davranış 
olarak tezahür etmiştir. Gönül isterdi ki, bu şerh olmasın ya da bu, haklı gerekçelere dayanan bir 
şerhse, o zaman, bir tek partiye mensup milletvekilleri tarafından değil, çeşitli partilere mensup ko
misyon üyeleri tarafından verilmiş olsun. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarının bir şekilde korunmasını ve çe
şitli söylentilerle, iddialarla, kulak fısıltılarıyla zedelenmeye, yıpratılmaya çalışılan bu itibarın bir 
şekilde iadesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için, benden önce konuşan arkadaşlarımın, 
Meclisin mehabetine sığınarak, kendilerini bir özeleştiriye zorlamaları gerektiğini düşünüyorum. 
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Atalarımızdan kalan bir veciz sözümüz vardır; "sui misal, numunei imtisal teşkil etmez" denilir; ya
ni, bir kötülüğü, başka bir kötülüğü örnek göstererek iyi hale getirmek mümkün değildir. Eğer, siz 
"senin tencerenin dibi kara" diyecekseniz, o da "yok, seninki benimkinden daha kara" diyecekse, 
bu kafayla, bu mantıkla Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını koruyamayacağımız, zedelenen 
itibarın iadesine herhangi bir katkıda bulunamayacağımız aşikârdır. O bakımdan, bütün arkadaşla
rımızın bu mantığı terk etme noktasında bir gayret içerisine girmeleri gerektiğini ve bugünkü ko
numuzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yeniden düzenlenmesinde yolsuz
luk iddiaları konusu olduğunu, bu konuyu, başka partilerin zamanında yaptıkları iddia edilen kötü
lüklerle ortadan kaldıramayacağımızı, buradaki kötülüğü güzel hale getiremeyeceğimizi anlamala
rı gerektiğini, affınıza sığınarak, ikaz ediyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağ olun. (BBP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kavuncu, teşekkür ediyorum efendim. 
Önerge sahipleri sıfatıyla konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, gruplar adına, birinci sırada, Demokratik Sol Parti Grubu temsilcisi Sayın Uzunha-

san'ın, Grubu adına söz talebi vardır. 

Sayın Uzunhasan, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA FİKRET UZUNHASAN (Muğla) - Sayın Başkan, Yüce Heyetimizin 

sayın üyeleri, bizleri televizyonları başında sabırla izleyen çok değerli yurttaşlar; hepinizi, saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda yapılan değişiklik inşaatı sırasında ge
lişen olaylarla ilgili Meclisimizce oluşturulan Araştırma Komisyonunun raporu üzerinde, Demok
ratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; ancak, kendi Grubumu temsil ederken, aynı za
manda Araştırma Komisyonunun bir üyesi olarak, bizzat bu konuyu araştıran bir kişi olmam sıfa
tıyla, konunun da yargıya yansıdığının bilinci içerisinde meselelere değinmem gerektiğini, sözleri
min hemen başında ifade etmeliyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokrasimizin temeli olan Yüce Meclisimizi ve bünye
sinde faaliyet gösteren siyasî partilerimizi gözbebeğimiz gibi korumak ve kollamak, hepimizin te
mel görevidir; çünkü, siyasî partiler ve parlamento, demokrasilerin ayrılmaz iki unsurudur. Bu iki 
unsurun korunmadığı ülkelerde parlamenter düzenden bahsedilemez. Parlamenter düzenin olmadı
ğı ülkelerde de demokrasiden eser bulamazsınız; ancak, bu yüce kurumun, kendi içinde yaşanan 
bazı sıkıntıları halkla paylaşması zorunluluğu vardır. Dürüst, nitelikli ve açık yönetimlerin halktan 
gizli kapaklı işleri olmamalıdır. Böyle yönetimlerde ak da kara da ortadadır ve kusuru olan, hesa
bını verir. Aksi davranışlar, bugün, hep sıkıntısını yaşadığımız, devlet-çete ilişkisine malzeme oluş
turur. Bir yandan halkın dertlerine çözüm üretmek, diğer yandan da demokrasimizi geliştirmek için 
uğraş veren Yüce Meclisimizin bu tür gayretlere imkân tanımayacağı herkesçe bilinmelidir. Dürüst 
ve temiz yönetim olgusu, bizim içimizde parıldayan bir ışıktır. Halkımız, her şeyin en iyisine la
yıktır. Yüce Meclisimiz de, muasır medeniyetin gerektirdiği en son teknolojiye, elbette layıktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Meclisimizdeki teknolojik değişiklik kararı, 19 uncu Dönem 
Parlamentosu tarafından alınıp, projesine başlanıyor. Bu projenin uygulaması ise 20 nci Dönemde 
gerçekleşiyor. Burada, bu uygulamanın çok elzem olup olmadığı veya küçük tadilat ve tamiratlar
la, eklemeler veya çıkarmalarla yetinilip yetinilmeyeceği tartışması lüzumsuzdur; zira, iş yapılıp 
bitirilmiştir. Burada, Meclis tadilatı sırasında yapıldığı iddia edilen yolsuzluğun ve yanlışlıkların, 
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yine Meclisimizin kendi kendini denetlemesiyle tespit edilip açıklığa kavuşturulması, teselli bula
bileceğimiz bir durumdur. 

Yaklaşık yedi sekiz aydan beri Türk kamuoyunun gündemini oluşturan bu konudaki tespitle
re sırasıyla değinmek istiyorum. Gerçi, benden önce, önerge sahibi olarak konuşan Sayın Karaba-
yır bunların bir kısmına değindiyse de, ben, bir mühendis gözlüğüyle konuları özetlemek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yeniden düzenlenme işinin, 2886 sayı
lı Devlet İhale Yasasının 89 uncu maddesine göre, bu kanunun kapsamı dışına çıkılarak hazırlanıl-
masına, Başkanlık Divanının 20.6.1996 tarih ve 16 sayılı Kararı, o zamanki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'yi yetkili kılmıştır. 89 uncu maddeyle, işin, Emlak Konut 
Anonim Şirketine verilmesi kolaylaşmış; ancak, bu yetki, sanki ihale karanymış gibi kullanılıp, 
alelacele, maliyet artı yüzde 10 kâr hesabıyla Emlak Konut Anonim Şirketine verilmiştir; yani, 
devletin kârı gözetilmemiş ve rekabet ortamı yaratılmamıştır. Oysa, aynı işin, 2886 sayılı Yasanın 
44 üncü maddesiyle de yapılması mümkündü. Böylece, işveren-yüklenici ilişkileri belli kuralları 
içereceği gibi, işin ihalesinde de belli bir firma gözetilmeyerek, rekabet ortamı oluşturulabilirdi. 

Şimdi, burada, eski Başkan Sayın Kalemli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın kendisine vermediği yetkiyi açıkça kullanmıştır. 20.6.1996 tarihli Başkanlık Divanı karan, iha
leye hazırlanma anlamındadır, ihale kararı değildir. Bunu doğrulayıcı belge mi isteniyor; işte bel
ge: 20.6.1996 tarihli Başkanlık Divanı toplantısı tutanaklarından, Başkanlık Divanının o zamanki 
Demokratik Sol Partili üyesi Sayın Mustafa Yılmaz ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sa
yın Kalemli arasında geçen konuşmaları okumanızı arzu ediyorum. Ben, burada, zaman almaması 
için okumuyorum; ama, lütfen, arzu eden sayın milletvekillerinin bu tutanakları okumasını diliyo
rum. 

Bu konuşmalardan anlaşılıyor ki, henüz, ortada bir proje yok, keşif yok, ihaleye çıkarma yet
kisi bile yok. Burada, sadece, 89 uncu maddenin verdiği serbesti içerisinde, bir firmayla konuşabil-
me yetkisi vardır; yani, o firmayla konuşarak ihaleye hazırlanma yetkisini istemiştir. Geri kalan, 
keşifler, projeler ve ihale sözleşmesi taslağının, temmuz ayında Divanın önüne getirileceği vaat 
ediliyor; ama, ne yazık ki, bu da yapılmıyor ve bundan sonrasında da, Meclis Divanı üyeleri ve 
Meclis Teknik Daire Başkanlığı devredışı bırakılıyor, her şey, Meclis Başkanı, Meclis Genel Sek
reterliği, Emlak Konut Anonim Şirketi, Nurol-Mesa Ortak girişimi dörtgeninde kalıyor. 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 89 uncu maddesine göre, ihale uygulamalarının yazılı bir 
usulü yoktur, büyük ölçüde, centilmenlik kurallarını içerir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı ile Emlak Konut Anonim Şirketi tarafından 26.7.1996 tarihinde imzalanan Proje Yönetim Söz
leşmesi bir bütün halinde ele alındığında, bir vekâlet sözleşmesi olduğu kolayca görülür. Tabiî ki, 
burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, böyle bir sözleşmeyle, ita amirliğini bir başkasına 
devredebilir mi devredemez mi, onu, yargının vereceği karara bırakmak durumundayız; ancak, bu
rada, bu sözleşmeyle, temelde yapılan bazı hataların arka arkaya geldiğini görüyoruz. 

Emlak Konut Anonim Şirketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yaptığı ihalelerde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Teknik Daire Başkanlığının gözlemci olarak bulunması gerekmez miy
di? Bu sözleşmeyle, esasen müteahhit konumunda olan Emlak Konut Anonim Şirketine, aynı za
manda kontrollük görevi de verilmesi, yapılan temel hataların en büyüğü değil midir? Dünyanın 
neresinde, bir işin müteahhitliği ve kontrollüğü aynı firmada toplanmıştır; bu, mümkün değildir. 

Emlak Konut Anonim Şirketinin ikinci derecede müteahhitlerle sözleşme yapmasına niçin 
müsaade edilmiştir? Burada, ikinci derecede müteahhitlik tabiriyle, ben, ilk defa karşılaştım; ama, 
buna mecbur olduk; çünkü, bir taraftan, Emlak Konut müteahhitken, diğer taraftan, müteahhit olan 
aynı Emlak Konut ihale yapıyor ve ikinci müteahhiti buraya getiriyor; bundan dolayı, buna ikinci 
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derecede müteahhit tabirini kullanmak zorunda kaldım. Burada, keşfin şişirilerek Emlak Konut 
Anonim Şirketinin kendi kârım yükselteceği ihtimali düşünülmemiş mi; kendi kârını yükseltirken 
devleti de zarara sokacağı hesaplanmamış mı? • 

İkinci derecede müteahhitlere iş verilirken, niçin, rekabet ortamı sağlanmamıştır? İşin keşfi 
belli olmadan ihale edilmesi, yapılan en büyük hata değil midir? Çünkü, keşif, ihalenin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Gerek proje müellifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı sözleşmede gerek
se Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Emlak Konut Anonim Şirketi arasında yapılan sözleşmede ve
ya Emlak Konut Anonim Şirketinin ihale şartnamesinde, keşif ve birim fiyatların oluşturulması hu
susu yeterince vurgulanmıştır. Proje müellifi, keşif özetlerini, ihaleden önce, 4.10.1996 tarih ve 568 
sayılı yazi ekinde vermiş; ancak, bu keşifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kaybolmuş
tur. Oysa, bu tarihte gönderilen keşiflerin varlığı ve tutarlarını, bu işe katılan ikinci derecede mü
teahhitlerden istenilen teminatlardan hesaplamak, Komisyonumuzca pek de zor olmamıştır. Alınan 
40 milyar Türk Lirası geçici teminat, o gün Meclis yönetimine gönderilen keşfin tam kendisine te
kabül etmektedir. Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ye proje müellifi arasında düzenlenen 
proje yönetim sözleşmesinin 3 üncü maddesi, uygulama projeleri, metraj-ataşman-fiyat analizleri 
ve keşifleri içermektedir ve ayrıca, aynı sözleşmenin 10 uncu maddesi de, aksi durumdaki cezaî 
şartları düzenlemektedir. Proje müelliflerinin hakedişinden, keşif hazırlamadığı için herhangi bir 
ceza kesilmediğine göre, bu keşifler yapılmış ve ilgililerine verilmiştir; ancak, Mecliste kaybol
muştur. Tabiî, bundan sonra, hatalar hataları arka arkaya getirmiştir. Nihayet, sadece söküm işini 
içeren 1 numaralı hakedişte 3,9 milyon ABD Doları görülüyor. C) zamanki Demokratik Sol Parti 
Meclis İdare Amiri Sayın Mustafa Yılmaz, sadece söküm için olan bu parayı çok yüksek bulup, ha-
kedişi imzalamaması üzerine hadise su yüzüne çıkıyor. Diğer taraftan, Meclis Divanında bulunan 
Demokratik Sol Parti Grubu milletvekilleri Mustafa Yılmaz, Uluç Gürkan ve Kâzım Üstüner, 
14.1.1997 tarihli bir yazı hazırlayarak Meclis Başkanlığına veriyor ve üç madde halinde belirlenen 
konular hakkında Başkanlık Divanmtn toplantıya çağrılmasını talep ediyorlar. Özetle bu üç mad
delik yazı; bu işin ihale ve sözleşme aşamasındaki hukukî boşluğu ve buna dayalı olarak istihkak
ların durumunu içermekteydi. Demokratik Sol Parti Grubunun bu uyarıları üzerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığından, istihkak incelemesi hususunda uzmanlaşmış 
iki denetçi talep ediyor. İki denetçi geliyor ve raporlarını da tanzim ediyorlar. Buraya kadar her şey 
normal; ama, bundan sonrasında, gelen sayın denetçiler, istihkaklarla ilgili uzman olmalarına rağ
men, ihale ve sözleşme aşamalarının hukukî incelemesiyle görevlendiriliyor ve raporlarını da buna 
göre tanzim ediyorlar. Kendilerine istihkaklar gösterilmiyor bile. Oysa, Demokratik Sol Parti Gru
bunun ikazı, aynı zamanda ve ağırlıklı olarak istihkakları içeriyordu. Sayın Mustafa Yılmaz'ın 1 
No.'lu hakedişi imzalamamasının sebebi, istihkaklardaki fiyatların çok fahiş olmasından ibaretti. 
Yani, burada, eğer benzetmek gerekiyorsa, simit satan birinden gazete istenmiş. "Hey simitçi, ora
dan bana bir gazete verir misin" denmiş. Simitçi, size gazeteyi vermiş vermesine de, simitleri sar
dığı gazete parçalarını verebilmiş. Bu yorumu takdirlerinize arz ediyorum. 

Buna rağmen, denetçiler raporunda "bu işin kontrollüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi ken
disi yapmalıydı. Böyle olmadığından, ödeme aşamasında bir eksiklik olabilir" demişlerdir. Diğer 
taraftan, Emlak Konut Anonim Şirketi müfettişlerinin teftişleri sonucu Komisyonumuza sundukla
rı bilgi notunda, bu işle ilgilenen kendi elemanlarını suçlu bulmuşlar, hatta bazılarına muhtelif ce
zalar önermişlerdir. Bilgilerine başvurduğumuz bütün yetkililer, fiyatların çok yüksek olduğunu 
ifade etmişlerdir. Hatta, Emlak Konut Anonim Şirketi yetkilileri, böyle bir işin yapımı için kendi
lerinin yeterli tecrübeye bile sahip olmadıklarını itiraf etmişlerdir. Bu konuşmaların hepsi komis
yon tutanaklarında mevcuttur. 

Alt komisyonda bulunan diğer arkadaşlarımla birlikte bu fiyatların analizlerini tek tek incele-
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dik. İmalat kalemleri çok fazla olması dolayısıyla, hepsini vermeme ve detaylandırmama zamanım 
elvermez; ancak, çarpıcı birkaç örnek vermekle yetineceğim. 

Poz numarası SPİ, U profil demir işleri, normal fiyatı 512 dolar; burada, bu salondaki uygu
lama fiyatı 5 211 dolar; yani, normalin tam 10 katı, 

Poz numarası P126, plastik badana, normal fiyatı 1,83; bu salonda uygulama fiyatı 3,10 dolar, 
yani normal fiyatın 2 katı. Poz numarası 132, milletvekili koltuğu, normal fiyatı 1 300 dolar; ama, 
bu salonda uygulama fiyatı 4 6gl dolar, normal fiyatın 3,5 katı. 

Epoxıl katkılı betonarme betonu, olması gereken fiyatın tam 12 misli. Bu kadar fahiş bir fiya
tın olabilmesi için, bu epoxıl malzemesinin ayrıca İngilizce de konuşması lazım! 

Bu tür örnekleri artırabiliriz; ancak, burada, çok çarpıcı olan başka bir örnek vereceğim: 1 no-
lu hakedişin tutarı 3,9 milyon ABD Doları idi. Bu hakedişi tahakkuk tarihindeki dolar bazında Türk 
Lirasına çevirirsek, yaklaşık 502 küsur milyar Türk Lirası etmektedir. Bu 502 küsur milyar Türk 
Lirası, sadece söküm işine aittir. Aynı tarihte, müteahhit firma, bir taşeronuna bu işi sadece 5 mil
yar 300 milyon Türk Lirasına yaptırıyor. Bu firmayla yapılan sözleşme ve taşeron firmaya bu iş 
karşılığı kestiği faturanın fotokopileri, bu raporun dosyasında mevcuttur. Hadi, diyelim ki, bu 5 
milyar 300 milyon lira işin müteahhitine 10 milyara mal olmuştu. Yani, demek oluyor ki, sadece 
söküm işi, yapılabileceğinin yaklaşık 50 katına bu Meclise ve devlete mal ediliyor. Bunu ve sade
ce bunu bilmek, işin çok fahiş fiyatlara mal edilmek istendiğinin kanıtı değil midir? 

Bu örneklemenin en ilginç yanı, bu firma da ihaleye katılmış. Şimdi, burada, hemen akla ge
len soru, ihaleye katıldığına göre, acaba, aynı iş kalemine, yani, taşeronken 5,3 milyar liraya yap
tığı işe ne teklif vermiş? 

Şimdi, rakamı veriyorum: Bu söküm işini 5 milyar 300 milyon liraya yapan bu firma, ihaleye 
katıldığı zaman, aynı işe 4 milyon 755 bin dolar teklif vermiş arkadaşlar. Yani, bunu Türk Lirası
na çevirecek olursak, 613 milyar lira yapıyor. . 

Peki, şimdi, burada, bir soru akla geliyor. Yani, müteahhitken 613 milyar liraya teklif verdiği 
bir işi, taşeronken nasıl 5 milyar 300 milyon liraya yapıyor ve bu işe iştirak etmiş bu firmayı göz 
önüne alırsak, bu ihaleye fesat karıştırıldığı ortaya çıkmıyor mu? Bu, bunun kanıtı değil midir ar
kadaşlar? (DSP, FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bu işte zarar eden herhangi bir iş kalemine rastlayamadık. Olması gerekenin 2 veya 50 katı fi
yatlarla karşılaştık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Mustafa 
Yılmaz'ın müdafaası gerekse Demokratik Sol Parti Meclis Divan üyelerinin topluca yazılı ikazla
rının yanında, her branştan, proje müellifleri, kontrol arkadaşlar yazılı ikazda bulunmuşlar ve özet
le "meslekî kontrollük hizmetleriyle ilgili sözleşmenin 2/d maddesi gereği hakedişe giren kalemle
rin miktarları ve fiyatları tarafımızdan kontrol edilememektedir. Biz, bu koşullarla, bu istihkakları 
imzalıyoruz; haberin olsun" diyorlar. 

Yani, burada, sözleşmenin 2/d maddesiyle bu kontrol mühendisi arkadaşlara "senin görevin bu 
hakedişteki fiyatları ve miktarları tetkik etmek değil; sen, bu hakedişi, sadece, sözleşme esaslarına 
uyuyor mu, uymuyor mu; yanal çarpımı doğru mudur, üsten aşağıya toplamı doğru mudur; sen onu 
incele, gerisine karışma" denmiş; ama, kontrol mühendisi arkadaşlar da "ben de seni ikaz ediyorum 
ve diyorum ki, bu fiyatlar, görülmemiş fiyatlardır; bu fiyatlardan benim haberim yok; bana, bu ha
kedişin altını imzala diyorsun; evet, bu, bana verdiğin vazifedir, ben bunu yerine getiririm; ama, 
ben de seni, bıj raporumla ikaz ediyorum; ben, bu istihkakı bu koşullarla imzalarım; haberin olsun" 
demişler. Ama, sonuçta ne oldu; kimse aldırmadı ve nihayetinde, işte, bugünlere gelindi. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiç kimse, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tür ko

nularla yıpranmasını ve yıpratılmasını arzu etmez. Sözlerimin başında da söylemiştim; bu yüce ça
tı, halkımızın temsil edildiği en üst düzeydir. Bugün, insanlarımız, bir avuç un için çamur derya
sında boğuşurken, işçimiz, emeklimiz, memurumuz, esnafımız, köylümüz, çiftçimiz ekonomik sı
kıntı içerisinde boğulma noktasına gelmişken, biz hesap sormayacak mıydık?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum... 
BAŞKAN - Ek süre veriyorum; buyurun. 
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Gaziantep'te bir dilim baklava için çocuklarımız hapse 

mahkûm edilirken, bu işin sorumlularını elbette serbest bırakamayız. (DSP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve sevgili yurttaşlar; buraya kadar, hep olumsuzlukları ko
nuştuk, içimiz karardı; biraz da, bu işin olumlu yönüne bakmalıyız. Bugün, bu Yüce Meclis, araş
tırmasını yapmış ve bu işe el koymuştur. Bu, halkımız ve Meclisimiz adına sevinilecek bir durum
dur; çünkü, Meclis, kendi yaptığı yanlışa kendisi el koyuyor. (DSP ve DTP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri ) - Birilerinin yaptığı yanlışa el koyuyor efendim; kendi yanlış 
yapmamış. 

FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Yanlışlıkları düzeltmek için duruma hâkim olmuştur. 
Elbette, her toplumun içerisinde, her türlü düşünceye sahip insanlar bulunabilir; ama, o toplumu 
temsil eden bu Meclis, o yanlışlara, o yanlış düşünenlere de cevabını verebilir. 

İşin, kesinhasabında, bahsettiğimiz bunca yanlışlıklara ve fahiş fiyatlara müdahale etmek 
mümkündür. İşin müteahhidine bugüne kadar yapılan ödeme, yaptığı işin karşılığıdır; fazla ödeme 
yapılmamıştır. Kesinhesap sonucu çıkacak olan rakam, nihaî hakedişi oluşturacaktır. 

Yani, kısacası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmış olduğu bu hatayı, yine, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kendisi düzeltme imkânına sahiptir. Devletin, şu anda herhangi bir kaybı 
yoktur; ama, eğer bizler, uyanık olmasaydık, elbette bu kayıp, devletin kayıp hanesine yazılacaktı. 

Diğer taraftan, yapılan imalattan; yani, salonun yeniden düzenlenmesinden dolayı hiçbir suç 
bulunmamaktadır. Suç, sadece bu işe fesat karıştıranlardadır. (DSP sıralarından alkışlar) 

Yeni salonumuz, milletimize ve Meclisimize layıktır; muasır medeniyetin tüm teknolojisine 
sahiptir; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Hiçbir zahmetten kaçınmayıp, geceli gündüzlü çalışarak hakikatleri gözler önüne seren, başta, 
Komisyonumuzun Başkanı, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Piriştina olmak üzere, emeği geçen 
tüm bürokrat, teknisyen ve Komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder; şahsım ve Demokratik 
Sol Parti Grubu adına, Yüce Heyetinize ve ekranları başında bizi izleyen yurttaşlarıma saygılarımı 
sunarım. (DSP, FP, DYP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Uzunhasan, ben de zatıâlinize teşekkür ediyorum. 
İkinci sırada, Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, bu konudaki görüşlerini ifade etmek üze

re, Sayın Koç; buyurun. (DTP sıralarından alkışlar) 
DTP.GRUBU ADINA MÜJDAT KOÇ (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.1.1998 tarihli birleşiminde, konuyla ilgili verilen öner
geler üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonu yenileme işine ilişkin iddiaların 
incelenmesi hakkında bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Demokrat Türkiye 
Partisi Grubu adına, kurulan bu komisyonda görevlendirildim. Görüşlerimi açıklama üzere söz al
dım, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Yaklaşık dört ay süresince 40 toplantı yaptık. Günlerce, kamuoyunun yakından takip ettiği bir 

olay üzerine, önyargılı olmadan komisyon çalışmalarımı sürdürüp, sonunda da, vicdanî kanaatimi, 
düzenlemiş olduğumuz raporda belirterek görevimi tamamladım. Dikkatimi çeken konulara en ba
şından değinerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Otuzüç yılı aşkın bir süredir kullanılmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
toplantı salonunun, siyasî partilerimizin grup başkanlıkları ve milletvekillerimizin dile getirdikleri 
ihtiyaçlar gözetilerek, müzakere ağırlıklı, çağdaş demokrasi anlayışına uygun bir mekân haline ge
tirilmesi amacıyla, elektronik yoklama, oylama ve çağdaş iletişim sistemleriyle donatılmış bir bi
çimde yeniden düzenlenmesinin bir ihtiyaç haline geldiği düşüncesiyle, 19 Ekim 1994 tarihinde 
toplanan Başkanlık Divanı, konuyu görüşüp, TBMM Genel Kurul salonunun yeniden düzenlenme
sini kararlaştırıyor. 

Bu konuda açılan ulusal proje yarışması, 1.5.1995 tarihinde sonuçlanarak, birincilik ödülünü 
Ura! Mimarlık ve Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi kazanıyor. Bu firma tara
fından hazırlanan projeler, 7.6.1995 tarihinde Başkanlık olurunu da alıyor. 20.6.1996 tarihinde, ya
ni 20 ncİ Dönemde, yapılan Başkanlık Divanı toplantısına kadar, erken seçim gibi nedenlerle pro
je yürürlüğe konulamıyor. 

O tarihteki Divan toplantısı tutanaklarını incelediğimizde, Genel Kurul yenileme işinin Emlak 
Konut'a yaptırılmak istendiğini görüyoruz. O ana kadar, proje müellifi, keşif özetlerini ve projele
rini hazırlayıp Meclise sunamamıştı. Bu konuda ihtisas sahibi üyelerden, o zamanki İdare Amiri 
Sayın Mustafa Yılmaz, "neyin ihalesini çıkarıyoruz, neyi yapıyoruz; fiyatı ve keşfi olmayan bir şe
yi nasıl ihaleye çıkaracağız; çünkü, bunun bedeli belli değil" diye konuştuğunda, o zamanki 
TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli, kendisine "önümüze gelecek o. Biz onu istemiyoruz şim
di sizden; ihale kararı almıyoruz, ihale yapma yetkisini istiyoruz; o yetkiyi vermezseniz, nasıl ya
pacağız Mustafa Bey. Temmuz ayında önümüze gelecek, onların hepsini siz göreceksiniz. Zaten, 
benim o yetkim olmazsa, ben Başkanlık olarak adamları nasıl çağıracağım ki; buraya kadar gelmiş 
bir iş, bundan geri rüçu edebilir miyiz, mümkün değil" diye cevap veriyor. 

Sayın Mustafa Yılmaz, kendileriyle komisyonda yaptığımız görüşmede, Başkandan bu ceva
bı aldıktan sonra, konunun tekrar temmuz ayında önlerine geleceğini de düşünerek, daha fazla iti
razını sürdürmediğini belirttiler. 

Tutanaklardaki bu ve benzer bilgilerden sonra, 19 Haziran 1996 tarihli, o zamanki Genel Sek
reter Necdet Basa tarafından verilen önerge doğrultusunda, Divan, 16 sayılı Kararı alıyor. Bu ka
rarın 4 üncü maddesinin; 

(A) bendine göre, TBMM Genel Kurul toplantı salonunun yeniden düzenlenmesi işinin en kı
sa süre içerisinde ve istenilen özellik ve teknik standardında tamamlanabilmesi için, işin niteliğine 
ve özelliğine binaen, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "Özelliği bulunan işler" madde başlığı 
altındaki 2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine göre, bu kanun hükümleri dışında kalın
ması suretiyle, Emlak Konut AŞ'ye maliyet artı kâr esasına göre verilmesine, 

(B) bendine göre, anılan kanunun 89 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu ihalelerde 
uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili bakanlık onayıyla belirlenir" hükmü ge
reğince, Emlak Konut AŞ tarafından yapılacak tüm işleri detaylı olarak belirtecek bir protokolün, 
bu kuruluş ve TBMM Başkanlığı arasında düzenlenmesine, 

(C) bendine göre, tüm işlerin, müteahhit ya da taşeron ihalelerinin Emlak Konut AŞ'nin ken
di usullerine göre yapılmasına, 
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(D) bendine göre, düzenlenecek olan istihkak ve yapılacak sarfların, TBMM Teknik Daire 

Başkanlığı İşletme ve Yapım Müdürlüğünün kontrolünü takiben, Personel ve Muhasebe Daire Baş
kanlığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenmesine, 

Karar verilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda, TBMM toplantı salonunun yeniden düzenlenmesi işiyle ilgili olarak, 
TBMM ve Emlâk Konut AŞ arasında, 26.7.1996 tarihinde proje yönetimi sözleşmesi yenilenmiş
tir. 

Bu sözleşmeyi incelediğimizde, işin gerçek sahibi olan TBMM'nin gerektiği gibi kollanmadı
ğı ve tamamen devreden çıkarıldığını görmemiz mümkündür. Örneğin, İhale Komisyonuna üye ve
rilmesi mümkün iken, bu hak kullanılmamıştır. Ayrıca ve daha da önemlisi, Emlak Konut ihaleyi 
gerçekleştirdikten sonra, TBMM Başkanlığına, yapılan ihaleyi onaylama yetkisi verilmemiştir. Bu 
durum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun burada uygulanan 89 uncu maddesine de aykırıdır. 

Bu sözleşmeyi TBMM adına hazırlaması gereken Teknik Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 
Fahri Köprülü'ye bu eksiklikleri sorduğumuzda, aldığımız yanıt bizleri son derece şaşırttı. Sayın 
Köprülü, TBMM ile Emlak Konut arasında imzalanan sözleşmenin, tamamen Emlak Konut tara
fından hazırlandığını söylediler. Çok ilginç bulduğum bu ifade, TBMM İdaresinin konuyu ne ka
dar ciddiye aldığını veya almadığını göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, Emlak Konut tarafından, kendi usul ve esaslarına göre ihale şartnamesi 
hazırlanıyor ve belirlenen firmalara davet yapılıyor. İhale aşaması ve sonrası Emlak Konutla ilgili 
olduğu için, bu konuda Emlak Konut'un görevlendirdiği H. Gökhan Yıldız'dan ve Ali Cenk Dön
mez isimli müfettişlerin hazırlamış oldukları soruşturma özet raporuna kısaca değinmek istiyorum. 

İhaleye davet edilmesi düşünülen 7 firmaya, 10.9.1996 tarihinde, ihaleye davet yazıları gön
derilmiştir. 25.9.1996 tarihli yazılarında, firmaların verecekleri teklif mektubu ve ekinde, teklif bi
rim fiyat analizlerinin de bulunacağı hususu, dönemin İhale ve Kesinhesap Müdürü ve aynı zaman
da ihale komisyonu üyesi Kemal Arer'in elyazısıyla, özellikle belirtilmiştir. Ayrıca, bu yazılar dı
şında, analizlerin de verilmesi gerektiği hususu, teklif alma şartnamesinin eki özel teknik şartname
de ve inşaat sözleşmesinde de belirtilmiştir. 

Ayrıca, Emlak Konut tarafından TBMM Başkanlığına gönderilen 4.9.1996 tarihli yazıyla, iha
le aşamasında uygun bedelin tespit edilmesini teminen, birim fiyatlarının ve keşif düzeni içinde 
muhammen bedelin gönderilmesi istenmiş, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği ise, gönderdiği 
4.10.1996 tarihli yazısında, proje yönetimi sözleşmesine aykırı olarak, iş, büyük ölçüde dışalımla
ra dayandığından ve özel imalat gerektirdiğinden, birim fiyatlarına dayalı bir keşfin gönderileme-
yeceğini belirtmiştir. | 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonunu yenilemek için bir proje yarışması yaptırıyorsu
nuz, bunun için bedel ödüyorsunuz, tüm bunlara rağmen, bu yazıyı Emlak Konut'a yollayıp "bizim 
bu konuda herhangi bir çalışmamız yok; siz, ihaleyi bildiğiniz gibi yapın" diyebiliyorsunuz. 
TBMM Teknik İşler Daire Başkanı Sayın Mehmet Mısırlı paraflı -sonradan, o parafın kendisine ait 
olmadığını basın toplantısında belirttiler- Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Fahri Köprülü tarafın
dan Emlak Konut'a yaz'lan bu cevabî yazı da bizler için bir ibret vesikasıdır. 

Keşfin TBMM tarafından gönderilmemesine rağmen, Emlak Konut, ihaleyi ertelememiş veya 
iptal etmemiş ve 7.10.1996 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

Oysa, proje yönetimi sözleşmesinde işin keşfinin, TBMM Başkanlığınca sağlanacağı açıkça 
yazılmıştır. Ayrıca, Emlak Konut Alım Satım Yapım ve Hizmet İhale Yönetmeliğinde, keşif olma
dan ihaleye çıkılamayacağı belirtilmektedir. 
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Yine, 7.10.1996 tarihindeki ihaleye katılan firmalar, verdikleri teklifleri ekinde, teklif birim fi

yat analizlerini vermemişlerdir. Ancak, ihale komisyonunca şartnamelere aykırı olan bu husus, dik
kate alınmamış ve ihale gerçekleştirilmiştir, ihale komisyonu üyeleri, ifadelerinde, firmaların ver
dikleri tekliflerin uygunluğuyla ilgili araştırma yapmadıklarını, sadece gelen tekliflerin içindeki en 
düşük teklifi veren -21 milyon 770 bin Amerikan Dolarıyla- Mesa-Nurol ortak girişimine verdik
lerini belirtmişlerdir. 

Bu konuda bilgisine başvurduğumuz, Emlak Konut eski Başkanı Sayın Cihan Sakarya'ya -bi
raz önce Zeki Karabayır arkadaşımın da belirttiği gibi- "elinizde ihalede teklif edilen fiyatları kar
şılaştıracak herhangi bir muhammen bedel oluşturulamamasına rağmen, siz bu ihaleyi onaylamış
sınız, en düşük fiyat 50 milyon dolar olsaydı ne yapardınız" diye soruldu -hatta başka bir üye arka
daşımız, 100 milyon dolardan bahsetti- kendisi, çok rahat bir şekilde "ben, 50 milyon dolar da ol
sa, 100 milyon dolar da olsa bu fiyatı veren firmaya bu ihaleyi verirdim" diye cevapladı. 

Sayın milletvekilleri, bu ifadeyi size aktarmamızdaki amacımız, TBMM Genel Kurul salonu
nun yenileme işini kimlere emanet ettiğimizi gösterebilmektir. 

29.5.1998 tarihli Emlak Bankası müfettişlerinin raporunun 78 inci sayfasında, ihaleye fesat 
karıştırıldığı tespitine varıldığı ifade edilmiştir. 

İhaleyle ilgili tespit ve değerlendirmelerimizi sunmak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Emlak Konut müfettişlerince hazırlanan özet raporu, sizlere kısaca sun

duktan sonra, yapılan ihaleye değinmek istiyorum. 
1. TBMM ile Emlak Konut arasında yapılan sözleşme gereği, verilmesi öngörülen yüzde 

10'luk kâr payı çok yüksektir. Emlak Konut'un, daha önce yaptığı benzer işlerde, ortalama yüzde 3 
oranında kâr aldığını, Emlak Konut yetkililerinin yazılı beyanlarından öğrendik. TBMM Başkanlı
ğınca, iş, yeterince ciddiye alınıp, Emlak Konut'la pazarlık yapılsaydı, bu kâr oranı, rahatlıkla yüz
de 3 gibi bir orana indirilebilirdi. Yapılan işin 30 milyon dolara yaklaştığı varsayımıyla, buradan, 
2,1 milyon dolarlık önemli bir tasarruf, TBMM lehine sağlanabilirdi. 

2. Elektro akustik ve oylama-yoklama sistemleriyle ilgili olarak, Nurol-Mesa ortak girişimine, 
bu ek işte herhangi bir katkısının bulunmamasına rağmen, yüzde 15 nispetinde bedel ödenmiştir. 
Seçilen firma Siemens'e 6,4 milyon dolar ödendiğine göre, TBMM, bu işten de, yaklaşık 1 milyon 
dolar zarara uğratılmıştır. 

Bu iş için teklif veren 11 firmadan, Siemens'le beraber, Attempo Firması işi yapabilecek ka
pasitede bulunmuştur. Ayrıca, Attempo Firması, 5 milyon 450 bin dolar teklif vermiş ve işi, 15 Ka
sım 1997'de teslim edeceğini bildirmiştir. Buna rağmen, 7.3.1997'de yapılan TBMM Divan toplan
tısında, Genel Sekreterliğin verdiği bilgiler ve ısrarları doğrultusunda, 5 milyon 945 bin Amerikan 
Doları fiyat vermesine ve "işi, 15.1.1998'de teslim edeceğim" demesine rağmen, Siemens Firması 
tercih edilmiştir. Daha sonra, bu firmaya, ilavelerle birlikte, bu iş, 6 milyon 478 bin Amerikan Do
larına yaptırılmıştır. Burada da, yine, TBMM, yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratılmış, aynı za
manda, işin gecikmesi nedeniyle, Mesa-Nurol ortak girişimine eksüre verilmek zorunda kalınmış
tır/Bildiğiniz gibi, 920 bin dolarlık gecikme cezası da uygulanamamıştır. 

3. Yine, kamuoyunda en fazla tartışılan söküm işinin, çok fahiş bir fiyata yaptırıldığı belgeler
le ortaya çıkmıştır. 7.10.1996 tarihinde yapılan ihalede, Mesa-Nurol Firması, Genel Kurul yenile
me inşaatını, 21 milyon 770 bin dolara almıştı. Bunun içinde söküm işi karşılığı olan 3 milyon 900 
bin dolar, o zamanki İdare Amiri Sayın Mustafa Yılmaz tarafından, yüksek bulunarak imzalanma-
mıştı. Bu haber, Aralık 1996 sonunda, basında da yer almıştı. Bu söküm işini, taşeron firma olarak 
Tepe Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin, Mesa-Nurol'a -biraz önce Sayın Fikret Uzunhasan arkadaşımı-
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zın da anlattığı gibi- 57 133 dolar karşılığı 5 milyar 300 milyon liraya yaptığını, kesmiş oldukları 
faturada görüyoruz. TBMM'nin, buradan da, yaklaşık 3,5 milyon doların üzerinde bir zarara uğra
tıldığını görüyoruz. 

Ayrıca, sırasıyla: 

Mekanik işlerde, Akfen, taşeron olarak, 1 milyon 200 bin dolarlık fatura kesiyor; firmanın bu 
iş karşılığı bizden aldığı, 2 milyon 900 bin dolar; yaklaşık, 1 milyon 700 bin dolarlık zarar da bu
radan. 

Mermer işlerini, Aktaş Mermer, yine firmaya 266 bin dolara fatura ediyor; firma bizden 813 
bin dolar alıyor; zarar 547 bin dolar. 

Yine, kamuoyunu uzun süre meşgul eden milletvekili koltuğu, tanesi 1 700 dolara İtalya'dan 
ithal edilmesine rağmen, bize, 4 861 dolara fatura ediliyor; buradan da yaklaşık 1 milyon 738 bin 
dolar zarardayız. 

Yine, milletvekili çalışma masası, tanesi 1 200 dolara İtalya'dan ithal edilmesine rağmen, bi
ze 2 345 dolara fatura ediliyor; buradan da 630 bin dolar, zarardayız. 

TBMM'nin, yukarıda tespit edebildiğimiz kadarıyla -teknik bir eleman olmamama rağmen tes
pit edebildiğim- uğratıldığı zararının toplamı, diğer teknik arkadaşların ifadelerinin haricinde, 12 
milyon 215 bin Amerikan Dolandır. 

Sayın milletvekilleri, burada, özenle üzerinde durmamız gereken husus, Mesa-Nurol Firması, 
7.10.1996 tarihindeki ihalede, bu fiyatları teklif ederek ihaleyi kazanmıştır. Daha önce belirttiğimiz 
gibi, bu kadar önemli bir ihalenin komisyonuna üye verilmemiş ve ihale yapıldıktan sonra da, fi
yatların yüksekliğine bakılmadan firmaya yer teslimi yapılmıştır. 

Ayrıca, zaman darlığından ayrıntılarına değinemeyîceğim -belki diğer arkadaşlarımız değinir
ler- Başkanlık onayı alınmadan yapılan ek işler vardır. 

Yine, bundan başka, üzülerek ifade etmek istiyorum -raporumuzda da belirtmedik; ama, bura
da belirtmek istiyorum- bu konularla ilgili Meclis bürokratlarımız ve Emlak Konut yetkilileri, yurt
dışı seyahatlere gitmişlerdir. Bu kadar milyon dolar ödeme yapan Meclisimizce, maalesef, bu gidiş 
geliş yol masraflarının, ihaleyi kazanan firma tarafından ödenmesine göz yumulmuştur; bunun da 
ayrı bir inceleme konusu olması gerekir. 

4. Meclis eski Başkanı Mustafa Kalemli, Mesa-Nurol ortak girişiminde yer alan Mesa Mesken 
Sanayii AŞ'nin, Ankara Mesa Koru Sitesindeki konutlarından Eylül 1997 tarihinde beş odalı dub
leks bir daireyi satın almak istemiştir. Koru Sitesindeki bu konutun, tapuda resmî alım satımı ya
pılmamakla birlikte, mülkiyeti kızı adına alınmak istenen konuta, Mustafa Kalemli'nin kızı taşın
mış ve fiilen oturmaya başlamıştır. Olayların basında da yer almasından sonra -Mustafa Kalemli, 
basında ve televizyonlarda ifade ettiği gibi- daireyi iade etmiştir. Özellikle, iade etmesinde kızının 
etkili olduğunu da beyan etmişlerdir. 

Kanaatimize göre, TBMM Başkanı, TBMM Genel Kurul yenileme işini üstlenen bir firmadan, 
kızı için de olsa, daire almamalıydı; aldıktan sonra da, baskıları öne sürerek, iade etmemeliydi. 

5. TBMM eski Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin, İzmir Çeşme ildir Köyünde bulunan yaz
lığının bazı işlerinin, Mesa Firmasınca, milletvekili lojmanlarında kullanılan malzemelerin benzer
leriyle yapıldığı iddiasını doğrulayan bulgulara ulaşıldığı, alt komisyondaki arkadaşlarımızın rapo
runda belirtilmiştir. 

Yaz aylarında bitirildiği iddia edilen Çeşme'deki yazlığa ait yapım faturalarının, konu basında 
yer aldıktan sonra, aralık ayında alınmış olması, son derece dikkat çekicidir. 

- 1 5 9 -



T.B.M.M. B.-122 15 .7 .1998 0 : 3 
Ayrıca, Mesa yetkilisi Can Aynagöz, Komisyonumuza bu konuyla ilgili verdiği bilgide "Sa

yın Kalemli'nin, kendilerinin yaptığı lojmanlardaki örnek daireyi ilk kez gezip gördüğünde, mutfa
ğını çok beğendini, bunun ithal olup olmadığını ve nereden alındığını sorduğunu; kendisinin, İstan
bul'da yıllardır çalıştıkları bir firma tarafından yapıldığı söylendiğinde, kendisinin yazlığına da fir
manın yapıp yapamayacağını sorduğunu; kendisinin ise, firmanın adresini verdiğini, bu konuyla 
ilişkisinin bu kadar olduğunu; daha sonra, diğer ince işlerine yönelik eksikliklerin yaptırılması için 
İzmir'de tanıdıkları birkaç taşeronun adını verdiğini" söylediler. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de binlerce mutfak dolabı örneği varken, Sayın Kalemli'nin, 
Meclis lojmanlarındaki mutfak dolaplarını, Çeşme'deki yazlığı için seçmesini doğru bulmadığımı
zı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

6. Komisyon olarak, zamanımız elvermediğinden, millî saraylarımızla ilgili ancak bir günlük 
incelemede bulunmak üzere İstanbul'a gidebildik. Ayrıca, bu konuda hesap uzmanı ve kontrolör ar
kadaşlarımızla, DSP Muğla Milletvekili Sayın Fikret Uzunhasan arkadaşımızın hazırlamış olduğu 
rapor Komisyonumuza sunuldu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MÜJDAT KOÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu raporda, Dolmabahçe Sarayında, büyük 

bir yönetim kargaşası, organizasyon bozukluğu ve ehil olmayan personel yapısının yanında, Sara
yın üst kısımlarında çatıdaki kurşun kaplamaların yağmur sularına karşı koruyucu özelliğini yitir
diği, düşey yağmur borularının ise delinmiş olduğu, bu nedenle, nemin, son kat tavanında ve duva
rında bulunan motifler ve ahşap taşıyıcı kirişler üzerinde önemli tahribat yaptığı; bodrum katlarda 
ise, taşıyıcı ahşap kiriş ızgaralara ve ızgaralarda yine taşıyıcı ahşap kirişler vasıtasıyla ahşap kolon
lar üzerine bastırıldığı; ancak, sıralanan sebeplerden dolayı, nemin de etkisiyle, üzerlerindeki koru
yucu sıvaların düştüğü ve ahşabın, uzun süre bu koşullar altında çürüyerek taşıyıcı işlevini kaybet
tiği; çökme tehlikesine karşı geçici tedbir olarak 10x10 ahşap direk takviyeler verilmek suretiyle 
bu mekânların geçici emniyet altına alındığı bildirilmiştir. 

Komisyon üyeleri olarak ortak görüşümüz, tüm saraylarımızı kapsayacak şekilde yeni bir 
Meclis araştırması açılması yönündedir. Ayrıca, konuyla Meclis Başkanımız Sayın Hikmet Çetin 
bizzat ilgilenmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Kalemli'nin İktidar ortağımız ANAP'ın milletveki
li olması, bizim komisyon çalışmalarımızı etkilememiştir. İktidar ortakları olarak bizler, sadece 
vicdanî kanaat ve onun getirdiği sorumlulukla harekelettiğimize inanıyoruz; takındığımız bu tavır, 
komisyonun hazırlamış olduğu rapora da yansımıştır. İktidar ortağı olduktan sonra, kendi verdik
leri soruşturma önergelerinin aleyhine oy kullananları geçmişte hep birlikte gördük. Bizlerin bu 
davranışının, açılmış ve açılacak olan tüm soruşturma ve araştırma komisyonlarına örnek olmasını 
umuyor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (DTP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Koç, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ali Rıza Günül; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizi ve bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri inanıyorum ki, bugünkü görüşmeler fevkalade önem taşımaktadır. Hat

ta, diyebiliriz ki, tarihî gün ve görüşmeler olarak kamuoyunun hafızasında iz bırakacak ve Meclis 
tutanaklarında yer alacaktır. 
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İz bırakacak, tarihî gün ve görüşmeler olarak yer alacaktır diyorum; çünkü, bu Meclis, üzeri

ne çöken sis perdesini aralayacaktır. Kendisini yaralayan, küçük düşüren olaylara, vurgun, soygun, 
iddia ve isnatlarına açıklık getirecekti; kısacası, kendisini aklayacaktır. 

Bunu, sadece, kamuoyuna karşı yapıyor görünmek için değil, göstermelik değil, büyüklüğü
nü, üstünlüğünü ve yüceliğini kanıtlamak ve korumak için, demokrasi için, diyebiliriz ki, temiz 
toplum ve siyaset için yapacaktır. Aslında, kendisini aklamaya mecburdur, hatta, mahkûmdur. 

Onun içindir ki, siyasî parti gruplarınca verilmiş araştırma önergelerinin görüşülmesi sonucu, 
Heyetinizce oluşturulan Komisyon, büyük emek, gayret ve çalışmanın ürünü olarak Yüce Heyeti
nizin önüne raporunu getirmiştir. 

Elinizdeki araştırma rapor ve ekleri, inanıyorum ki, tarihî bir delil ve belge olarak algılanacak 
ve Parlamento tarihimizde haklı olan yerini de alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu raporun, kanaatimizce iki önemli özelliği bulunmaktadır: İlk özel
liği, önergelerde yer alan her iddia, her şaibe ve yapılan her işlemin büyük bir özen ve titizlik için
de ele alınmış ve irdelenmiş olmasıdır. Hiçbir iddianın ve elde edilen yeni bulguların üstü örtülme- • 
sin istenmiş, araştırılmış, duyarlılık içinde değerlendirilmiştir. İkinci önemli özelliği, bu raporun 
değerlendirme, sonuç ve önerilerini, bir siyasî partinin üyeleri -yani, Anavatan Partisine mensup 
üyeler- dışında, geriye kalan beş siyasî parti -DTP, CHP, DSP, Fazilet Partisi ve Doğru Yol Parti
si- milletvekillerinin, tüm milletvekillerinin tam bir ortak kanaat ve uzlaşı içinde imza altına almış 
olmalarıdır. İktidar ortağı siyasî partiler ile dışarıdan destek veren siyasî parti üyelerinin -muhale
fet partileri- DYP, Fazilet Partisi üyeleriyle birlikte, metindeki tespit ve önerilerin altına birlikte 
imza atmış olmaları, herhalde, siyasî birlikteliğin sonucu değil, yapılan araştırma ve inceleme ne
ticesi ulaşılan vicdanlardaki ortak kanaatin sonucu ve ifadesidir. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hiç kimse demagoji yapmamalıdır; hiç kimse, olaya, siyasî tercihlerini 
de katarak, bu raporun değerini ve sonuçlan itibariyle önemini küçültmeye kalkışmamalıdır. 

Peki, haklı olarak "bu raporda ne var?" diye sorulabilir; ifade edeyim ki, çok şey var değerli 
milletvekili arkadaşlarım. Yeter ki, olayı siyasallaştırmadan ve kutuplaştırmadan, Parlamentonun 
yüceliği, demokrasinin erdemliliği inancıyla, temiz siyaset penceresinden bakabilme özverisini 
gösterebilelim. 

Bakalım, bu raporun içinde neler var: 
Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanı üyesi iki değerli arkadaşımızın beyan ettikleri gibi ve 

çoğunluk üye arkadaşlarımızın da altına imza atmakla katıldıkları gibi, başlıkları itibariyle sayar
sam; önce, bir yetki gasbı var, emrivaki ihale var, keşifsiz yapılan ihalenin pahalı ve fahiş bir ma
liyeti var, Sayıştay aldatmacası var, usulsüz, kanunsuz yetki devri var, verilmeyen yetkinin kulla
nımı var, Başkanlık Divanının yanıltılması var, ihalede, açık paylaşım kokusu var, keyfî süre uza
tımı var, denetimsizlik var, ilgilisinin beyanıyla, özen gösterilmeyen ticarî ilişki ve ilişkiler var, ha
tır var, gönül var ve siyasî tercihlerle, yüzlerce kişinin Meclise işçi olarak, görevli olarak alınması 
var. Birilerine, emekliliklerinde daha fazla maaş alsın diye, sorumsuzca, başka kurumlardan Mec
lis kadrolarına naklen atamalar var, atanan kişilerin de, onbeş gün sonra, yirmi gün sonra... 

ZEKİ KARABAYIR (Kars) - iki gün, iki gün... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - ...iki gün sonra emekliliklerini istemeleri var. Dahası, yeni 

milletvekili lojmanları yapımında, firma teklifinin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı maliyetlerine 
göre yüzde 88,9 daha pahalı maliyeti var. Kaderine terk edilen millî saraylar var, denetimsiz kalan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı var, usulsüz, sözleşmeye aykırı yapılan ödemeler, avanslar 
var. "Paramla yaptım"ın delili olarak sunulan, hatıra binaen verilmiş olduğu kanıtlanan faturalar 
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var. Alt komisyonun raporunda vurgulandığı üzere, lojman inşaatında kullanılan malzemelerin, 
imalatların benzerleriyle yazlık işlerin yapıldığı iddialarının boş iddia olmadığı gerçeği va.r. 

Değerli milletvekilleri, kısacası, sorumsuzluğun doğurduğu sorumluluk var, duyarsızlık var, 
kamu zararı var, tutulan yöntem sonucu devlet parasının yağmalanması var. Yetmez mi değerli mil
letvekilleri, bu kadar saydığım! (DYP, RP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, işte, bütün bu yanlışların, usulsüzlüklerin sonucu olarak, talanın olma
ması mümkün mü; tabiî ki, mümkün değil. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun bu işler için öngö
rülen 44 üncü madde uygulaması yerine, aynı Kanunun 89 uncu maddesinin, uygulanmasını karar 
altına almak, bu yanlışlara yol vermektir, geçit vermektir. 

Divanda, ısrarla 89 uncu madde uygulamasının yapılması yolundaki beyan ve telkinlerin yo
ğunluğu, haklı olarak, kafalarda "yanlışlar, usulsüzlükler olsun mu istenmiştir?" sorusunu doğur
maktadır. Böylece, istisnaî hükmün istisnası olan 89 uncu maddeye göre işin ihalesine çıkma kara
rı alınmıştır. Ne yazık ki, Başkanlık, bu maddeyi bile tam olarak uygulama basiretini göstereme
miştir. 

20 Haziran tarihli 16/4 sayılı Divan kararıyla, Başkana ihale sürecini işletme yetkisi verilme
sine rağmen, Başkanlık ile Emlak Konut arasında yapılan sözleşmede, ihale yapma yetkisi Emlak 
Konuta devredilmiştir; böylece, Divan yanıltılmıştır. Divanın vermediği yetki, gasp edilerek kulla
nılmıştır. Özellikle, idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ilkesinin yer aldığı Anayasa
nın 123 üncü maddesi ve 1150 sayılı Muhasebei Umumiye Yasasanın 62 nci maddesi gereğince, 
yetki devrinde hangi şartların arandığı, yetki devrinin ancak kimlere yapılabileceği açıkça gösteril
diği halde, usulsüz olarak yetki devrinde bulunulmakla görev kötüye kullanılmıştır; açıkçası, suç 
işlenmiştir. 

89 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan, idarenin belirleyeceği usul ve 
esasların Başkan onayından geçmekle hüküm ifade edeceği şartı dahi dikkate alınmamış, yasanın 
öngördüğü şartlar bir kenara bırakılmıştır. 

Keşif özetsiz ihale yapılmış; denetimde hem yetkisiz hem etkisiz, fiyatlardan habersiz, önüne 
gelen istihkakı, ödemekle Meclis "alın bunu ne yaparsanız yapın, ben karışmıyorum" gibi bir cüm
leyle ifade edilecek sorumsuzluk sergilemiştir. Daha da ötesi, Divandan karar alınmaksızın ilave iş
ler yaptırılmış; bir onay ile dilenilen şirkete iş ihale edilmiş; böylece, keyfilik ve sorumsuzluk ör
nekleri verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yanlışlar, usulsüzlükler o kadar çok ki, saymakla bitirmek mümkün de
ğil. Yine, başlıklarıyla saymaya devam edeyim: 

Emlak Konutun, sözleşme gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdiği iha
le şartnamesi ve sözleşme taslaklarını içeren koli bir köşeye atılmış, belki saklanmış; böylece, Baş
kanlığın yazacağı yazının veya yapacağı itirazın süresi geçirilerek, Meclisin hakları korunmamış-
tır. 

Ek işler için fiyat onayı alınmamış; fiyat analizleri yapılmamıştır. 
İhaleye katılan şirketlerin bir kısmı, bilahara, taşeron şirket olarak iş yapmışlar; böylece, Em

lak Bankası müfettişleri, soruşturma raporlarında ihaleye fesat karıştırıldığı sonuç ve kanaatine var
dıklarını açıkça vurgulamışlardır. ' . • 

Sayın milletvekilleri, haklan sahibi vatandaşımız, basınımız, kamuoyumuz, haklı olarak, so
kum işinin, koltuk fiyatının ne olduğunu soruyor. İnanıyorum ki, siz de katılıyorsunuz ki, vatandaş 
bunu sormakta haklı. 
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Değerli konuşmacı arkadaşlarım ifade etti; ama, birkaç örnek vermek istiyorum. Kısaca, kamu 

zararının büyüklüğünü arz edeyim, fiyatlar arasındaki dengesizliği arz edeyim; yapılan vurgunun, 
soygunun, talanın ve işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, çiftçisiyle halktan toplanan paralarm nasıl 
çarçur edildiğinin örneğini sizlere arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, "söküm" deniliyor. Nedir bu söküm?.. Söküm: Halı ve zemin döşemesi, 
ahşap imalat, aydınlatma düzeni, klima (ısıtma-soğutma) sistemi, ses, bilgisayar, telefon, yangın te
sisatının sökülmesi; sökülen malzemenin istiflenmesi, muhafazası. Yapılan iş bu. Müellif 65 bin 
dolar öneriyor, Tepe Pazarlama Şirketi bunu 57 bin dolara, yani, 5 milyar 300 milyon liraya yapı
yor; ama, Meclisin önüne 3 milyon 900 bin dolar karşılığı denilen 502 milyar liralık fatura konu
luyor. 

Mekanik tesisat için, müellif, keşif özetinde "904 bin dolara -bugünkü parayla 244 milyar li
raya- olur" diyor; Akfen, bunu 1 milyon 200 bin dolara, yani, 324 milyar liraya yapıyor; Meclisin 
önüne 790 milyar liralık fatura geliyor. Mimarî dekorasyon için, müellif "3 milyon 790 bin dolar" 
diyor; ama, işin bedeli olarak verilen para 13 milyon 371 bin dolar oluyor. Türk parasına çevirme
yi, sizlere bırakıyorum değerli vatandaşlarım, değerli arkadaşlarım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ne kadar?.. Ne kadar?.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mermer işi var. Müellif "297 bin dolara olur" diyor, 266 bin dolara ya
pılıyor; ama, fatura, 813 bin dolar. 

Milletvekili koltuğu -arkadaşlarım söyledi- 1 700 dolara, yani, 400-450 milyon liraya ithal edi
liyor; ama, 4 861 dolara, yani, 1 milyar 500 milyon, 1 milyar 600 milyon liraya fatura ediliyor. 

Milletvekillerimizin kullanacağı masalar var. Müellif, buna 318 dolar diyor; 1 200 dolara, ya
ni, 325 milyon liraya yapılıyor; ama, 2 345 dolara, 540-550 milyon liraya fatura ediliyor ve Mec
lis Başkanlığına sunuluyor. 

Bu ve bunlar gibi yüzlerce kalemde -bir değerli arkadaşımın söylediği gibi- 2 ilâ 50 kat, 100 
kat... 100 kat tabiî. 5 milyar 300 milyon liraya yapılan iş, 502 milyar olarak fatura edilirse, kaç kat
tır değerli arkadaşlarım; tabiî ki, 100 kattır. 

Hangi vicdanla, hangi sorumluluk duygusu içerisinde bunların üstü örtülebilir?! "Canım, 89 
uncu maddede böyledir, bu 89 uncu maddeye göre verilmiştir; 40 milyon dolara verilseydi, o da 
geçerliydi" demenin bir anlamı olur mu, bir mantığı olur mu değerli arkadaşlarım?! (DYP ve FP sı
ralarından alkışlar) 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Memura buçuk vermem diyor... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Bir de, yeni Meclis lojmanları yapılıyor. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, uzman arkadaşlarımızın verdiği bir rapor var. Sizlere, o raporun 

bir kısmını okumak istiyorum. O raporda diyor ki: "Üst yapı kapsamındaki lojman konutları ve sos
yal donatım alanları olarak belirlenen takribî 39 bin metrekare inşaatın yıllara sari karne katsayısı 
eskalasyonu ile -teklif, götürü bedelle- altyapı kapsamındaki yol, kanalizasyon, açık otoparkın, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca uygulanan birim fiyat ve tarifelerine göre yaptırılmasına karar ve
rilmiştir." Karar bu; yani, böyle veriliyor; ondan sonra, bedeli, ltrilyon 219 milyar 315 milyon 500 
bin liraya ihale ediliyor. Bakıyorsunuz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fiyatlarına göre aynen şöy
le: "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1996 yılı yapı yaklaşık maliyetinin hesabında esas alınacak 
yüksek nitelikli konut -işte, burası- ve apartmanlar yapı yaklaşık birim fiyatı üzerinden, milletve
kili lojmanları işi maliyetinin toplamı 645 milyar 327 milyon... 
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"Değerli arkadaşlarım, gelin, çıkın bakalım bu işin içinden. 645 milyar liraya çıkacak yüksek 

nitelikli konut inşa ediliyor; ama, bir şirkete, 89 uncu maddeye göre, bir onayla kalkıyor, 1 trilyon 
200 küsur milyar liraya veriliyor. Bunu neyle izah edeceksiniz?! Bunu kim izah edebilir?! Yüce 
Meclisimize kim izah edebilir; Türk toplumuna, millete kim izah edebilir?! 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Kim kefil olduysa o izah eder. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, gerek daha önce konuşan de

ğerli sözcülerin ifade ettiği gerek bu kısa süre içinde başlıkları ve ana hatlarıyla ifade ettiğim üze
re ortaya çıkan gerçek tablo şudur ki, halkın, milletin parası çarçur edilmiştir, gereğince korunma-
mıştır. 

Bugün, ülkemizde milyonlarca insan, vatandaşımız, hayat pahalılığı içinde ezilirken; memur
lar, emekliler maaşlarına 10 puan daha zam alabilmek için her gün meydanları doldururken; hele, 
çiftçi, esnaf, işçi "sahibim yok mu, ben ölüyorum" diye haykırırken; bu sahipsiz insanların, mağ
dur insanların emeğinden, alınterinden toplanan milletin parasını, trilyonları hak etmeyen insanla
ra vermek doğru mudur? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gönül. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - "Doğru" diyen birisi varsa, burada "yapılan işlem doğrudur, 
millete verilen bu zarar doğrudur, Meclisin bu kadar kamu zararı görmesi doğrudur" desin. Kendi 
hakkını korumayan bir Meclis, vatandaşın hakkını koruyabilir mi değerli arkadaşlarım?! 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Başkanlık Divanı tümüyle sorumlu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Esas Başkanlık sorumlu. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Elbette, günü geldiğinde halkımız bunun hesabini soracak

tır. ' 
Sayın milletvekilleri, hiç kimse bu olaylara seyirci kalamaz, hiç kimse olan biten bu talana du

yarsızlık gösteremez, hele Yüce Meclisin değerli üyeleri bu olaya hiç ilgisiz kalamaz; ama, sözle
rimi bitirmeden önce soruyorum: Her türlü çirkinliğe, siyasetin kirlenmişliği iddialarına karşı bir 
zamanlar ayağa kalkan insanlar nerede?! Hele terniz siyaset için ışık söndürenler nerede?! Yine, te
miz siyaset için imza toplayıp, sırtında torbaları Meclise taşıyanlar nerede; neredesiniz?! (DYP ve 
FP sıralarından alkışlar) kamyonlarla getiriyordunuz, taşıdınız sırtlarınızda, Meclis Başkanına tes
lim ettiniz; neredesiniz?! 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Maliyeden rapor çıktı, sen ablana bak!.. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Yine temiz... 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Hadi!.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Terbiyeli ve edepli konuşun. Burada ne abla ne ağabey ola
yı yoktur. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Bağıra bağıra konuşma! 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Burada, siz saygıyla dinleyeceksiniz, sizin ne şahsınıza ne 

partinize tek kelime etmedim ben. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sen kendine bak, kendine... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Edepli konuşmanın, haddini bilmenin önemini bilen insa

nım. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Hadi!.. Senin sıkıntını çok iyi biliyoruz biz. 
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ALI RIZA GÖNÜL (Devamla) - Yine soruyorum: Temiz siyaset için imza toplayıp Türk si

yaset literatürüne çamur edebiyatını kazandıranlar, çamur üstüne oturmayacağını söyleyenler... 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Oturmuyoruz, bak!.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - ...kefilliğini, kefaletini ortaya koyanlar nerede?! Bunu, hak
lı olarak, Türk halkı bilmek istiyor. İnanıyorum ki, halkımız, büyük bir sessizlik içinde olayları iz
liyor; oy için, hepimizin, siyasetçinin önüne geleceği günü bekliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsünün masuniyeti vardır; İçtüzük hükümleri gereğince, bu kürsü
nün, masuniyeti kadar sorumluluğu da vardır. Sorumluluk, İçtüzükte, temiz bir konuşmayla özet
lenmiştir. Temiz konuşmanın içinde, nefaset vardır, nezaket vardır, edep vardır, haddini bilmek 
vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Eğer, birileri, hiç alakası olmadığı halde, bu kürsüye gelir, 

konunun dışına çıkar, temiz konuşma, temiz hitabet yerine, bu haddini bilmeme ve malum üslubuy
la başkalarına kirlilik atfında, cürüm atfında bulunursa, evvela, o kişi, kendi kirli konuşmasının so
rumlusudur. Herkes haddini bilmelidir; çünkü, herkes bunu yapmak zorundadır. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Gönül, toparlar mısınız efendim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Bunu söyleyen kişi veya kişilere, benim söyleyeceğim tek 
cümle şudur: Dinime küfreden bari Müslüman olsa. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Biz de onu diyoruz işte. 
BAŞKAN - Sayın Gönül, toparlar mısınız efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. Müsamahanıza teşekkür ede

rim. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım; bütün bunların so

nunda, Türk halkı beklemektedir dedim; ama, bağışlayın, bir cümleyi de, halk deyimini de ifade 
edeceğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Türk Milleti, engin sağduyusuyla -hani o güzel deyim- kime 
kırk katır, kime de kırk satır vereceğini bilmektedir ve günü gelince de, o seçim sandığının içinde 
kim mühürlenip kalacaktır, hep beraber göreceğiz. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Göreceğiz... Göreceğiz... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Yüce Heyetinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
Sayın Başkanım, fevkalade müsamahanız nedeniyle size de teşekkür ediyorum. (DYP sırala

rından alkışlar) 

BAŞKAN - Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. 
Tabiî, bütün arkadaşlarımızın iltifatına da, itirazına da saygımız vardır; hiç üzülmeyiniz siz. 
Sayın Gönül, tekrar teşekkür ediyorum. 
Efendim, bir arkadaşımıza daha söz versek mi, yoksa yemek arasından sonraya mı bıraksak? 
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Verin efendim. (CHP sıralarından "şimdi söz verin" FP sıraların

dan "yetişmez Sayın Başkan" sesleri) 
BAŞKAN - Efendim, yetişmezse, saat 19.00'dan sonraya sarkar, biz de arayı ona göre veririz. 

- 1 6 5 - . 



T.B.M.M. B : 122 15 . 7 .1998 O : 3 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu konudaki görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ahmet 

Küçük; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

C H P < J R U B U ADINA AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak 
ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak üzere kurulan komisyonun hazırladığı 
rapor üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade etmek için söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi ve yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 1994 yılında, Meclis Genel Kurul salonunun pek 
çağdaş bir yapıya sahip olmadığı, demokratik tartışmalara ve katılıma elvermediği ve çok zaman 
kaybına sebep olduğu gerekçeleri tartışılmaya başlanmış ve 1994 yılında, Divan kararıyla burayla 
ilgili olarak yeni bir proje yapılması gündeme getirilmiş ve bu yeni proje için de bir yarışma açıl
masına karar verilmiştir. 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre, öncelikle, bir ihale açılmış
tır. Bu ihalede, hepinizin bildiği gibi, maalesef, zaman darlığı nedeniyle yeterli katılım sağlanama
yınca, 89 uncu maddeye göre ihale açılmasına karar verilmiş ve 89 uncu maddeye göre, Mimarlar 
Odası Yarışma Yönetmeliği şartnamesine göre ihale açılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, her şeyden önce, Genel Kurul salonunun değiştirilmesine, çağdaş 
bir yapıya kavuşturulmasına ihtiyaç var mıydı, ne kadar gerekliydi konusunun yeteri kadar Genel 
Kurulda tartışılmadan, Genel Kurulda görüşülmeden, sadece bir Divan kararıyla çağdaş bir salona 
duyulan ihtiyacın değerlendirilmesinin ne kadar uygar bir davranış olup olmadığı konusuna dikkat
lerinizi çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, çağdaş bir salona sahip olmamamızın sıkıntılarını çektiğimiz 
muhakkaktır; ama, çağdaş bir salona sahip olmak demek, bir salonu, tarihiyle, birikimiyle, anıla
rıyla söküp yok etmek ve ondan sonra, baştan, yeni bir salon yapmak mıdır acaba diye kendimize 
sormamız gerekir diye düşünüyorum. Düşünün; o salonda İsmet İnönü konuştu, o salonda Süley
man Demirel konuştu; o salonda kimler oturdu... Nerede o sıralar, nerede şimdi o kürsü; yok! 

Değerli arkadaşlarım, çağdaş olmak ile uygar olmak, farklı şeylerdir diye düşünüyorum. Ba
kın, çağdaş olduğu hiç tartışılmayacak olan İngiltere'de, bugün, Lordlar Kamarası, İngiltere Parla
mentosu, 1850 yılından beri, aynı salonda, aynı şartlarda, aynı sıralarda görev yapmaya devam edi
yor. Dolayısıyla, çağdaş olmak ile uygar olmanın farklı olduğunu, çağdaş olmanın gerekliliği olan 
teknolojinin o yapıyı koruyarak bal gibi de o salona yerleştirilebileceğinin düşünülmesi gerektiği
ni değerlendirmenize sunmak ve bunun, gerçekten uygar bir davranış olduğunu da ifade etmek is
tiyorum. Dolayısıyla, yapılan, uygar bir davranış olmamıştır diye değerlendiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu komisyonda çalışan bir arkadaşınızım. Komisyon, dört ay çalış
tı, 44 kişiyi dinledi ve hakikaten çok ciddî bir çalışma yaptı. Bu çalışma esnasında emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma, hiçbir siyasî parti farkı gözetmeden, teşekkür ediyorum. Görevlerini, gerçekten, 
gayri siyasî bir ortamda, tamamen vicdanî kararlarla, vicdanî davranışlarla yapmışlardır; hepsine 
teşekkür ediyorum. Tabiî, bize yardımcı olan teknokrat arkadaşlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç 
biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu hikâye şudur: Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliği şartnamesine 
göre yapılan ihale sonucunda , hepinizin bildiği gibi -anlattı arkadaşlarım- Ural Mühendislik, pro
je yarışmasını kazanıyor. Ondan sonra, Ural Mühendisliğe verilen görevler şunlar: Projenin, 1/100 
avan projelerini hazırlayacak, 1/50 uygulama projelerini hazırlayacak ve 1/20, 1/10, 1/5 detay pro
jelerini hazırlayacak; artı, ihaleye kimlerin katılacağı yönünde, müteahhit firma isimlerini verecek; 
artı, ihalenin şartnamesinin hazırlanmasına katkı verecek, birim fiyatlarını hazırlayacak, keşfi ha
zırlayacak, fiyat analizlerini hazırlayacak. Görevi bu; ama, öyle mi oluyor... Birden, 1996 yılının 
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yaz aylarında, bu işi aceleye getirmenin çareleri aranmaya başlanıyor; 20 Haziran 1996 tarihli Di
vanda, yeteri kadar tartışılmadan, yeteri kadar görüşülmeden ve Divan Üyeleri yeteri kadar aydın
latılmadan -bu konuya dikkatinizi çekiyorum- bu ihale, maalesef, Divan Üyelerinden -ben iddia 
ediyorum- kaçırılıyor; çünkü, takdir edersiniz ki, Divan Üyelerinin 89 uncu maddenin ne olduğu
nu bilme gibi bir sorumlulukları yoktur. Bence, öncelikle, bu 89 uncu maddenin nasıl bir madde 
olduğu, nasıl istisnaî hükümleri barındırdığı ve ne işleri yapmak için kullanıldığı, aydınlatıcı bir şe
kilde, Divan Üyesi arkadaşlarımıza sunulmalıydı, arkadaşlarımız bu konuda brife edilmeliydi. Ma
alesef, bu yapılmamıştır. 

Tabiî, ondan sonra, aynı kararda, bu işin Emlak Konuta devredilmesi gerektiği; çünkü, Mecli
sin, böyle bir işte müteahhitle ilişkiye geçmesinin, müteahhitle irtibatı olmasının doğru olmayaca
ğı anlayışıyla, işin Emlak Konuta devredilmesi gerektiği ifade edilmiş ve Divan kararlan içerisine 
alınmış. Bu konuya ilgi duyan, bu konuyu bilen bazı mühendis arkadaşlarımız, konuyla ilgili endi
şelerini dile getirmişler; ortada uygulama projeleri yokken, keşif yokken, yani, ihale yapabilmenin 
esas şartları oluşmamışken, böyle bir kararın alınmasının doğru olmadığını ifade etmişler; ama, on
lara, Sayın Başkan, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum, hiç merak etmeyin, siz Başkanınıza gü
venmiyor musunuz, hepsi önünüze gelecek anlayışıyla, arkadaşlarımızı ikna etmiş ve bilahara, he
pinizin bildiği 20 Haziran tarihli Divan kararı alınmış. Ondan sonra ne olmuş; ondan sonra, hemen, 
19.7.1996 tarihinde, Emlak Konut üyelerinin de içerisinde bulunduğu 17 kişilik bir kurul oluşturul
muş. Burada, ihalenin nasıl yapılacağı, işin nasıl yapılacağı hakkında bir protokol yapılmış. Bu pro
tokolde, çeşitli işlere yer verilmiş. Çok ilginçtir ki, maalesef, işte ben, burada, siyasî olan -Meclis 
Başkanı, tabiî ki, siyasî sorumluluğun başıdır- arkadaşlarımızın yanında, teknik arkadaşlarımızın 
da yeterli duyarlığı göstermediğini iddia ediyorum. Bu, teknik kurulda görev alan arkadaşlarımızın 
da gözünden kaçmış veyahut da göz yummuşlar. 

Burada, 19 maddelik raporda neler... Yüzde 30 avans verilmesine karar verilmiş. Değerli ar
kadaşlarım, bugün artık avans işi bitmiş, biz bu işi kime yaptıracağız ve bu yüzde 30 avansı niçin 
verdirdiniz diye sorduğumuzda bu arkadaşlarımıza "iş çabuk yapılsın diye" dediler. Kardeşim, işe, 
Türkiye'nin en deve dişi gibi firmalarını çağırmışsınız, maddî sorunları yok; yüzde 30 avansı ne ve
riyorsun, paraya mı ihtiyacı var o adamların?! Böyle anlayış olur mu?! Bu, peşkeş çekmenin altya
pısını hazırlama operasyonunun birinci perdesidir. 

Ondan sonra, bakıyoruz, burada nelere karar verilmiş; sökümün tek elden yapılması... Bu da 
çok önemli arkadaşlar. Bakın, bu işin senaryosu o zaman yapılmış. Sökümün tek elden yapılması 
adı altında, bu işin acele olmasına rağmen, maalesef, müteahhit firmaya, bunu, fiyatı olmadan yap
tırmanın çaresi aranmış. Madem bu iş çok aceleydi, bir yıl içerisinde bitmesi gerekiyordu, o koca 
yazı neden boşa geçirdiniz diye size sormazlar mı?! Yedinci ayda, Genel Kurul tatile girdikten son
ra, oraya bir taşeron firma çağırsaydınız, ciddî, disiplinli bir taşeron firmaya o salonun sökümünü 
o boş zamanda yaptırsaydınız ve müellif firma da, projesini daha inandırıcı, daha bilinçli yapsaydı 
olmaz mıydı?! Neden boşa geçirdiniz o yazı?! Tek elden yapılacakmış, bu iş çok önemliymiş... Ta
biî ki, çok önemli. 

Değerli arkadaşlarım, bakın -tabiî sonra değerlendireceğim; ama- söküm işi üzerinde de arka
daşlarım çok durdu. Söküm işi, 1 trilyon lira bugünkü parayla; 4 milyon dolar -geçiyor da- 1 tril
yon lira... 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarım rakamları verdiler, kaça yapıldığını söylediler. Yani, sökü-
me vereceğiniz bu 1 trilyon lirayı, inanın, o zaman, böyle, ciddî bir taşeron firmaya verseydiniz, 
hem çabuk hem ucuz yapardınız. 
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Ardından, ihale şartnamesi hazırlanmış ve bu konuyla ilgili yetki verilmiş. İhale şartnamesin

de çok ilginç bir şey var. Değerli arkadaşlarım, bir de, bu işin ihalesine çıkılacak, keşif ortada yok. 
1/100'lerle yapılabileceğine karar verilmiş; bence yapılamaz, 1/100'lerle iş miş yapılamaz; hele he
le, böyle ciddî, titiz, çok ince bir iş 1/100 ile hiç yapılamaz, hatta, 1/50 ile yapılamaz. Ben teknik 
bir adamım. Bu iş için, bu işin ciddî yapılması için 1/5, 1/10, 1/20 detay projelerinin hazırlanması 
gerekirken, 1/100'lerle bu işin yapılabileceği gibi bir hava oluşturulup, işe başlanmış. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada -ihale şartnamesine bakıyoruz, ne görüyoruz- hepinizin bildiği 
gibi, ihale hazırlıklarına başlanıyor. Burada, bir de, 4.9.1996 tarihinde Meclise yazılan meşhur ya
zı var. Yazıda diyor ki Emlak Konut "yetkiyi verdiniz, sağ olun, eksik olmayın; yalnız, şu keşifle
ri yollayın da ben ihaleyi yapayım"; ama, bu yazı, tam bir ay burada bekliyor. Çok ilginç, değil mi 
arkadaşlar; bir yazı tam bir ay bekliyor. Maalesef, bu arada, 4.10.1996 tarihi itibariyle bu yazıya 
cevap verilirken, 26.9.1996 tarihinde, müteahhitlere bu işle ilgili dosyalar veriliyor. Arkadaş, bu 
keşifler gelmeden, sen, Emlak Konut olarak, nasıl dağıtıyorsun bunu; yazının cevabı gelmemiş. O 
zaman, sen, fiyatsız keşiflerle ihaleye çıkma kararını nasıl aldın? Dur bakalım, yazının cevabı bir 
gelsin... Yani, iş kararlaştırılmış da kılıfına uyduruluyor, minareye kılıf uyduruluyor. Çünkü, ba
kın, 4.10.1996'da gelen yazıda, Sayın Mısırlı ve Sayın Fahri Köprülü imzasıyla gelen yazıda, son
ra birtakım tartışmaya, sansasyonlara yol açan, imza taklidi olduğu yolunda tartışmaya yol açan ya
zıda da, bu işte yüzde 70-80 dolayında ithal malzeme kullanıldığı iddia edilerek keşiflerin yapıla
mayacağı yazılıyor. Değerli arkadaşlarım, bakın, bu, koca bir yalandır. Keşif yapılmasının, malze
menin ithal olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Peki, siz, koca Emlak Konut, koca Meclis, danışmanı
nızla, müşavirinizle, müellifinizle bu keşifleri yapamıyorsunuz da, bü firmalar, 15 günde bu keşif
leri, fiyatları, teklifleri nasıl hazırladılar, nereden hazırladılar; bizim beceremediğimizi, devletin be
ceremediğini onlar nasıl becerdi?! İşte bunlar, hep, bence senaryonun birer parçası. 

Değerli arkadaşlarım... 
ZEKİ KARABAYIR (Kars) - Ölçü yok ölçü... 

AHMET KÜÇÜK (Devamla) - ...ve keşifsiz tabiî. Bir ihalenin en önemli tarafı keşiftir; kıyas 
olmadan, kıyas fiyatı olmadan, hiç, ihaleye çıkılır mı! 

Değerli arkadaşlarım, bu, tabiî, Emlak Konut müfettişlerinin raporunda da görüleceği gibi, 
Emlak Konutun kendi ihale yönetmeliklerine de aykırı bir durumdur; çünkü, o yönetmeliklerde de, 
keşfi vazgeçilmez kabul ediyor; ama, çok sıkıştırdığımızda diyor ki "biz, kendi yönetmeliklerimiz
de olmayan hususlarda Bayındırlık Bakanlığı fiyatlarına gitmiyoruz, İhale Kanununa gidiyoruz, 10 
uncu maddeye..." Ne o 10 uncu madde; teknolojik üstünlüğü çok fazla olan, fiyat tespit edileme
yen işlerle ilgili karar. 

Değerli'arkadaşlarım, şimdi burada teknolojik üstünlük tartışılmaz, vardır, tabiî, ince işler ya
pılmıştır; teknolojik işler de vardır, tartışılmaz; ama, bu kadar teknolojik üstünlüğü olan bir işte, so
kum işi.... Soyum işi soyum, Meclisin soyulması! Meclisi soyarken, kasayı soymuşlar aslında; çün
kü, en büyük soygun orada. 

Değerli arkadaşlarım, hiç, işin tutarının yüzde 20'sini, soyum işi, söküm işi tutar mı; teknolo
jik üstünlüğü olan bir işte yüzde 20'sini tutar mı? 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Kim soymuş? 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Kimin soyduğu bellidir. Tabiî ki, bu işin siyasî sorumlusu 

Anavatan Partisi Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli'dir; siyasî sorumlusu odur. 

Değerli arkadaşlarım... 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Divan... Divan... Hepsi... 
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AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Tabiî ki, Divanın sorumluluğu varsa, yargıçlar, savcılar onla

rı da çağırırlar, hiç merak etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bütün iş, işte burada kopuyor. Şimdi, Meclisin Genel Kurul salo
nu ihalesinde çok ciddî usulsüzlükler olduğu ortadadır, raporda bunlar tek tek belirtilmiştir. Bir de
fa, 89 uncu maddenin gereklikleri yerine getirilmemiştir, işin usul ve esasları belirlenmemiştir. 
Usul ve esaslar olarak belirlenen ve hazırlanan 19 maddelik klişe raporu hazırlayan kurulun için
de, Emlak Konut'un 2 yetkilisi vardır... 

ZEKİ KARABAYIR (Kars) - 3 kişi var; 2'si genel müdür. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - 3 kişi var. 

Bu usul ve esasları idare belirler. Usul ve esasları belirleyen kurulun içine, siz, daha proje yö
netim sözleşmesini bile imzalamadığınız bir kurumdan adam alırsanız, o, idarenin usul ve esasları 
belirlemesi anlamına gelir mi; kesinlikle gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, işte bütün bunlar olmuştur ve sonuçta, tam bir kaos çıkmıştır, Meclis tar
tışılır duruma gelmiştir ve acıdır, Meclisin itibarı tartışılır duruma gelmiştir. Bugün çok önemlidir, 
tabiî ki önemlidir; ama, ne açıdan önemlidir; Meclis, bu itibarını temizlemek durumundadır ve ra
poruyla yaptığı suç duyurusuyla, bunu temizlemiştir zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu Genel Kurul salonu için bugüne kadar 35 milyon dolar para 
ödenmiştir. 9 milyon dolarlık bir hakediş bloke haldedir; o da gerçekleşmiştir; çünkü, imzalanmış
tır. Müteahhit firmanın iddia ettiği... ' 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Ödemesin. Niye ödüyor? 
AHMEK KÜÇÜK (Devamla) - Sözleşme gereği, müteahhit firmanın hakkıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, burada bir de, hep Meclisin teknik elemanlarına pas atılmaktadır. 
Şimdi, siz, yaptığınız sözleşmeyle, bir defa, o teknik elemanları tamamen safdışı bırakmışsınız. 
Şimdi, müteahhit, Emlak Konut; kontrol, Emlak Konut. Meclis teknik elemanları ne yapacaklar; 
yapılmış hakedişin matematiksel toplamlarını yapacaklar, üzerine yüzde 10 Emlak Konut kârını 
koyacaklar, KDV'yi koyacaklar, ödeyecekler. Yani, siz bu sözleşmeyi yaptıktan sonra, Meclis tek
nik personeli, teknik daire neyi kontrol edecek? Adamlar da usulüne uygun bir olur yazısıyla bu 
işin içinden kendilerini sıyırmışlar. Ha, arkadaşlar, teknik dairenin bir suçu var, onu söyleyeyim: 
İfadelerini aldığımızda, kendileriyle konuştuğumuzda, arkadaşlarımız, uyarılarını şifahen yaptıkla
rını ifade ediyorlar; ama, maalesef yazılı yapmamışlar ve bunlara denilmiş ki "siz fiyatlara karış
mayın." Kardeşim sen iyi bir elemansan, bu Meclisin iyi bir elemanıysan, üzerine vazife olmasa 
dahi, bu Meclisin haklarını savunan anlamda, bu işe sahip çıkıp, mutlak surette direterek, dayata
rak Meclisin soyguna uğramasını önleyecek tavırlar içinde olmalıydın. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu işle ilgili olarak Mustafa Yılmaz arkadaşımız birinci hakediş-
te itiraz etmiş biliyorsunuz. Esas tantana da o zaman oldu, hepimiz o zaman duyduk. İnanın -ben 
mühendisim- ben bunu kuliste duydum Ve böyle bir işin olamayacağını söyledim; çünkü, 500 mil
yara söküm olmaz dedim; bu arkadaşlarımız bu konuyu bilmiyordur, başka işler de vardır filan zan
nettim. Mustafa Yılmaz arkadaşımız bunu görmüş, hakediş önüne gelmiş, çok iyi; tavır koymuş, 
çok iyi; ama, ondan sonra, tavır koyduğunu, fiyatın fazla olması nedeniyle imzalamadığını tutanak
larda söylüyor; ama, maalesef ve maalesef, verdiği yazılı ifadede "ben memleketime gideceğim, 
zamanım da yok, Meclis ceza almasın diye imzalayamıyorum" gibi bir ibare yazmış; yani, böyle 
bir şey olur mu?! Keşke o tavrını açık ve net koysaydı, Meclisin dikkatini de o konunun üzerine, 
ta ortasına çekseydi. Bu bir yanlışlıktır, keşke olmasaydı, keşke diretseydi... 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Diğer üyeler ne yapmış?.. 
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MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Diğer üyeler ne yapmış; sizinki de dahil atmış 

mı imzayı? 

AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, bütün bunlara duyarsız olan üye 
arkadaşlarımız, bilgisi olup da duyarsız kalan arkadaşlarımız varsa, onların da tabiî ki sorumluluk
ları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, konuyu saptırmayalım... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bizim orada muhalefet gerekçemiz var; onu da söyleyin de anla

sınlar kimin hırsızlık yaptığını... 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) — Okudum efendim, hepsini okuduk, bu kamuoyuna mal ol

muştur. 
Değerli arkadaşlarım, çarpıcı rakamlarla bu konuyu dikkatinize sunmak istiyorum: 

Bakın, bu salonun söküm işi 4 milyon dolara yapılmış; bugünkü parayla 1 trilyon. Söküm işi, 
soyum işi, soyum!.. Soyulması diyorlar ya, Meclisin soyulması işi 4 milyon dolara yapılmış. Eğer 
bugün bununla konut yapsak, tanesi 5 milyardan 200 kişiye konut yaparız, biliyor musunuz; 200 
kişiye!.. 200 konutta 5'er kişiden 1 000 kişi oturur. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurula harcanan bu parada, bence, en az 25 milyon dolar fazla 
ödeme vardır; yani, fazla derken, sözleşmeye uygundur ödemeler belki; ama, daha ucuza yapılabi
lirdi diye düşünüyorum; çünkü, bu iş 13-14 milyon doları geçmezdi, müellifin keşfinde de bu gö
rülmüştür. Harcanan bu parayla, tam 2 bin kişiye konut yapılırdı arkadaşlar, 2 bin kişiye!.. 10 bin 
kişilik bir kasabanın konut sorununu çözerdik. Bu millet bizi affeder mi; değerli arkadaşlarım, bu 
millet bizi affetmez. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben, bir başka konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüm bunlar 
ortadadır. Ben inanıyorum ve biliyorum ki, son günlerde bir tartışma yapılmaya ve bir tartışma baş
latılmaya çalışılıyor. Ne o; Genel Kurul salonunun açılmasına diretenler, dayatanlar var. Tabiî açıl
sın; yani, bu kadar para harcanmış, teknolojik imkânları iyi, açılsın; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Daha cihazlar çalışmıyor. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî ki açılsın. Emlak Konu.t bu işe, 

olabilir demiş; Meclisin teknik dairesi de, olur, olabilir diyorsa, bu kanıya varmışsa, imza koyuyor
sa, açılsın. Prosedür budur; açılsın o zaman. Yani, bunu başka tartışmalara, sanki bu Genel Kurul 
salonuna karşıymış, oranın kullanılmasına karşıymış gibi bir tartışma içerisine sokma gayretine ne 
lüzum vardır?! Böyle bir şey söz konusu değildir. 

Tabiî ki, bu Genel Kurul salonu daha ucuza yapılabilirdi, daha iyi ihale edilebilirdi ve o Ge
nel Kurul salonunu Meclis kendi olanaklarıyla da yapabilirdi. Bakın, biz, birsürü müşavir firma tut
muşuz; birkaç tane daha müşavir firma tutar, Bayındırlık Bakanlığını devreye sokar, bal gibi bu 
ihaleyi yapar ve çok uygun fiyata da bu işi hallederdik; halledemedik ve itibarımızı zedeledik. 

Değerli arkadaşlarım, bu iş tam bir çıkmaza girmiştir; herkes bilsin. En büyiik eksiklik bura
da, dediğim gibi, fiyat analizlerinin verilmemesi ve keşifsiz ihaleye çıkılmasıdır. Yalnız, bu fiyat 
analizlerini vermeyen firmaların -tabiî ki, bu, önemli bir suçtur- bu iş ayaklarına dolaşacak inşal
lah. Neden; bu işle ilgili kalemlerin yüzde 70'inin birim fiyat tarifi değişmiş arkadaşlar. Farklı ya
pılmış; uzlaşarak, anlaşarak veya anlaşamayarak farklı yapılmış. Şimdi, bu analizler ortada yok, 
rayiç listesi önümüzde yok; bu işin kesinhesabı nasıl çıkacak, ben onu merak ediyorum. Şimdi bü-
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tün bu değişen kalemlere yeniden fiyat tespit etmek gerekiyor, yeniden fiyat bulmak gerekiyor; bu
lunamayacaktır, uzlaşılamayacaktır ve boşu boşuna çok zaman geçirilecektir. İddia ediyorum, şu 
salonun kesinhesabı, üç yıldan önce bitmez. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Beş yıl, beş yıl!.. 

AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Evet, beş yıldan önce bitmez; çünkü, bugün her kalem için uz
laşmazlık ortaya çıkacaktır, sıkıntı ortaya çıkacaktır ve Meclisin başı belaya sokulmuştur. Bu işi 
böyle ihale edenler, maalesef, Meclisi kamuoyu önünde tartışılır kılmaya devem edeceklerdir ve 
bunun vebalini de ödeyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, tabiî ki, Komisyonumuz bir suç duyurusunda bulunmuştur. 
Bulunduğumuz suç duyurusu, esas olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 3 milletvekili arka
daşımızın, Sayın Yahya Şimşek'in, Sayın Önder Kırlı'nın ve Sayın Adnan Keskin'in yaptığı suç du
yurusu paralelinde bir suç duyurusudur ve ciddiye alındığı ortadadır; bundan sonrası yargıyı ilgi
lendirir. Umarım, arkadaşımızın, arkadaşlarımızın, ilgililerin bir suçu çıkmaz; ama, şunu söyleye
yim: Yargı önünde ne olur, bilmem; o, savcının yargıcın işidir, oraya güvenimiz var; ama, vicdan
larda bu işin temizlenmesi zordur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET KÜÇÜK (Devamla) - 1 dakika daha efendim... 

BAŞKAN -Buyurun. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Siz, bu memlekette, hâlâ, memurlara verilecek 1 puanın 15 

trilyon-20 trilyon gerektirdiğini iddia ederek, 1 puan vermeyi düşünürken, vermemek için direnir
ken, buçuk vermem anlayışı içerisindeyken, Genel Kurul salonuna 25 milyon dolar -bence daha 
fazlaya çıkacaktır, göreceksiniz, bir gün o fiyat bulunacaktır- 40 milyon dolar para harcayanlar hep 
tartışılır olmaya devam edecektir.. 

Her şeye rağmen, bu işin tartışılmış olması, araştırılmış olması ve ciddî bir rapor hazırlanma
sı, Türkiye Büyük Millet Meclisi için iyi olmuştur, doğru olmuştur; ben bu vesileyle, tekrar, bu ra
pora katkısı bulunanlara ve hiçbir siyasî farklılık gözetmeden 5 grubun da aynı anlayış içinde bu
luştuğu bir rapor hazırladıkları için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Hâlâ bitmedi mi efendim?.. 

Buyurun. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Selamlayacağım efendim. 
Umarım, bu işten Meclis, sağlıklı bir şekilde çıkar ve tartışılır olmaktan kurtulur. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi ve halkımızı en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkış

lar) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, teşekkür ediyorum. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. - Devlet Bakanı Mustafa Yılmamın, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün şahsına sataş

ması nedeniyle konuşması 
DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz. 
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DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli hatibimiz, 

ismimi kullanarak, yanlış anlamadıysam, benim Gaziantep'e giderken tutanak tuttuğumla ilgili bir 
şey söyledi; ben öyle anladım. Bu konuda bir yanlışlık var. 

BAŞKAN - O yanlışlığı düzeltmek istiyorsunuz. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Evet. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce oradan laf atıldı "öteki Divan üyeleri ne 

yapmış" denildi. Ne yaptığımızı burada söyleyelim de öğrensinler. Sataşmadan dolayı söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Genç, Genel Kurul salonunda oturan bir sayın üyenin bir başka sayın üye
ye söz söylemesi nedeniyle, sataşmadan dolayı nasıl söz verebilirim efendim! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Arkadaşımız yanlış bilgi verdi; çünkü, Divan üyesi olarak bizim 
muhalefet şerhimiz var; bunu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, siz istirahat buyurun. 
Sayın Yılmaz, size çok kısa bir süre verme imkânım 

ediyorum. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli milletve

killeri; benden önce konuşan sözcü arkadaşımın cümlelerini tam anlayamadım, dışarıdaydım; ama, 
duyduğum kadarıyla, benim, Gaziantep'e gitmeden önce bunu imzalamadığım; ama, bir tutanak tu
tarak, dışarı gittiğimden dolayı imzalansın demişim gibi, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bil
cümle duydum. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum. 

Ben, koltuk sökümlerinde 500 milyar rakamını çok yüksek bulduğum, bunun bedelinin bu ka
dar yüksek olmayacağını bildiğim için, teknik bir adam olarak kendim bunlara inanmadığım için 
imzalamadım ve kimseye de imzalaması için bir şey söylemedim. Bu konuda hiçbir yerde bir tuta
nak falan da tutulmadı. Değerli arkadaşımız herhalde yanlış anladı veya yanlış okudu. 

(10/230, 231,232,233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sizin gıyabınızda tutuldu efendim, sizin imzanız yok. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Tutanak var. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Benim olmadığım yerde başka birile

ri tutanak tutmuşsa; o, başka Mustafa'ysa, ben ona bir şey diyemem. Arkadaşımız benim adımı söy
ledi; Mustafa Yılmaz diye benim adımı söylediği için karıştı orada... O tutanakla benim alakam 
yok, tutanaktan haberim de yok. 

Saygılarımı sunarım; sağ olun, var olun. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, izin verirseniz, bu oturum içinde, bu konuda kü

çük bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, sıradaki bir arkadaşın sıradaki bir arkadaşa sözünü, sataşma olarak 

nasıl değerlendiririm efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bunların açıklanması lazım. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Ama, niye sataşıyorlar Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Sayın Güven, rica ediyorum... Siz, İçtüzüğü çok iyi bilen bir arkadaşımızsınız. 
Şimdi, Sayın Genç "efendim, yerimden bir hususu arz edebilir miyim" dese, bunu anlarım; ama, 
"sataşma var, ben kürsüye geleceğim" diyor; yapmayın... 

Sayın Genç, buyurun, oradan bir cümleyle... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, eğer, Komisyon üyesi arkadaşlarımız, bu

rada, verdiğimiz ifadeyi, iyi, tarafsız olarak izah etselerdi... Ben, 7.3.1997 tarihinde, Başkanlık Di
vanında, bu işin 8 milyon dolara çıkacağını, bunun aksine 20 küsur milyon dolara verildiğini, o za
man, muhalefet şerhime koymuşum ve o zamanki Genel Sekreter üç defa geldi, benim bU/muhale-
fet şerhimi değiştirmem için benden ricada bulundu, değiştirmediğimi söyledim; bir. 

İkincisi, ben, Emlak Konuta bu işin verilmesinin hatalı olduğunu -muhalefet şerhimde var-
bunların Emlak Konutun yandaşları olduğunu, burada bunlara yetkiyi verdiğimiz zaman, 10 liralık 
şeyi 100 liraya yapacaklarını o zaman söylemişim, muhalefet şerhimde var. Ayrıca da, o Divan top
lantısında, o zaman, Sayın Mustafa Kalemli'ye sormuşum, bu 506 milyar liralık söküm işi nedir, 
bize izah edin demişim. O zaman, bize tamamen yanlış bilgilerle izah etmiştir; ondan sonra da Di
van toplantısı yapmamıştır; olaylar bizden gizlenmiştir ve esas bu işi başlatan da Sayın Cindo-
ruk'tur, fantaziyelik oradan geldi. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Genç, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri... 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, biz kendisiyle ilgili bir şey söylemedik; sataşma var... 
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, ne buyuruyorsunuz efendim. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Genç, Partimin Genel Başkam hakkında, son cümlesinde 

bir ithamda bulundu. Biz, kimseye ithamda bulunmadık. İhale, bir komisyon marifetiyle yapılır, o 
komisyonun diğer üyeleri neredeydi diye bir söz söyledim; kendi üzerlerine alındılar ve en sonun
da da bir cümle eklediler. Sataşmayı cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN - Aman, Sayın Yılbaş... Yani, artık biz bunun önüne nasıl geçeriz şimdi, buradaki 
bir arkadaşımızın, şuradaki bir arkadaşımıza sataşmasını... 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, Sayın Genel Başkanım milletvekili olmadığı 
için, Genel Kurula katılamıyorlar. Ben, o mantığı anlayamadım "Sayın Cindoruk başlattı" demek
le neyi kastediyorlar? 

BAŞKAN - Siz, oradan ifade buyurdunuz efendim zaten; buyurun, oradan alayım... 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Proje safhasında, Sayın Genel Başkanım, naçizane, o mevkii işgal 

eden bir kişiydi; iyi niyetle başlattığı bir işin sonradan böyle olacağını nereden tahmin edebilirdi ki. 
BAŞKAN - Nereden bilecek efendim; işte, Divan Üyeleri de bilmiyor Sayın Yılbaş. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Kendinden sonra geleceklerin, haleflerinin, bu güzel niyetini re-

alize edecekleri inancıyla başlattığı proje var; ama, sulandırılmış; Sayın Genel Başkanımın ne gü
nahı var. 

Sözlerini kendisine iade ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri... 
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Bu işin muhatabı nerede? 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Büyükkılıç, bu bir genel görüşmedir, bu işin muhatabı yok... Bu 

bir genel görüşmedir, muhatabı komisyondur, yani, takip eden, komisyondur, Başkanlık temsilci
sidir, Hükümettir. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.35'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.20 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.40 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİPOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), HALUK YILDIZ (Kastamonu) 

- : © _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
L- İstanbul Milletvekili Halit Duman/caya ve 23 arkadaşı, İçel Milletvekili Turhan Güven ve 

19 arkadaşı, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arkadaşı, Adana Milletvekili Orhan Kavun
cu ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen 
Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırma Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
önergeleri ve (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sa
yısı : 703) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, Sayın Hükümet ve Sayın Başkanlık temsilcisi hazır. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İrfan Köksalan; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, huzurunuzda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili bir 
araştırma sonrası, genel görüşmede, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere çıkmış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar, Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Kurul salonunun ye
nilenmesi ihalesiyle ilgili olarak pek çok şey söylendi, pek çok şey yazıldı, çizildi. Ben, burada, ev
vel emirde şunu ifade etmek istiyorum ki, hiç kimsenin avukatlığını yapacak değilim, hiç kimseyi 
de savunma içerisine girecek değilim. Esasen, o kişilerin de benim savunmama ihtiyacı yok; ama, 
izin verirseniz, bir tek şeyin savunmasını, bir tek şeyin avukatlığını yapacağım. Savunacağım ve 
avukatlığını yapacağım şey, işte bu yüce çatı. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, akşam oturumundan evvel de bu salonda gördük; her gruptan 
arkadaşımız, milletvekilleri geldi, burada görüşlerini bildirdiler; ama, sonra, bu salon içerisinde bir 
şeyler oldu, bir partinin üyesi diğer bir parti üyesiyle, yine bir başka partinin üyesi diğer bir parti
nin üyesiyle anlaşmazlık içerisine girdiler; oysa, bu kürsüde bir anlaşma içerisinde görünüyorlardı. 

Değerli arkadaşlarım, amiyane tabiriyle -sözüm meclisten dışarı- bir deli kuyuya taş attı, bin 
akıllı çıkarma gayreti içerisinde. Su bulandırıldı; birileri de, bulandırılan bu suda -aklı sıra- balık 
avlama gayreti içerisinde. 

Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Niye şanslı hissediyorum biliyor musunuz; çünkü, 
Meclis kürsüsünde Sayın Yasin Hatiboğlu var. Şu bakımdan: Bilgisine müracaat etmek için pek 
çok Başkanlık Divanı üyesini araştırma komisyonuna çağırdık. Burada, ifade almaktan bahsedildi; 
ifade almak için değil, bilgisine müracaat etmek için çağrıldılar. Yasin Hatiboğlu -kendisini bura
dan kutluyorum- şöyle bir cümle sarf etti: "Sonuna kadar imzama sadığım, imza da bana aittir." 
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Ama, ne garip tecellidir ki, o araştırma komisyonuna gelen bazı Başkanlık Divanı üyeleri, neredey
se, imzalarını inkâr edecekti "bu imza bana ait değil, benim böyle bir imzam yok" diyecek kadar 
ileri gidebildiler. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yerinde, kendi başkanının başını yeme gayreti içerisine 
giren bir parlamentoya, herhalde, tarih boyunca şahit olunmamıştır. Bakın, şurada, pırıl pırıl bir 
eser var, netice var, rüya gibi. Ne garip ki, müellifi dahi o esere sahip çıkmaya cesaret edemedi. Ni
ye; bir rüzgâr estirildi... Nereden kaynaklandıysa bu rüzgâr... Herhalde, o kaynağın başındaki kişi, 
köşesine çekildi, bizim şu halimize kıs kıs gülüyor yahut da başkaları, kendi kazdıkları kuyuya düş
me noktasına geldiler. 

Değerli arkadaşlarım, bir meseleyi neticeye ulaştırabilmek, sağlıklı bir tespit yapabilmek için 
meselenin bütün boyutlarını tahlil etmekte fayda vardır. Evham mevham demeyip, size, müşahhas 
delilleriyle söyleyeceğim. Bu işin bir perde arkası var, bir de, perdenin önü var. Perdenin önünde
ki olaylar, işte, o, basında, sansasyonel haberciliğe meraklı basında sözü edilen; ama, muhteva içe
risinde komik bilgilerin sunulduğu habercilik anlayışı. Onlara, olaylar bazında tekrar geleceğim; 
ama, perdenin arkasındaki olay, bir elin parmakları sayısını geçmeyen bu Parlamentodaki bürok
ratlar ve yine, bir elin parmakları sayısını geçmeyen siyasîlerin olayıdır. O bir elin parmaklan sa
yısını geçmeyen bürokratlar ve siyasîler kol kola girdiler; hepsinin bir hesabı vardı, hepsinin bir 
maksadı vardı. Bunda, kin vardı, yıllanmış kinler vardı, yıllanmış nefretler vardı. Bir yerlere gel
mek istiyorlardı o bürokratlar, gelebilmeleri için de„ önündekileri aşmaları lazımdı yahut önünde-
kileri yok etmeleri lazımdı. Neydi onlar; işte, Meclis Genel Sekreterliği koltuğu, Meclis Genel Sek
reter Yardımcılığı koltuğu, Teknik Daire Başkanlığı' koltuğu; başarılı da oldular. 

Şimdi, bakın, size, bu konuda bir müşahhas delili okumak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 5 
Aralık 1997 tarihinde, Meclis Genel Sekreterliğine vekâlet eden bir arkadaşımız, şöyle bir yazıyı 
Emlak Konut'a yazıyor... Yazı bayağı uzun, okuyamayacağım; ama, can alıcı satırı burada tekrar
lamak istiyorum; can alıcı satır şu: "Bu iş, teklif alma usulüyle anahtar teslimi olarak mı, yoksa, 
teklif alma usulüyle mi ihale edilmiştir?" 

Ne kadar garip, değil mi? Bir Meclis ki, işveren, öbür tarafı işe almış; işe aldığına diyor ki: 
Sen, bu ihaleyi nasıl aldın; anahtar teslimi mi, yoksa, teklif alma usulüyle mi? Ertesi gün basında 
bir manşet; manşette deniliyor ki: "Meclis, verdiği ihalenin daha ne olduğunu bilmiyor." 

İşte, kıvılcımın ilk tutuşturulduğu nokta bu. Bu kişiler, bir yere gelmek için, bunu, basının çok 
özlediği sansasyonel haber haline getirdiler ve bu arkadaşımız, şu anda, Meclis Genel Sekreterliği 
koltuğunda. Suç duyurusunda bulunan o günkü Teknik Daire Başkanı da, birkaç gün evveline ka
dar, Teknik Genel Sekreter Yardımcılığı koltuğundaydı. Yaş haddinden emekli olacağı biliniyor
du, üç beş ay için Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Şimdi, o koltuk tekrar boşaltıldı. Çok 
merak ediyorum, oraya kim oturacak. Ama, bir başkası, Teknik Daire Başkanlığına geldi, oturdu. 

Değerli arkadaşlarım, peki, siyasilerin hesabı ne; siyasilerin hesabı da, çok başarılı Sayın Ka-
lemli'nin başını yemek, onu bir kere daha Meclis Başkanlığına seçtirmemek. Onu da becerdiler; 
ama, hiç kimse, bunu, Anavatan Partisine bulaştırmaya kalkmasın. Anavatan Partisi ve onun Genel 
Başkanı, her zaman şeffaflıktan, her zaman temiz toplumdan yana ve herkese demiştir ki: "Gidin, 
hesabınızı verin, gelin." 

Burada da, ilk araştırma önergesini veren Anavatan Partisi olmuştur ve Sayın Kalemli, gelip, 
burada oturup, o önergeye kabul oyu vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin savcılık nezdinde açtı
ğı dava nedeniyle dokunulmazlık dosyası geldiğinde, Sayın Kalemli, Adalet Bakanından ve Ana
vatan Partisi Genel Başkanından süratle dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiştir "bir an evvel 
gideyim, yargılanayım; benim veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur" demiştir. 
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Şimdi, geçmişten gelen birtakım hesaplan olanlar -aklı sıra- Anavatan Partisinden bu olay ne
deniyle rövanş alma gayreti içerisinde; ama, boşuna bir heves olduğunu -bir kere daha altını çize
rek- burada ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu, benim, dört aylık çalışma ve bilgi 
edinme süresinde edindiğim perde arkasındaki izlenimler. 

Değerli arkadaşlarım, bu olay nedeniyle, Parlamentomuz itibar kaybetmiştir. 

İBRAHİM YAVUZ BİLDİK (Adana) - Ne alakası var?!. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) - Bu olay nedeniyle, parlamenter rejim zaafa uğratılmıştır; 

bu olay nedeniyle, hepimiz, tek tek, parlamenter olarak itibar kaybettik. İşte, buna kimsenin hakkı 
yoktu, hiç kimsenin buna hakkı yoktu. Şu kürsüde konuşulurken, kelimeler kullanılırken dahi, Par
lamentonun üzerine, parlamenter rejim üzerine, bu sistem üzerine titremek mecburiyetinde olduğu
muzu ben içimde hissediyorum, herkesin de hissettiğini zannediyorum; ama, bir yanılgıya düşme
memiz icap ettiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, siyaset aklî olmalı, siyaset ahlakî olmalı, siyaset dürüst olmalı; birileri
ni yıpratacağım diye siyasetçileri, hele hele yıllardır dürüst gelmiş siyasetçileri yok etme gayreti 
içerisine, hakikaten girilmemeli. 

Şimdi, bir de perdenin önüne gelmek istiyorum. Perdenin önünde bir Başkanlık Divanı kararı 
var. 20 Haziran 1996 tarihinde alınan bu Başkanlık Divanı kararıyla ilgili olarak kürsüye gelen ba
zı arkadaşlarımız dedi ki: "Bu karar öncesi müzakereler de tutanaklarda." Başkanlık Divanı karar
larına bütün Başkanlık Divanı üyeleri imza atıyor. Şimdi, bir Başkanlık Divanı üyesinin, çıkıp da 
"canım, ben bunu görmedim, işte önüme sürdüler, bakmadan imzaladım; hep de öyle yaparım" de
meye hakkı yoktur; hiç kimsenin bunu demeye hakkı yok. 

Bakın, bu Başkanlık Divanı kararında, bu işin, 2886 sayılı İhale Kanununun 89 uncu madde
sine göre yapılması karar altına alınıyor. Bu karar alındıktan sonra başkaca hiçbir şeye de gerek ol
madığı halde daha da ileri gidiliyor, deniliyor ki: "Emlak Konut'a bu iş verilsin." Tabiî, "Emlak Ko-
nut'a verilsin" denilmesinde bir sebep var; Emlak Konut, yüzde 99'dan fazlası devlete ait olan bir 
kuruluş; inşaatta ve yapım işlerinde de son derece tecrübeli ekibi var, elemanları var. Bundan da
ha doğru bir şey olur mu?.. Ve bir adım daha ileri gidiliyor; Emlak Konut'un bu işi, bu ihaleyi na
sıl yapacağı da tespit ediliyor. Deniliyor ki: "Teklif alma suretiyle, maliyet artı kâr esası üzerin
den..." Kaldı ki, 89 uncu madde yazıldıktan sonra bunlara da ihtiyaç yoktu; ama, Sayın Kalemli ve 
Sayın Başkanlık Divanı üyeleri işi daha da sağlama alabilmek için işin detayına kadar inip konuyu 
şekillendiriyorlar. 

Şimdi, bu Başkanlık Divanı kararından iki paragrafı daha okumak istiyorum: "Emlak Konut 
Anonim Şirketi, kendi usullerine göre yapacak" deniliyor bu kararda. Ayrıca, "Proje müellif ye mü
elliflerinin, meslekî kontrollük hizmetlerinin düzenlenecek protokolde yer alması suretiyle yine 
Emlak Konut AŞ tarafından yürütülmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik Daire Başkanlı
ğı İşletme Yapım Müdürlüğünün kontrolünü takiben, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 
Saymanlık Müdürlüğünce ödemelerin yapılmasına" kararı veriliyor. 

Şimdi burada iki rapordan bahsedildi. Birisi çoğunluk raporu, birisi de azınlık raporu denildi. 
Azınlık raporu denilirken de, "3 ANAP'lı üyenin imzaladığı" denildi. 3 ANAP'lı üyenin imzaladı
ğı rapor, bütün boyutlarıyla objektiftir, tutarlıdır ve hukukîdir. Çoğunluk raporu denilen raporun 1 
inci maddesinde, bir kere, Başkanlık Divanı kararınin yanlış olduğu söylendi; bunu söylemek 
mümkün mü? 

Değerli arkadaşlarım, Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesine göre,-Bakanlar Kurulu ka
rarı, sonra idarenin kendi usullerini tespit etmesi ve bakan onayı gerekiyor. İşte, Meclisin Başkan-
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lık Divanı da Bakanlar Kurulu yerine kaim olan bir kurul. Daha sonra ne yapılmış; 17 kişinin im
zasıyla usul ve yöntemler tespit edilmiş. Bakan onayı için de, temsilî görevi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Kalemli, Emlak Konut'la yapılan sözleşmeye imza atmak suretiyle, 
usul ve yöntemleri tasdik etmiş ve imza işi tamamlanmış. Binaenaleyh, 89 uncu maddenin bütün 
kuralları eksiksiz yerine getirilmiş. 

Şimdi, çoğunluk raporu denilen raporda "hayır; 89 uncu madde yanlış. Niçin; rekabet ortamı 
tespit edilemedi..." gibi gerekçeler... 

Değerli arkadaşlarım, onun yerine koymak istedikleri de, 2886 sayılı kanunun 44 üncü mad
desi. Oysa, her iki madde, işte bir özellik arıyorsa da, 44 üncü maddeye göre, 3 kişi arasında iha
leyi yapabiliyorsunuz. 

Şimdi, soruyorum: 7 kişi arasında ihale yapmak mı rekabet ortamını temin eder, yoksa, 3 ki
şiyle ihale yapmak mı rekabet ortamını temin eder? Hesap ortada... Şimdi, buna yanlış demek, esa
sen mümkün değil. 

Biz, bu Araştırma Komisyonuna gittik, açıkça söyleyeyim, Araştırma Komisyonunda önümü
ze dosyalar gelmeden evvel, doğrusu, benim de tereddütlerim vardı; ama, ne zaman ki, önüme dos
ya geldi, belgeler geldi, tetkik etmeye başladık, bilgilere müracaat ettik, bütün tereddütlerim yok 
oldu, hatta dehşete düştüm; basında yazılan, söylenen, beyan edilen sözler karşısında dehşete düş
tüm, nasıl böyle bir yalan rüzgârı estirilebiliyordu?!. Parlamentonun itibarının yok edilmesi paha
sına estirilen bu yalan rüzgârından Parlamenter olarak utandım demeyi görev addediyorum değer
li arkadaşlarım. 

Çoğunluk raporunu yazan arkadaşlarımın başka çaresi yoktu; mutlaka ve mutlaka hepsinin al
mak istediği bir rövanş vardı, o rövanşı alabilmek için, bir sonuca gideceklerdi. O sonuca ancak 
yanlışla başlayarak gidebilirlerdi ve hakikaten de yanlışla başladılar. 89 uncu maddeyi bir tarafa 
atarak, 44 üncü maddeyi öne çıkarmak, yanlışın ta kendisiydi. Kaldı ki, Meclis Başkanlık Divanı 
kararını eleştirmek yine bir başka yanlıştı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kalemli, Meclis Başkanı olarak temsilî bir görev yapmaktadır. 
Sayın Kalemli, birinci derece amiri ita olarak, açıkça deruhtei mesuliyet etmedikçe, hiçbir konuda 
sorumlu addedilemez. 

Çok sözü edilen, birinci istihkak meselesi var. İstihkak gelmiş, nedir; söküme taalluk ediyor
muş. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Konut bu işi, kendi portföyünden 7 müteahhit çağırmak suretiy
le ihaleye çıkarıyor. Burada dendi ki "Yeterlik komisyonu kurulmadı." O 7 firmayı yönetim kuru
luna götürdü, yönetim kurulunda tasdik ettirdi, sonra da ihaleye çıktı. 

Yine deniyor ki: "Keşif yapılmadan ihaleye çıkıldı." Bakın, 2886 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesini burada okumak istiyorum: "Sınaî ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda, 
ilgili bakanın onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan, kapalı teklif usulüyle ihale yapı
labilir." 

Burada, sizlere değişik yazılardan bahsetmek istiyorum. 4 Ekim 1996 tarihli yazıda -Teknik. 
Daire Başkanı olarak Sayın Mehmet Mısırlı'nın da parafı var- deniyor ki "Bayındırlık Bakanlığı bi
rim fiyatlarıyla yapılamayacağı açıktır. Esasen, imalat kalemleri büyük ölçüde özel imalatı gerek
tirdiğinden, özel şartlarda belirtildiği gibi, yüzde 60-70 dışalımlara dayanmaktadır. Bu nedenle, ve
rilebilecek sağlıklı bir keşif söz konusu olmamaktadır. Açıklanan nedenle, birim fiyata dayalı bir 
keşif gönderilememektedir." 
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Bir başka yazı; yine o günkü Meclis bürokratlarından Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısır-
fı'nın, Satmalma Komisyonu Başkanı İşletme Yapım Müdürü Erdal Yüksel'in, Saymanlık Müdürü 
Mehmet Ünal'ın ve başkalarının imzalarını taşıyan bir karar var. Bakın burada diyor ki: "Gerçekçi 
bir keşif düzenlenememiş ve ihaleye esas alınamamıştır." 

Şimdi, Emlak Konut ve o güne gelinceye kadar da sayın müellif, keşif yapamayacağını, Ba
yındırlık birim fiyatlarına göre de bu ihalenin yapılamayacağını beyan ederek geliyor ve Emlak 
Konut, çağırdığı 7 müteahhitle ihaleye çıkıyor. Nasıl çıkıyor; kapalı zarf usulüyle, teklif birim fi
yatı üzerinden. 

Tabiî ki, rekabet ortamını sağladıktan sonra da, en düşük fiyatı verene, bu işi ihale edecek. 
Başka yapabileceği bir şey var mı? Burada deniliyor ki: "İhaleye fesat karıştırılmıştır." Komisyon
da ikaz ettik ve bu, çok ağır bir itham dedik. Türk Ceza Kanununda bunun kuralları var. Bir kere 
hile yapılmış olması lazım, irtikâp halinin tespit edilmiş olması lazım; var mı böyle bir şey? Suçlu 
olursunuz; ama, yine de arkadaşlarımız, Emlak Konut mütfettişlerine, atıfta bulunarak "fesat karış
tırıldığını" ifade ettiler. 

Fakat, ne garip tecelli, işte savcılık "fesat karıştırılmadığını" ifade ederek, müteahhitleri hâki
me yahut mahkemeye sevk etmedi. Demek ki, fesat karıştırılmamış. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma komisyonunun görevi, bir tespitten ibaret; fakat, bu araştırma 
komisyonunun raporunda, tespitten çok öteye gidildi; tespitten Öteye gidilirken de, en sonunda, suç 
tespiti yapıldı. O kadar suç tespiti yapıldı ki, bir infazın yapılmadığı kaldı. Halbuki, bu, soruştur
ma komisyonu da değildi, araştırma komisyonuydu. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Köksalan, size eksüre verdim, buyurun efendim. 

İRFAN KÖKSALAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum-
Konu, buraya gelecekti ve burada değerlendirmeye tabi tutulacaktı. 
Şimdi, bir şey daha var: Bu birinci istihkakta idare amirinin imzalamadığı... Doğrudur, imza

lamamış; hangi gerekçeyle olursa olsun imzalamamış. Sayın idare amiri araştırma komisyonuna 
geldiği zaman, kendisine bir sual sordum "Yılbaşı nedeniyle yahut seçim bölgenize gitmeniz nede
niyle imzalamadınız. Sayın Kalemli de imzalamasaydı ne olurdu?" dedim. Bir tek şey söyledi: 
"Meclis tazminat ödemeye,mahkûm olurdu." Bu kadar açık. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, keşif yapılmadan ihaleye çıkıldığı için, maliyetlerin 4-5 kat yük
sek olduğu söyleniliyor. Bakın, keşif yanlış yapılırsa, tabiî ki, maliyetler de yüksek görülür. Sayın 
müellifin, burada, yeni Genel Kurul salonundaki masalarla ilgili yaptığı bir keşif var. Masalar için 
keşif bedeli çıkarmış, diyor ki: "314 dolar maliyet, keşif..." Saat ücretine bakıyoruz: Allahaşkına, 
soruyorum, bugün, 80 bin liraya 1 saat çalışan bir mobilya ustası var mı; 80 bin liraya?! Yani, 8 sa
at çalışıyorsa 650 bin lira! Mobilya ustasına saat ücreti olarak 80 bin lira koymuş; oradan hareket 
etmiş, o masalara, 314 dolar keşif bedeli çıkarmış. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - 1996 birim fiyatı... 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) - Allah'ın büyüklüğüne bakın ki, kendisinin önüne gelen üç 

tane masa teklifinin içinden bir tanesini seçmiş; o seçtiği de, damadına ait Alparda Firmasının ma
saları. Alparda firması, müteahhite 1 200 dolara fatura etmiş. Tabiî, böyle hesap edersen, burada, 
dört katı da dersin, on katı da dersin. 

Yine, bir şey daha söyleyeceğim, çok basit, küçük şeyler; ama, kusura bakmayın. Mesela, pro
je müellifinin keşfinde "kazı yapılması, metreküpü 2,65" deniliyor. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
koşullarına uyması gereken fiyat 18,40; sözleşme fiyatı 20. Bu kadar yanlış keşif yapan bir müel-
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lifle, acaba, bu iş nereye gidebilirdi diye kendi kendime soruyorum ve sizlerin de değerlendirmesi
ne arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, burada, bu eserde emeği geçen herkesi -ama, samimî ve iyi niyetli 
olanları- tebrik ediyorum. Bu iş yapılırken, maalesef ve maalesef, sekiz kere sökülüp takılan bir is
kele var. Bu iskeleden düşen bir işçi var, ona da Allah'tan rahmet temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok güzel bir eser yapılmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde fizikî bir yapı
nın mahkûm edildiği, hapsedildiği görülmemiştir. Orası, benim kanaatimce milletin gözünün önün
den, milletin gözünden kaçırılıyor. Dün şurada bir olay yaşadık. Sayın Yasin Hatipoğlu'nun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Buyurun. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) - ... ve hepimizin çektiği sıkıntıyı bütün milletimiz gördü. 

Bu salonda çalışma imkânı kalmamıştır; oylama yapılamıyor, yoklama yapıyor... Şurada basamak 
dahi yok, oturak gibi (ANAP sıralarından alkışlar) şuradaki basamaklar suntadan yapılmış, hava
landırma yok, ışıklandırma yok, ses düzeni yok; akşam oldu mu oradaki balkon kapılarını açıyo
ruz. Milletten kaçırmayın, açın bu salonu, yoksa büyük günah altındasınız, büyük vebal altındası
nız. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Oranın geçici kabulü yapılmıştır, bundan üç ay evvel, bu
günkü yönetim, ODTÜ Parlar Vakfını geçici kabul için müşavir firma olarak tutmuştur. Bakın, bu
rada bir sözleşmeleri var, bu sözleşmede deniliyor ki "Genel Kurul Salonuna ait geçici kabul tuta
nağının Meclis Başkanlığınca onaylanması tarihi, bu bedelin ödenmesi tarihidir" bedeli ödendiği
ne göre, geçici kabul de yapılmış demektir. Eğer geçici kabulü yapmadan bedel ödedilerse, bugün
kü yönetime, bugünkü teknik daire başkanlığı ve bürokrat suç işletmiştir; hem de nasıl bir suç iş
letmiştir, bir sene içerisinde yapıp, o eseri meydana getiren Kalemli'nin işlemediği bir suçu işlet
miştir. 

s 

Eğer geçici kabul yapıldıysa o salonu artık açsınlar. Oylama ve parmak izi için bir ay geçecek-
se bile, zararı yok, yine el kaldırarak bu oylamaları yapalım; bakın orada arkadaşlarımız oturamı-
yor, orada sayımlar yapılamıyor, burada sağlıklı bir yoklama yapılamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlıyor ve teşekkür 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Köksalan, teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu salonun ihalesinde bir suiistimal olmadığını mı söylüyor? 
BAŞKAN - Sayın Genç, bana niye soruyorsun... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Rapor üzerinde konuşuluyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Rapor niye geldi; suiistimal var ki, rapor geldi... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Genç, kaç yıllık Meclis Başkanvekilisiniz, bilmiyor musu
nuz... 

BAŞKAN - Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Sabahattin Yıldız; buyurun. (FP sıralarından al
kışlar) 

FP GRUBU ADINA SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisi, şahsım ve Fazilet Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 

Konuşmama başlamadan önce, burada, Anavatanlı üyenin söz etmiş olduğu bir iki konuya de-
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ğinmek istiyorum: 
Buraya, değişik partilerden temsilciler geldiler, konuştular ve hepsinin konuşmasından, ben, 

şunu anladım: Bu Meclis Genel Kurul Salonu yenilenirken, burada'hırsızlık yapılmış, burada soy
gun yapılmış, buradan birileri rant elde etmiştir. Bu, siyasî bir karar veya siyasî bir düşünce değil
dir. Bütün partiler, bu iş üzerine bu şekilde bir görüş beyan ediyorlarsa, herhalde, yanılan biri var
sa, o da, Sayın Anavatanlı üyelerdir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Niye, ne münasebet... 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Arkadaşlar, burada mızrak çalınmış, kılıfa sokulmuş; 
fakat, kılıfa sığmamış, mızrağın bir kısmı dışarıda kalmış; yukarıdan aşağıya baktığımız zaman, 
mızrak görünmüyor; fakat, aşağıdan baktığınız zaman, açıkta olan birkısım şeyler var. Bunları in
kâr etmek, hiç kimsenin hakkı değildir. 

Olayın, bir perde arkası var, bir de perde önü var deniliyor. Evet, gerçekten, bir perde arkası 
var, bir de perde önü var. Perde önünde olup bitenler belli; 13 milyon dolara mal olması icap eden 
Genel Kurul Salonu 36 milyon dolara mal edilmiş; görünen bu. Görünmeyen perde arkasında ise, 
birileri bu işten mutlaka çıkar sağlamış, birileri, bu işten mutlaka bir pay almışlar; ama, bunlar gö
zükmüyor, bunlar net olarak ortada değil. 

Bu olay nedeniyle bizler, parlamenter olarak, itibar kaybettik; eğer bizler itibar kazanmak is
tiyorsak, bu işte sorumluluğu olanları mutlaka cezalandırmak gerekir ve bu işin sorumlularını biz 
açığa çıkarırsak, herhalde bizler de, bu Parlamento da itibar kazanacaktır. 

Sayın ANAP'lı arkadaş, burada kazı işiyle ilgili bir fiyat bildirdi; Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyatları diye, 18,4 dolarlık bir fiyat bildirdi. Arkadaşlar, 1996 fiyatlarıyla 1 metreküp kazının fiya
tı, Bayındırlık birim fiyatlarına göre, 2,65 dolardır. Burada, müteahhit şirketin yapmış olduğu, ken
dine göre tespit etmiş olduğu bir birim fiyatını, Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatı diye halka ve 
kamuoyuna yutturmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatları herkes
çe malumdur. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili 
yolsuzluğun araştırılması için, 1997 yılında 4 ayrı önerge verilmiş ve bu önergeler kabul edilmiş
tir. Kurulan Komisyon, 4 aylık bir süre zarfında bu konuyla ilgili hassas bir çalışma yapmıştır. O 
Komisyonun bir üyesi olarak konuyu sizlere özetlemeyi uygun görüyorum. 

1994 yılında Meclis Genel Kurul salonunun daha çağdaş bir görünüme dönüştürülmesi için, 
özellikle de, fazla zaman kaybettiren yoklama ve oylama sistemleri bahane edilerek, Genel Kurul 
salonunun yenilenmesi düşünülmüştür. Bunun üzerine açılan proje yarışması, Ural Mimarlık ve 
Mühendislik tarafından kazanılmış. Yapımıyla ilgili ihaleye ise, 20 Haziran 1996 tarihli Başkanlık 
Divanı toplantısında karar verilmiştir. Söz konusu işin direkt Emlak Konuta verilebilmesi için de, 
2886 sayılı Devlet İhale Yasasının dışına çıkarılmış ve 89 uncu madde uygulanmıştır; iş, özellikle 
Emlak Konuta verilmeye çalışılmıştır. Aynı uygulama, bakıyoruz, milletvekillerinin yeni yapılan 
lojmanlarında da uygulanmış. 

"Neden Emlak Konut" denildiği zaman da "Emlak Konutun yüzde 99'u devletindir" deniliyor. 
Evet, Emlak Konutun yüzde 99'u devletindir; fakat, Emlak Konut, Türkiye'de tüyü bitmemiş yeti
min hakkını yiyip, Amerikalarda keyif çatan Engin Civanlarla meşhur olan Emlak Bankasının bir 
şirketidir. Emlak Konuttaki ve Emlak Bankasındaki yolsuzluklar, hepimizce malumdur. 

Aynı zamanda, Emlak Konut, bir müteahhit değildir. Emlak Konutun hiçbir yerde iş yaptırdı
ğı da görülmemiştir. Kaldı ki, Emlak Konut, kendi işlerini bile başka firmalara yaptırmaktadır. Biz 
ise, burada, bu işi Emlak Konuta vererek, işi, bir başka firmaya yaptırması için Emlak Konuta ve
kâlet vermişiz ve bu iş dolayısıyla da Emlak Konuta 3 milyon dolar ödemişiz. Neye karşılık bu pa-
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ra; Emlak Konut, adımıza bu işi ihale etmiş ve birkaç mühendisle bu işin kontrolörlüğünü yapmış. 

Dikkatinizi çekmek istiyorum. Emlak Konuta, müşavir olarak, günlük ödediğimiz para 3 mil
yar lira. Bir günde, Emlak Konuta "bize müşavir ol" diye 3 milyar ödüyoruz. İşi ise MESA ve Nu-
rol yapıyor. Neden Emlak Konuta veriyoruz da kendimiz ihale etmiyoruz? Teknik Dairemiz var; 
bu işin projesinden sorumlu olan müşavir firmalar var. Yetmiyorsa, bir müşavir firma daha tutar
dık, Bayındırlık Bakanlığının yetkilileriyle beraber, bu işin ihalesi yapılır ve iş, çok daha kaliteli 
olurdu ve çok daha ucuza mal edilirdi; fakat, bu yola gidilmemiş; çünkü, birileri, özellikle aracı ara
mış ve aracı olarak da, maalesef, Emlak Konut kullanılmıştır. 

Emlak Konut tarafından, ihaleden önce bir ihale şartnamesi hazırlanmış; 26.9.1996 tarihinde, 
Fahri Köprülü adına, hazırlanan bu ihale şartnamesi ve sözleşme Meclise gönderilmiş; fakat, Mec
lisin yetkilileri, lütfedip bu koliyi açmamışlar bile. 

Aynı şekilde, 4.10.1996 tarihinde, proje müellifi tarafından Meclise verilen birinci keşif özeti 
de, Meclis evrak kayıtlarına girdiği halde, bugüne kadar bulunamamıştır. Dikkatinizi çekmek isti
yorum; bir işin ihalesini yapacaksınız, bu işle ilgili evraklar size gönderilecek; kimini, siz açıp bak
mayacaksınız, kimi evrakları da ortadan kaybedeceksiniz... Keşif kaybediliyor, keşif saklanıyor, 
keşif alıkonuluyor ve bugüne kadar, Meclisin kaydına girmiş olan bir keşif bulunamıyor; yani, bu
nun hesabını, biz, Meclis olarak sormayacaksak, herhalde bir başkası gelip soramayacaktır. 

İhalenin en büyük yanlışlarından biri, ihalelerde, mutlaka, olmazsa olmaz şartı olan, birinci ke
şiflerin yapılması gerektiğidir. Hiçbir işin ihalesi, birinci keşfi; yani, tahminî bir keşif dediğimiz 
muhammen bedeli tespit edilmeden yapılmaması gerekir; fakat, burada, bakıyoruz, işin muham
men bedeli yapılmış; ama, birileri saklamış ve ondan sonra, bedeli tespit edilemez diye, iş, serbest 
sahaya çekilmiş ve tamamen serbest bırakılmıştır. . ,_ • 

Tabiî, bir malı alacaksanız, fiyatının da ne olduğunu bilmiyorsanız; binleri, o malı istediği gi
bi size sokuşturmaya kalkacaktır. Burada olan işlem ve uygulama da aynı şekildedir. Keşfin Em
lak Konuta gönderilmemesi sözleşme değişikliği anlamına geldiği halde, Emlak Konut da buna ri
ayet etmemiş ve işi ihale etmiştir. 

Emlak Konut, 10.10.1996 tarihinde işi ihale etmiş ve işin, 21 milyon 770 bin dolara, Mesa-
Nurol ortak girişiminde kaldığını Meclise bir yazıyla bildirmiştir; fakat, Meclis idaresi, lütfedip bu 
yazıya bir cevap bile vermemiş, Emlak Konut da, Meclisten beklemesi icap eden iki günlük cevap 
süresini de beklemeden işin sözleşmesini yapmıştır. İşle ilgili, size, vekâlet verdiğiniz kuruluş bil
gi veriyor, siz, lütfedip bu bilgilere bile bakmıyorsunuz. 

Emlak Konutun yetkililerini çağırdık "Meclis Genel Kurul salonunu ihale eden yetkilileri ça
ğırdık, 21 milyon dolara ihalesini yaptığınız iş için verilen en ucuz-fiyat 50 milyon dolar olsaydı -
dikkatinizi çekiyorum, 6 firma teklif veriyor- 6 firmanın en düşük teklifi 50 milyon dolar olsaydı, 
bu işi ne yapacaktınız?" dediğimiz zaman, hiç tereddüt etmeden "aynı işi 50 milyon dolara vere
cektik" diyorlar. Beyler, 21 milyon dolara bu salonu yaptırmakla, demek ki, çok daha ucuz atlat
mışız bu kazayı. Allah göstermesin, 21 milyon dolar yerine, herhalde, birilerine kalsaydı, 50 mil
yon dolar da olabilirdi; hiç kimse de geriye bakıp, ne oluyor, ne yapıyorsunuz, bu kadar parayı ne
reye veriyorsunuz diye hesap sormayacaktı. Halen bunun savunmasını yapanların fikrine katılmak, 
hiç kimsenin hakkı değildir. 

Buradan şunu anlıyoruz ki, Emlak Konut, hiç bir zaman için Meclisin haklarını savunmamış
tır, hiçbir zaman için, yapması icap edeni yapmamıştır. Tamamen, birilerine buradan rant sağlamış
tır. Meclis idaresi, Meclis Başkanlığı da bu işte tamamen duyarsız kalmıştır. \ 

Sayın arkadaşlar, biraz da, bu işle ilgili rakamlar üzerinde net olarak durmak istiyorum, size 
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sabit rakamlar vermek istiyorum; çünkü, rakamlar yanılmaz. Proje müellifi, bu işin birinci keşfini 
13 milyon dolara hazırlamış; yani, anlayacağınız, proje müellifi "bu iş 13 milyon dolara yapılabi
lir" demiş. Meclis adına bu işi ihale eden Emlak Konut, bu işi 28 milyon 900 bin dolara ihale et
miş; bunun üstüne, ayrıca, yüzde 10 da Emlak Konut payını eklediğimiz zaman karşımıza 31 mil
yon 800 bin dolar çıkıyor; yani, işin daha ihale aşamasında, 13 milyon dolarlık bir iş, 32 milyon 
dolara ihale edilmiş; yani, işin başında tezgâh hazırlanmış. Siz bunu yaparsanız, birileri de burada, 
haliyle, diyecek ki, burada planlı, programlı ve örgütlü bir soygun vardır; bunu demeye, haliyle, o 
kimselerin de hakkı vardır. 

İş, tamamen, Mesa ve Nurol'un vicdanına terk edilmiş. Bu keyfî uygulamalar neticesinde, Ge
nel Kurul salonunun yenilenmesi işiyle ilgili olarak 35 milyon 300 bin doları Emlak Konuta, 1 mil
yon 600 bin doları da Erdem Elektronik Sanayie olmak üzere, Meclis, bugüne kadar 36 milyon 900 
bin dolar para ödemiştir. Yanlış duymuyorsunuz, Meclisin Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle 
ilgili olarak bugüne kadar ödediği para 36 milyon 900 bin dolardır; yani, anlayacağınız, 13 milyon 
dolar yerine 36 milyon 900 bin dolar... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ödendi mi, ödenecek mi? 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Ödenen para; yanlış duymuyorsunuz, bugüne kadar 

ödenen para 36 milyon 900 bin dolar. Daha, müteahhit firma, "alacağım" var diye iddiada bulunu
yor arkadaşlar. Siz, burada, soygun yok, vurgun yok, hırsızlık yok derseniz, birileri de çıkıp daha 
sizden para talep edecektir; bu, böyle biline... 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Göreceğiz... 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Görüyoruz, görüyoruz; herkes görüyor, kamuoyu görü
yor... 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Çamur atmayla bu iş olmaz. 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Hiç kimse çamur atmıyor, bu rakamlar gerçekleri gös

teriyor. Evet, binleri de, "biz, çamurun üstünde oturamayız" diyordu ama, bu koltuklara nasıl otu
racak, onu da düşünüyorum. 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Sen de oturacaksın o zaman. 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Ben o işi savunmuyorum, o işi savunanlar için söylü

yorum, hem o koltukta oturacaksın hem o koltuğun fiyatına uygun diyeceksin; bunun herhalde ka
rarını kamuoyu çok iyi verecektir. 

Genel Kurul salonuyla hiçbir ilgisi olmayan özürlüler asansörü de sanki Genel Kurul salonu
nun bir parçasıymış gibi, aynı iş dahilinde yaptırılmış. Bununla ilgili de Mesa-Nurol'a yüzde 1.5, 
Emlak Konuta da yüzde 10 rant sağlanmıştır; yani, Mecliste özürlüler için bir asansör yapılıyor, bu
nu getirip Genel Kurul salonunun işinin içine sokmak hangi akla sığar?! 

Ayrıca, Siemens Firmasına yaptırılan, 6 milyon dolar civarında bir maliyeti olan oylama ve 
yoklama sisterni var. İş, bütünün bir parçasıdır diye Meclis Başkanlığı pazarlık yapıp, işi Siemcns'e 
verdiği halde, bütünün bir parçasıdır diye, bu işten dolayı müteahhit firmaya 1 milyon dolar avan
ta para ödüyorsun. Nasıl avanta diyeceksin; çünkü, Siemens işi yapıyor, Siemens'in yaptığı işten 
dolayı, hiçbir katkısı olmadığı halde, müteahhit yüzde 15 pay alıyor. Düşünelim ki, işin bir parça
sıdır ve Meclis bundan dolayı da müteahhit firmaya yüzde 15 verdi; geri dönüp bakıyoruz, aynı işi 
Siemens, uzun sürede yaptı diye, Siemens'in yaptığı bu işten dolayı dönüp müteahhit firmaya 90 
gün süre uzatımı veriyorsunuz. Bu hangi mantık arkadaşlar; insanın aklı almıyor! Hem hiç katkısı 
olmayan müteahhit firmaya işten yüzde 15 pay vereceksiniz hem ayrıca süre uzatımı vereceksiniz. 
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İşin bir parçasıysa, yüzde 15 verdiniz; neden süre uzatımı veriyorsunuz?! İşin bir parçası değil; işi 
Siemens'e vermekle süre uzatımına madem siz sebep oluyorsunuz; neden müteahhit firmaya yüz
de 15 veriyorsunuz?! Bunu izah edebilecek hiçbir babayiğidi ben göremiyorum; çünkü, bu işin iza
hı yok, açık olan bir şey. 

Sayın arkadaşlar, verilen teklif birim fiyatlarının bir kısmına değinmek istiyorum. Poz no 21b, 
kapı kasası üst kaydı; yani, bizim bildiğimiz giriş kapılarının kasalarının monte edileceği üst kayıt 
tahtası; hiç görünmeyen, betonun içine giren 2 santim, 3 santim veya 5 santimlik bir tahta; bunun 
1 metresi için teklif birim fiyat veren firmalar ne fiyat veriyor biliyor musunuz; firmalardan biri 
72,30 dolar fiyat veriyor; bir başka firma, aynı iş için 1 441 dolar fiyat veriyor; 20 kat farklı fiyat... 
Bu firmaların vermiş olduğu bu fiyatları gerçekçi bulmak hangi akla sığıyor? Anlayacağınız tahta
nın 1 metresi için teklif fiyat veren firmalardan biri, bugünün kuruyla 389 milyon Türk parası fiyat 
veriyor. 1 metre, hiçbir özelliği olmayan bir tahta parçası için, asgarî ücretli bir işçinin tam bir yıl 
çalışması icap ediyor bu Türkiye'de. Bir işçi, bir yıl çalışacak; bir müteahhit, 1 metre tahtadan o pa
rayı alacak; bunu vicdanınız kabul ediyor mu? 

Kapı kasasına bakıyoruz: Kapı kasasının 1 metresine 380 milyon lira para ödemiş bu Meclis. 
Şu a.nda, takılı olan kapıların kasasının metresine 380 milyon -bugünün parasıyla- para ödenmiş. 

Poz no 59 b - Deri kaplı çift kanatlı kapı... 

Arkadaşlar, şu anda, Meclis Genel Kurul salonuna takılmış olan kapıların tanesine Meclis ne 
fiyat ödemiş biliyor musunuz; bugünün parasıyla 4 milyar 700 milyon para. Bir kapıya ödenen pa
ra bu, daire almıyoruz! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, efendim, süreniz doldu, ben süre vereceğim ama... 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Sayın Başkan, rakamlara değineceğim için biraz daha 

süreyi geniş tutarsanız, özellikle can alıcı noktalar... 
BAŞKAN - Değin bakalım, senin hatırın kalmasın, rakamlara da bir değin de, yalnız, tam ra

kamlara değin Sayın Yıldız. 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Arkadaşlar, bir teknik elaman olarak özellikle rakam

larla bazı konulara değinmek istiyorum, dikkatinizi bazı noktalara çekmek istiyorum. 
Arkadaşlar, bir kapı için Meclisin ödediği para, 4 milyar 700 milyon; Aynı kapılar için bir baş

ka firma 20 milyar fiyat veriyor. Aynı kapıları hasbelkader 20 milyara da yaptırmış olabilirdik de
mek ki... 

Poz no 79 - 94 dolar ile 1 395 dolar arası fiyat farkları var; 15 kat. 

Poz no 83 - 1 010 dolar ile 10 485 dolar arası fiyatlar verilmiş. 
Poz no 59 - 39 300 dolar ile 436 bin dolar arası farklı fiyatlar verilmiş. 
Özel poz no 04 - 1 906 dolar ile 25 274 dolar arası teklif fiyatlar verilmiş. 
Özel poz no 17 - 655 dolar ile 8 500 dolar arası farklı fiyatlar verilmiş. 
Özel poz 09 - Mikro klima menfezleri için betonarme döşemesine 198 adet delik açılması; ya

ni, anlayacağınız, klima menfezlerini monte etmek için döşemeye 198 delik açılması. Bunun için, 
Meclis, 2 milyar 200 milyon para ödemiş. Bu da mı sanat özelliği olan bir iş; yani, betona matkap
la delik açmak da mı sanat özelliği olan iş?.. 

Poz no 5.01-5.02-5.03, firmalardan birinin vermiş olduğu fiyatlarla yapılmış olsaydı; yani, bu 
Meclise bu işi yaparım diye teklif veren bir firmaya yaptırmış olsaydık, bu işi, 102 dolara yaptıra-
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bilirdik; yani, anlayacağınız, bugünkü fiyatla 27 milyona. Aynı iş için Meclisin Emlak Konuta öde
miş olduğu fiyat 69 200 dolar; anlayacağınız, bugünkü kurlarla 19 milyar. Teklif veren altı firma
dan biri "ben, bu işi 27 milyona yaparım" diyor, biz ise, Emlak Konuta bu iş için 19 milyar para 
ödüyoruz. 

Arkadaşlar, bende, bu firmaların ortak teklif verdikleri kuşkusunu uyandıran bir konuya daha 
kısaca değinmek istiyorum. 

108-109-110 no'lu pozlarla izocam; bildiğimiz 3 santimlik, 4 santimlik, 5 santimlik izocam se
rilmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, toparlar mısınız efendim... 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Toparlayayım... 
Arkadaşlar, izocamın santimetresi kalınlaştıkça fiyatının artması lazım. Burada, teklif veren 

altı firmanın altısı da, beraberce, izocam kalınlaştıkça fiyatını düşürmüş. Bu, insanın aklına şunu 
getiriyor: Okulda çocuklar birbirlerinden kopya çekerler. Birinden kopya çekenin yaptığı yanlışı 
kopya çeken diğerleri de yaparsa, buradan, öğretmenin kopya çekildiğine olan kanaati kesinleşir. 
Burada yapılan yanlış bütün firmalar tarafından yapılmış. Aynı yanlış yapıldığına göre, büyük bir 
ihtimalle, ihaleye fesat karıştırılmıştır. Bu teklifler ya tek elden doldurulmuş veyahut da beraber 
oturulmuş, bu fiyatlar doldurulmuştur. 

Söküm işini arkadaşlar anlattılar; teklif fiyat 3 milyon 900 bin dolar; bunun üzerine, ayrıca, 
109 bin dolar mekanik tesisat için ödenmiş; yüzde 15 Mesa-Nurol, yüzde 10 da Emlak Konut pa
yı katıldığı zaman Meclisin söküm işi için ödediği para 5 milyon 70 bin dolar. 

FİKRET UZUNHASAN (Muğla) - Bu mükerrer ödeme geri iade edildi. 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Kamuoyunda günlerce ceylan derisi mi dana derisi mi 

olduğu tartışılan meşhur koltuklar var; tanesi, 1 700 dolara ithal edilen bu koltuklar için, Meclis, 
Emlak Konuta KDV dahil 6 149 dolar para ödemiştir; anlayacağınız, 1 milyar 600 milyonun üze
rinde bir ödeme yapmıştır. Çöplüğünde ekmek toplayanlarının olduğu, memuru, işçisi, emeklisinin 
"açız" diye sokağa döküldüğü bir ülkede, hiçbir milletvekilinin, bu koltuklara gönül rahatlığıyla 
oturacağına ben inanamıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu örnekler de gösteriyor ki, bu iş, pahalıdan da öteye fa
hiş fiyatlara yaptırılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, yani, inanın, size ilave süre vermeye başladığımdan bu yana gökte

ki yıldızları saysam bitirirdim; ama, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Bağlayayım efendim. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Kalemli'nin başkanlığı döneminde, Meclis, adeta bir çiftlik gibi 

yönetilmiştir; bunun hesabının, mutlaka, bu Meclis tarafından sorulması lazım ki, bu Meclis, ka
muoyu nezdinde temizlensin, bizler de kamuoyunun üzerimizde olan baskısından kurtulalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yıldız, teşekkür ediyorum. 
Sayın Komisyon Başkanının söz talebi var; buyurun efendim. 
(10/230,231,232,233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul salonunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve 
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usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması komisyonunun Başkanı ola
rak söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, sizlerle, Komisyon çalışmalarımıza başladığımız günden bugüne kadar, işin para
sal boyutundan öte, ondan daha farklı bir yönüyle ilgili düşüncelerimi ve karşılaştığım bir soruya 
ilişkin cevabımı paylaşmak istiyorum. 

Bu salonun, estetik açıdan güzel olup olmadığının, pahalı yapılıp yapılmadığının yanı sıra, bi
ze, aynı zamanda, böyle bir düzenlemenin gerekli olup olmadığı da çok sık soruldu. Bu konudaki 
kişisel kanaatim, gerek mimarî olarak Meclisimizin diğer fizikî yapılarıyla bütünlüğü açısından ge
rekse 1961 yılından itibaren kullanılan bu salonun tarihsel özelliği nedeniyle, böyle bir düzenleme
nin gereksiz olduğudur. Bunu, estetik açıdan güzel mi olmuştur çirkin mi olmuştur, teknolojik üs
tünlükleri var mıdır yok mudur gibi düşüncelerimi ayırarak söylüyorum ve inanıyorum ki, biz, bu 
teknolojik olanaklardan, aynı salonda, aynı fizikî yapı içinde de yararlanabilirdik. 

Efendim, verilen 4 ayrı önergenin kabulüyle kurulan Komisyonumuz, 12 Şubatta çalışmaları
na başladı ve dört ay süreyle çalıştı; 40 toplantı yaptı, 8 inci toplantısından itibaren de, 44 arkada
şımızın bilgisine başvurdu. Bütün siyasî partiler adına, konuya ilişkin çok değerli konuşmalar ya
pıldı. Ben, bu aşamada, özetle, daha çok, rapora yönelik eleştirel yaklaşımlara kısa cevaplar ver
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz çalışmaya başladığında, Meclisimiz bize nasıl bir gö
rev verdi sorusunu sorduk "bu salonun yapılması aşamasında, ihale aşamasında gerçekten rekabet 
ortamı yaratılmış mıdır ve bu hizmet, piyasadaki en uygun bedelle alınmış mıdır" ayrıca "bu süreç 
içerisinde hukukî prosedüre uyulmuş mudur, görev ihmali var mıdır; sorularına cevap aramaya ça
lıştık. Eğer bu soruların cevabı evet ise, Sayın Dumankaya'nın deyimiyle "kimsenin kursağından 
bir şey geçmiş midir veya kimse bundan herhangi bir kişisel menfaat sağlamış mıdır?" 

Değerli milletvekilleri, fiyat açısından Komisyonumuzun vardığı sonuç, bu yapım işinin paha
lı, hatta pahalıdan da öte, fahiş olduğu yolundadır. Burada, komisyonumuz, 3 adet bilgi ve belge
ye ulaştı. Bunlardan bir tanesi, proje müellifinin hazırladığı, kullanılmayan keşif özetiydi. Zaten, 
bu çalışmalar sırasında, en önemli iki anahtar unsur, bu keşif özeti ve fiyat analizleri olmuştur. 

Şimdi, bu keşif özetlerinin doğruluğu veya yanlışlığı tartışılır. Zaten, adı üstünde, bunun adı 
bir muhammen bedel; ancak, bir gerçek var ki, 4 Ekimde, bu keşif özeti, yapılan sözleşme gereği, 
proje müellifi tarafından Meclisimize teslim edilmiş: Böyle bir keşif özeti var; beğensek de var, be
ğenmesek de var. Ayrıca, Meclis bunun için bir para ödemiş; ayrıca da, bu keşif özetinden yarar
lanmak ve yüklenici firmalardan fiyat analizlerini almak, şartnamenin ve sözleşmenin gereği. Oy
sa, görüyoruz ki, bu keşif özetinden yararlanılmamış. Hatta, komisyon çalışmalarımızdaki tespiti
mize göre -ki, öneriler bölümünde bunu da dile getirdik-hazırlanmış bu keşif özeti halen Meclisi
mizde kayıptır. Bu konudaki soruşturmanın derinleştirilmesi yönünde, öneriler bölümünde ayrı bir 
maddemiz de yer almaktadır. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki, bu keşif özeti çok sağlıklı değil, işte, şu yönü şöyle ol
muş, bu yönü böyle olmuş... İlk önce, mimarî kısım ve diğer inşaat işleri için 9 milyon dolarlık bir 
rakam var; sonra, ikinci analizlere dayanan keşif özetinde, bu, 5 milyon dolara iniyor; halbuki, bu
nun karşılığı olan ihale bedeli 21 milyon dolar; ama, zaten iddia burada.... "Eğer, bu fiyat analizle
ri alınsaydı -proje müellifinin de söylediği bu- eğer bu fiyat analizleri gelirse" eğer, bizim yaptığı
mız keşifte herhangi bir yanlışlık varsa, oturulur, bu karşılaştırılır, biz ikna oluruz, belki o doğru
dur, belki bu doğrudur ve bir sonuca ulaşabiliriz" deniliyor. Oysa, bugüne kadar, bu fiyat analizle
ri, sözleşmede yer almasına rağmen, henüz, yüklenici firma tarafından verilmemiştir. İhaleden son
ra, ilerleyen aylarda, Emlak Konut, bunun, sehven yazıldığı yönünde, inandırıcı ve kabul edile-
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bilir olmayan bir iddia ileri sürmektedir. Aynı şekilde, Emlak Konut tarafından istenilen keşif öze
tinden de yararlanılmamıştır. Oysa, ortada bir iddia var; Sayın Köksalan da tersine bazı örnekler 
verdi; ama, proje müellifi de "ben, bunu, Bayındırlık birim fiyatlarına göre, öyle yapılamayacağı
nın bilinci içinde, gerek işçilikte gerek kullanılan malzemedeki firelerde, bunun çok üzerinde oran
lan dikkate alarak hazırladım" diyor. 

Ondan sonra, bizim ikinci enstrümanımız, ikinci bilgi ve belgemiz olan, taşeronlarla yapılan 
sözleşmelerde de, aslında çok da aykırı bir durumla karşılaşmıyoruz. 

Şimdi, burada, biz, yüklenici firmadan, alt taşeronlarla ilgili sözleşmeleri talep ettik; kendile
ri, bunları veremeyeceklerini, ticarî sır kapsamında uluduklarını söylediler ve saygıyla karşıladık. 
Ancak, biz, bu kez, alt taşeronlara yazı yazdık; alt taşeronların bazılarından bize bilgiler geldi ve 
bu gelen bilgilere göre -arkadaşlarımın da örneklerini verdiği gibi- çok özel mermer denilen mer
merler için 260 bin dolarlık bir sözleşme yapılmış -neticede 200 bin dolara yapılmış- ve bize 813 
bin dolara satılmış. Başka örneklerimiz de var, mekanik kısımda da, böyle, 3 misline yakın fiyat 
farklılıkları var. 

Söküm işi var -arkadaşlarımız çok sık vurguladığı için tekrar vurgulamıyorum; ancak, tabiî, 
Komisyon çalışmalarımız sonucunda, orada da bir terminoloji değişikliği oldu- bunu 5 milyar 300 
milyon liraya alan yüklenici firma, söküm işi olarak satın alıyor; yalnız, bize gelirken -5 milyara-
bunun adı "çıplaklandırma" olmuş; yani, bir terminoloji katkısı var; ama, bu terminoloji farkı için 
çok yüksek bir bedel olduğu kanısındayım. 

Efendim, bir üçüncü enstrüman, Komisyonumuzun yararlanmadığı, yüklenici firmanın, emsal 
olarak yararlanılabileceğini söylediği, bu şirketin hesaplarının ayrı tutulduğu ve yüzde 23,5'ten -şu 
gün için yüzde 23,5- belki ilerideki hesaplarla yüzde 30 boyutuna ulaşabileceği kâr haddidir. Buna 
Komisyon olarak fazla itibar edemedik, bundan yararlanmayı fazla düşünmedik; çünkü, bizim için, 
firmanın ne kadar kâr ettiği çok önemli değil, Komisyonumuzun araştırmakla yükümlü olduğu esas 
kısım bu değil; bizim için esas olan, bu hizmetin piyasa koşullarına göre satın alınıp alınmadığıy
dı. Yani, bir şey size daha pahalıya mal olabilir, daha ucuza mal olabilir; aslolan bana maliyetinin 
önemli olduğu diye düşündük. Bunun için çok popüler olan koltuk konusundan şöyle bir örnek ve
rebilirim: Proje müellifi, bütün ek dokümanlarıyla, projeleriyle proforma faturasını veriyor; koltuk
lar 1 700-1 900 dolar arası. Aynı şekilde, bunu ithal eden firmanın sözleşmesi elimizde var; orada 
da 1 900 dolara gümrüğe geliyor; oysa, ithal eden bu firmanın ayrıca yapım için, montaj için her
hangi bir katkısı olmamasına rağmen, bizim yüklenici firmaya girişi 3 500 dolar. Yani, bunun ne
deni nedir; bu firma ithalat muamelcleriyle uğraşmıyordur, 1 500 dolar pahalıya mal edebiliyordun 
bu nedenle olabilir veya herhangi bir nedenle olabilir. Kaldı ki, uzman arkadaşlarımızın bize belirt
tiğine göre, bu kadar çok sayıda dokümanı, bu kadar çok sayıda belgeyi incelemenin, kâr açısından 
herhangi bir irdeleme yapmanın sekiz ay gibi bir süre alabileceği yönündeydi. 

İkinci konu dediğimiz, hukukî prosedürdü. Bu konuda, bir hususun aydınlanması açısından, si
ze, Komisyon raporumuzdan bir cümle okumak istiyorum: "Başkanlık Divanının, söz konusu işin 
anılan kanunun 89 uncu maddesine göre yaptırılmasına karar vermesine engel, hukukî bir durum 
mevcut değildir" diyoruz. Yani, biz, 89 uncu maddeye göre yapılamazdı demedik. 89 uncu madde
ye göre yapılabilirdi; öyle bir izlenim alınabilir endişesiyle bunun altını çiziyorum. 44'e göre yapıl
ması tercih edilen bir şey olarak vurgulandı; çünkü, bir gelenek olmuş Meclisimizde; her şey 89'a 
göre gidiyor, "89'a göre, 89'a göre, 89'a göre" şeklinde giden uygulamalar var. Kaldı ki, 2886 sa
yılı Kanunun 89 uncu maddesine göre işlem yapılması demek, 2886 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinde ve 1050 sayılı Kanunda yer alan mal ve hizmetin en ucuza alınması ve genel ilkelerin dışına 
çıkılması anlamına gelmemektedir kaanatine varmış bulunuyoruz. 
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Bunun yanı sıra, Sayın Köksalan, bir de 10 uncu maddeye atıf yaparak, bu ihaleye muhammen 
bedelsiz, keşif özetsiz çıkılabileceğini söyledi; bu konuda herhangi bir bakan onayı yok. Oysa, bu 
bakan onayının, burada başkan onayı olması gerekiyor. Ayrıca, bu madde, daha çok sınaî ve tek
nolojik zorunluluk ihtiyacı halinde uygulanan bir madde olduğu için, bu maddenin de uygulanma
sı anlamında herhangi bir gerekçe olmasa gerek diye düşünüyoruz. 

Efendim, Komisyonumuzda, özellikle eski Meclis Başkanımızla ilgili olarak, üzerinde önem
le durduğumuz noktalardan bir tanesi yetki devri konusudur. Öncelikle 89 da belirlenen usul ve 
esasların -Sayın Küçük arkadışımız söyledi- idare dışı üyelerle belirlendiği ve başkan onayı olma
dığını vurgulamıştık raporumuzda; bunun yanı sıra, ayrıca, böyle bir yetki devrinin yapılamayaca
ğını söylemiştik; oradaki hareket noktamız da şuydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
terliği Teşkilat Kanununun 8 inci maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi genel bütçe
ye dahildir. İta amiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır" denilmektedir. 

Şimdi, 1050 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde de "saymanlara geçici ve kesin ödeme tali
matı veren kişi" ita amiri olarak tanımlanıyor. Zaten muhalefet şerhi koyan arkadaşlarımız da bu 
yetkinin devredilmediğini söylüyorlar, ki, doğrudur; bu, teknik olarak da mümkün değildir. Yani, 
Meclis saymanına, Emlak Konutun Genel Müdürünün, bir ödeme talimatı vermesi, teknik olarak 
da düşünülemeyecek, mümkün olmayan bir şeydir. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sözleşmede de yok zaten, sözleşmede de... 

(10/230, 231, 232, 233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) -Ancak, ita amirinin yetkilerinin bununla sınırlı olmadığı 
inancındayız; çünkü, 1050 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre sözleşme yapma yetkisi vardır. 
Ayrıca, 2886 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre de ihale yapma ve onama yetkisi vardır; ama, 
yine, 1050 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi bu yetkilerin devredilmesini engellemektedir. 

Efendim, hukukî prosedürdeki bu gördüğümüz eksikliklerden -çok ayrıntılara girmiyorum, 
Emlak Bankası müfettişlerinin Emlak Konuta ilişkin raporlarını da gördünüz, benden önceki ko
nuşmacı arkadaşlarım da ayrıntılarıyla üzerinde durdu- kişisel bir çıkar sağlanmış mıdır noktasına 
geliyoruz. Bize, Komisyon çalışmalarımız süresince, bu konuda görevli olan, sorumlu olan, katkı
sı olan kişilerin, kişisel bir çıkar sağladıklarına ilişkin herhangi bir ihbar yapılmamıştır ve bu yön
de de çalışmalarımızda herhangi bir bulgu yoktur. 

Bir tek, burada söylemek istediğim şu var: Sayın Kalemli'nin, bizzat, kendisinin kamuoyuna 
açıkladığı, yüklenici firmayla, konut alım satımına ilişkin bazı ilişkileri olduğu biçimindeki açıkla
malarıdır Komisyonumuzdaki bilgiler. Zaten, bu konuya ilişkin kendisinin nasıl bir tutum içerisin
de olduğunun tanımını da bizzat kendisi yapmıştır; benim algılayabildiğim kadarıyla -tabirler be
nim değildir, onun tabirleri geçerlidir- kendisinin özenli davranmadığını, böyle davranmaması ge
rektiğini vurgulamıştır. 

Ayrıca, mesela, kendisine ilişkin, Çeşme'deki eviyle ilgili de komisyonumuz bir araştırma 
yaptı, bazı üye arkadaşlarımız bunlardan da belki rahatsızlık duydu ama; şu da bir gerçek ki, biz, 
böyle bir şeyi talep dahi etmedik Sayın Kalemli'den, bizzat, kendisi getirdi Komisyonumuza bu fa
turaları ibraz etti ve Komisyondaki üye arkadaşlarımız bu faturaların onikinci aya ilişkin olduğunu 
görünce, komisyonun tespitine göre de bu dekorasyon işi -yaz aylarında- daha evvel yapılınca, bu
nun bir çelişki olduğunu vurguladılar ve bunun üzerine, faturalar üzerinde bir ek araştırma ihtiya
cı daha doğdu. Bu araştırmada da, kesilen faturaların yapılan işi tam yansıtmadığı anlaşıldı; hatta, 
ikinci aşamada da, bu firmalar, ayrı hesap tuttukları için söz konusu işle ilgili girişlerinin tam bun
ları karşılamadığını, daha çok kaba inşaata ilişkin olduğunu daha büyük rakamlarda olduğunu" söy
lediler. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan daireyi Mesa'ya niye iade etti? 
(10/230, 231, 233) ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKA

NI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Efendim, Sayın Kalemli, Komisyonumuza verdiği bilgiler
de "ilk aşamada, bu daireyi iade etme kararını aldığını, hatta belki..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Parayla alınan daireyi niçin iade etti? 

(10/230, 231, 233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Efendim, oradaki yaklaşımı "ben, belki bugün olsa iade et
mezdim; ama, o gün, kızım, beni üzen bir olay konusunda, böyle bir şeyi..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Parasını aldığına dair Mesa'da kayıt var mı? 

(10/230, 231, 233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Efendim, şöyle; Sayın Kalemli, iki dairenin satımı için, Me-
sa'nın avukatlarından, hukukçularından veya görevlilerinden birisine vekâletname veriyor. Bunla
rın biri 110 bin, diğeri 70 bin dolara satılıyor. Bu para geliyor ve Sayın Kalemli buradan bir daire 
beğeniyor. Bu, aslında, beğendiği dairenin daha üstün bir fiyat; fakat, bu olaylar söz konusu olun
ca, yeni daireyi almaktan vazgeçerek, eski sattığı dairelerin parası kendisine verilmiş oluyor. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ben, daha önce de bir araştırma komisyonunda görev 
yaptım ve izlediğim bütün araştırma komisyonu çalışmalarının başında veya sonunda hep bir sıkın
tı dile getirilir, hatta raporlara geçer; "devlet sırrı, ticarî sır." Şimdi, farklı bir durum yaşıyoruz bu
rada. Yani, devlet sırrından, ticarî sırdan dolayı bilgiye ve belgeye ulaşamamak değil, Komisyonu
muzda görev yapan diğer üç arkadaşımız tarafından, neredeyse, bu bilgilere ulaştığımız için suçla
nıyoruz: Yani, işte, "dikkat et Başkan, sen nasıl buna ulaşırsın; soramazsın, tapuya soramazsın, mal 
varlığı isteyemezsin, adamdan bir şey isteyemezsin" gibi, yani, gerçekten, anlaşılması zor ve Me-
sa avukatlarıyla çok büyük paralellik arz eden bir yaklaşım şöz konusu burada. Bu konuda da... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bunlar kimlerse söyle; Komisyonunun diğer üye
lerini de zan altında bırakıyorsunuz, lütfen belirtin. 

(10/230, 231, 233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Tabiî efendim; muhalefet şerhi çok açık. Efendim, zaten, bi
zim raporumuzdan sonra, üç üye arkadaşımız -Sayın İrfan Köksalan, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sa
yın Nejat Arseven- her maddeye cevap veren, bir ek, "azınlık görüşü" adı altında bir görüş yazmış
lar. Ben, bu görüşlerin hemen hemen tamamına katılmıyorum; onu, burada, açıkça vurgulamak is
terim ve bu konuyla ilgili cevaplarımı -daha çok teknik konular olduğu için ve Meclisi de meşgul 
etmemek için- yazılı olarak tanzim edip, gerekli yerlere de ulaştıracağım. 

Şimdi, mal bildirimi istemekle eleştirildik. Şunu açık yüreklilikle sizlere ifade ediyorum ki, 
mal bildirimini, son derece özenli ve bunu istemeye hakkımız olmadığı bilinci içinde istedik. Biz, 
bir soruşturma komisyonu değildik; eğer, Komisyondaki çalışmalarımıza yardımcı olmak isterse
niz, sizlere ilişkin iddiaların aydınlanmasına katkılı olmak isterseniz bize verin dedik ve bunu ge
tiren arkadaşlarımız, başta, Sayın Kalemli olmak üzere kendilerini, böyle bir mal bildirimini ver
meye, esas itibariyle bu üslûbun gerekli kıldığını ve bundan son derece memnun olduklarını ifade 
ederek ve gönüllü olarak verdiler. 

Tapudan kayıtları niye istedik? Kanunun 928 inci maddesinde "Tapu sicili alenidir" deniliyor. 
Yani, herkese açık olan bir şey, bir araştırma komisyonundan niye esirgensin ki?! "Peki, niye Di
van Üyelerinin istemediniz de diğerlerinin istediniz" deniliyor. Efendim, şimdi, Divan Üyelerine 
ilişkin, bu süreç içerisinde, icra sürecinde herhangi bir iddia yok ki; yani, o arkadaşlarımız hakkın
da, özellikle bazıları için isim belirtilerek iddia var ve onlara ilişkin gerçeği aydınlatmak açısından 
istemek durumunda kaldık. 
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"Taşeron sözleşmeleri ticarî sır kapsamında, niye istediniz?" İstedik... Bir tanesi vermedi, say

gı gösterdik; bir daha da istemedik. İsterseniz verirsiniz, isterseniz vermezsiniz dedik. Öbür alt ta
şeronlardan istedik, onlar verdi, yararlandık; yani, kimseye, herhangi bir baskı yapmış değiliz. 

Şimdi, bir başka iddia da, "Komisyon, yetkilerini, sınırlarını aşmıştır, suç duyurusunda bulun
muştur..." Değerli arkadaşlar, ben, burada, dediğim gibi, bir başka komisyonda da görev yaptım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

(10/230,231,232,233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Uğur Mumcu Komisyonunda görev yaptığımızda, Sayın 
Refik Araş, Sayın Tevfik Diker de komisyonumuzdaydılar, suç duyurusunda bulunduk ve o gün, 
Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Kalemli'ydi. Efendim, bunun yanı sıra, ayrıca, Sayın Halit Du-
mankaya'nın Başkanlığını yaptığı TÜRBAN Komisyonu 135 tane suç duyurusunda bulunmuş; Sa
yın Nabi Poyraz'ın Başkanlığını yaptığı Petrol Ofisindeki yolsuzlukları araştırmak üzere kurulan 
komisyon 12-13 tane suç duyurusunda bulunmuş ve hepsinde de Sayın Kalemli Meclis Başkanı; 
yani, o gün, bu konuda "beyler, ileri gidiyorsunuz, araştırma komisyonu olarak biraz öne geçtiniz" 
diye herhangi bir ikaz, herhangi bir hatırlatma veya herhangi bir görev tanımı yok. Ben, bu suç du
yurularını, geleneksel olarak yapılan suç duyurulan çerçevesinde yaptığımız inancındayım. 

Bu arada, yine Sayın Köksalan'm, konuşmasında, sizlerin yanlış bilgilenmemesi açısından, 
açıklama zorunluluğu hissettiğim birkaç nokta var. Bir tanesi: Meclis tazminat öder... 

Değerli arkadaşlarım "Meclis tazminat öder" denilen şey şudur: Dolar bazında bir ödeme ya
pıyorsunuz; bugün öderseniz şu kadar TL karşılığı ödüyorsunuz, bir ay sonra o günkü kurdan ödü
yorsunuz, bir sene sonra öbür kurdan ödüyorsunuz. Benim hatırladığım kadarıyla, Meclisin yapım 
sürecindeki bu ödemeler sürecinde, Türkiye, yüzde 130'larla borçlanmaktaydı; yani, bir parayı öde-
mezseniz ve daha geç öderseniz, bunun arada binecek kur farkı, sizin bu yüzde 130 faiz ödememe
nizle karşılaştığınızda, bırakın ceza ödemeyi, bence çok daha büyük bir avantaj sağlardı inancında
yım. 

Sayın Köksalan'm "geçici kabul yapıldı" tanımına katılmam mümkün değil; sizlerin de yanıl
masını istemiyorum. Yani, Parlar Vakfı ile yapılan 7,5 milyarlık bir sözleşme var; gelip, geçici ka
buldeki elektronik aksamda müşavere etmesi açısından... Bir aylık bir süre düşünülmüş, kısa bir sü
re düşünülmüş ve süre çok uzayınca, adamlar da, gelip "biz, bütün emeğimizi verdik; şu 7 milyar 
paranın hiç olmazsa bir kısmını bize verin" demişler, 5 milyar verilmiş. Eğer, sözleşmede "geçici 
kabulden sonra ödenir" diye bir madde varsa, bu para, ancak, erken ödenmiştir; yoksa, geçici ka
bulün yapıldığı anlamı gibi bir zorlama anlam çıkarmaya katılamayacağımı ifade etmek isterim. 

Tabiî, alındığım bir laf var, "rövanş alma" lafı. Sayın Kalemli'nin Meclis Başkanlığı seçimin
de oy vermiş bir kişi olarak, hiçbir rövanş anlayışımın olmadığını burada ifade etmek isterim; an
cak, biz, bu araştırmaları yapmakla, bir rövanş değil; ama, zannediyorum. Meclisimize bir avantaj 
sağlama durumundayız. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SAFFET AR1KAN BEDÜK (Ankara) - Çok doğru. 
(10/230, 231, 232,233) ESAS NUMARALİ MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Çünkü, 10% yılının Şubat ayında başlayan Divan top-
lantısının-ilk Divan toplantısıyla başlıyor bu- gündeminin birinci maddelerinde şunlar var: Bir Türk 
firması -işte, zaten hayırsever bir firmaymış. her yere katkılar yaparmış; öyle savunuluyor şu anda 
da- Meclisimizin basın toplantısı yapılan odasını, salonunu düzenlemek istiyormuş; bunu hediye 
olarak yapacakmış; önce bu konuşuluyor. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

(10/230,231,232,233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI AHMET PİRİŞTİNA (Devamla) - Birkaç madde sonra, geçen dönemden gelen bir Genel 
Kurul salonu varmış "ona, artık, bu sene başlayalım" diye sunuluyor ve bu Divan toplantısından 
yirmi gün sonra -değerli arkadaşlarımın üzerinde durduğu- Bayındırlığın en lüks fiyatlarıyla karşı
laştırıldığında, yüzde 90 daha pahalı olan, lojmanlar işi ihale ediliyor ve tesadüfen de bu firmaya 
veriliyor. Dört ay sonra bu Divan toplanjtısı yapılıyor; madde 89'a göre bu olay oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1997 Haziranında bir başka Divan kararı daha var; bütçeye de alınıyor; 
halkla ilişkiler binasına ilişkin bir karar. Yani, bizi Allah korumuş. Burada başka komisyonlar da 
kurulacaktı inancındayım. Bu karar, bu olayların gelişmesinden sonra iptal edilmiş ve aynı karar
dır; yine 89 uncu maddeye göre, aynı yöntemlerle yapılmasına ilişkin bir kararmış. 

Bu arada, Millî Saraylara ilişkin çalışmamızın özenle üzerinde durulması gerektiği inancında
yım. Meclis Başkanımız Sayın Çetin'e raporu sunarken her şeyin raporun içinde olduğunu; ancak, 
Millî Saraylar konusundaki duygularımı ve hassasiyetimi bir kez daha sözlü olarak ifade ettim. 
Mutlaka bir reorganizasyona tabi tutulmalıdır, görev, yetki tanımları mutlaka elden geçirilmelidir, 
arkadaşlarım da bunun üzerinde durdular. 

Son olarak da, öncelikle, Anavatan Partili yöneticiler tarafından, bu komisyonun siyasî dav
randığı biçimindeki çıkışını, o gün, bir refleks olarak düşünüp, hiçbir zaman cevap vermeyi düşün
memiştim; ancak, her platformda bu tavır devam ediyor ve başka platformlarda da devam ediyor. 
Bu açıdan, bunu kabul etmemin mümkün olmadığını ifade etmek durumundayım. Eğer, burada 
kastedilen, hepimizin birer siyasî parti üyesi olmasıysa, bu bir gerçektir, doğrudur; hepimiz birer 
siyasî parti üyesiyiz; ama, şu günkü Hükümet dengeleri, bugünkü Meclis dengeleri içinde de, bu
nun herhangi bir siyasî yaklaşım olmadığının, zannediyorum, hepiniz tarafından takdir edileceği 
inancındayım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; son sözlerimi bir teşekkür üzerine yapmak istiyorum. 
Bütün Komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok şanslı bir komisyonduk; 3 ayrı siya
sî partimizden meslek kökenli 3 arkadaşımız vardı, hukukçu arkadaşımız vardı, müfettiş arkadaşı
mız vardı. Zamanının büyük birkısmını Komisyonumuza ayıran arkadaşlarımızla çalıştık. Bu ara
da, gerek Bayındırlık Bakanlığından gerek Maliye Bakanlığından gerek İçişleri Bakanlığından, 
ODTÜ'den çok değerli uzman arkadaşlarımız bize katkılı oldular. Hepsine sizlerin huzurunda te
şekkür ediyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - İsmim zikredilerek ve Partimizin adı geçerek bir sataşma ha

li var; 2 dakika müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN - İzin verirseniz, ben, bulunduğunuz yerden bir kısa açıklama rica edeyim. 
Buyurun efendim. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan "bilgilere ulaştığımızda rahatsızlık duydular" dedi. Kesinlikle böyle bir rahatsız
lığımız olmadı; ama, mal beyanı konusunda en büyük şahidimiz de sizsiniz. Araştırma Komisyo
nu, hakikaten, Mal Bildirimi Yasasına göre böyle bir talepte bulunamaz; ama, buna rağmen bulu
nuldu. İştirak ettik. Veren arkadaşlarımız oldu, vermeyen arkadaşlarımız oldu. Vermeyenler de, son 
derece yasal çizgideydi ve doğru yaptılar; ama, Sayın Kalemli, Sayın Necdet Basa veya diğer suç
lananlar mal beyanında bulundular ve geldiler Komisyon huzurunda tek tek açıklamada bulundu
lar. 

Soruyorum şimdi: Bütün Türkiye Cumhuriyeti tapularına, sadece Kalemli ve Necdet Basa için 
yazı yazılıp da tekrar mal beyanının istenilmesi için, "bunlar doğru mu" diye sorulması rencide edi
ci mi, değil mi? 

Burada bir şey daha açıklıyorum. Beyan edilenler aynen gelmiştir; hiçbir yanlış, hiçbir deği
şiklik olmamıştır. Onun için, bunu da burada açıklamaktan son derece mutluyum. 

Sayın Başkanım, ben burada "tazminat öder" dedim. Sayın Mustafa Yılmaz'a bir sual sordum; 
siz imzalamadan gittiniz -yılbaşıydı, şuydu buydu, neyse- eğer Sayın Kalemli de o istihkakı imza-
lamasaydı ne olurdu" dedim, "tazminat öderdik" dedi. Bunu burada tekrar etmenin, burada telaf
fuz etmenin yanlış bir şey olduğunu zannetmiyorum; zabıtlarda da zaten bu vardır. 

Taşeron sözleşmesi... (FP ve DSP sıralarından gürültüler) Biz bunların hiçbirine karışmadık, 
yalnız bir şey söyledim, Araştırma Komisyonunun görev konusu tespittir ve Sayın Ali Rıza Gö-
nüTün, komisyondaki konuşmalarında da bu vardır; ama, her ne hal ise, en son raporda, Ali Rıza 
Gönül ve arkadaşlarınca getirilen karar nedeniyle "burada birtakım tespitler yapıyoruz" dendi ve 
Türk Ceza Kanununa göre suç duyurusunda bulunuldu. 

BAŞKAN - Sayın Köksalan, kısa bir açıklama demiştim... 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkanım, bakın, bugün son istihkak, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince, Emlak Konuta yapılan bir icraî takibat nedeniyle ödenmiştir. Demek ki, öden
mek mecburiyeti var, doğrudur. Bunu da tenkit ettiğim için söylemiyorum. O istihkakın Kalemli 
tarafından ödenmesi doğru bir iştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisini tazminattan kurtarmıştır. 

Bana bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim. 

(10/230,231,232,233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI AHMET PİRİŞTINA (İzmir) - Sayın Başkanım, bir cümleyle Sayın Köksalan'ı teyid ede
ceğim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan. 
(10/230,231,232,233) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI AHMET PİRİŞTİNA (İzmir) - Efendim, Sayın Köksalan "bilgiye ulaştıklarında rahatsız ol
dular" şeklinde bir ifadede bulunduğumu söylediler; benim ağzımdan böyle bir şey çıkmışsa, bu
nu, o amaçla söylemedim, amacını aşmıştır, bunu söylemek istemedim. Yani, yapmak istediğimiz 
çalışmalarda, ulaştığımız herhangi bir bilgide arkadaşlarımın hiçbir rahatsızlığını görmedim. Eğer, 
o anlamda ifade ettiysem, bunu düzeltiyorum. Eğer, o şekilde söylediysem -şu anda o anlamda söy
lediğimi hatırlamıyorum- özür diliyorum, o anlamda değildir amacım. Ancak, ticarî sır kapsamın
da, şimdi, ifade ettiği gibi, tapuya yazmasaydık, mal bildirimi istemeseydik... "Suç duyurusunda 
bulunmak bu komisyonun yetkilerini aşar" görüşünü savundular. Ben, bunu ifade etmek istedim; 
düzeltirim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, size ve parlamenter nezaketinize teşekiir ediyorum. (Alkışlar) Ga
yet tabiî, hata varsa, herkes özür dilemesini de bilmelidir. Bu. hepimizin çok muhtaç olduğu bir 
edep türüdür. 
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Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Nedir efendim? Yerinizden açıklayın. 
Şu İçtüzüğün 60 ncı maddesini o kadar sık kullanır olduk ki... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bir cümle... 
BAŞKAN - Bir cümle diyorsunuz, bir cümle, buyurun. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın ANAP sözcüsü, Türkiye Büyük Millet Mecli

sindeki koltuk ve salon davasının, siyasîlerle bürokratlar arasındaki bir çekişmenin veya uzlaşma
nın sonucunda ortaya çıktığını ifade buyurdular. Ben şunu öğrenmek istiyorum; bahsettikleri Ge
nel Sekreterliğe, Genel Sekreter Yardımcılığına veya Teknik Daire Başkanlığına getirilmiş olan ye
ni kişilerin atanma usul ve esaslannda, acaba, Başkanlık bir hata mı yaptı? Bunun açıklanmasında 
fayda var. Bu, beni rahatsız etti. 

İkincisi; burada konuşma hakkı bile olmayan bürokrat arkadaşlarımızın veya yöneticilerimi
zin, kendilerini müdafa sadedinde dahi ifade buyuramayacakları konularda, acaba, Başkanlık adı
na bir cevap verilecek mi? 

BAŞKAN - Sayın Bedük, Başkanlığı temsilcn bir değerli arkadaşımız orada bulunuyor ve ta
kip ediyorlar; tabiî, o nasıl takdir eder bilmiyorum. Birleşimi yöneten Başkanlığın yapabileceği bir 
şey yok burada. 

Teşekkür ediyorum. 

Sayın Hükümet ye Sayın Başkanlık Temsilcisi söz istiyorlar mı? 
TBMM BAŞKANVEKİLİ HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Söz almayacağım efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Türkiye'nin tanıtımında çok bü

yük bir yer alacak Meclisin yapımında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Veysel Candan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi salonuyla ilgili Meclis araştırması komisyonunun bir üyesi olarak, kişisel görüşlerimi açık
lamak üzere kürsüde bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuz dört ay çalışma yaptı ve 44 kişiyi dinledi. Bunlar arasında, Sayın Kalemli, Sa
yın Basa, teknik heyet, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, ihale komisyonu ve MESA-Nurol yetkili
leri vardır. Bu işte bilgisizlik, acemilik, idare menfaatinin gözetilmemesi, ihmal, sorumsuzluk, ti
carî ilişkiye girme, örneği görülmemiş bir yetki devri ve hukuk ihlalleri mevcuttur. 

Ben, konuya, çok değişik bir açıdan yaklaşacağım ve konuyu, gayet anlaşılır bir hale getirme 
noktasında kısa, özet bilgi takdim edeceğim. 

Burada yapılan işler şunlardır: 
1.- Anahtar teslimi olarak, Meclisin içinde yapılan değişikliklerdir. Bunun tutarı 21 milyon, 

770 bin dolardır ve Mesa-Nurol'a yaptırılmıştır. 
2.- Bu işler yapılırken, yapılan birtakım değişiklirdir. Bu da 21 milyon 770 bin dolar üzerine 

ilave edilmiş artı 15 bin dolardır. 
3.- Elektroakustik, yoklama, başkan odası, basın holü, TV stüdyosu, elektrik işleri, ek koltuk

lar, özürlüler asansörü MESA-Nural'a, fatura artı yüzde 15 üzerinden yaptırılmıştır. 
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Nihai ödemede, Emlak Konut hissesi olarak, bütün bu masraflar çarpı yüzde 10 olarak öden

miştir. İşin toplam maliyeti de yaklaşık 40 milyon dolardır. 40 milyon dolarlık işte ödenen para, 
yaklaşık 10 milyon dolardır; yani, yüzde 25'i yapımcı ve aracı firmalara ödenmiştir. 

Tabiî, bu iş, acaba değişik bir usulle yapılsa daha ucuz mu olurdu; tabiî ucuz olurdu. 

Ayrıca, burada, yine, dolar bazında yüzde 30 avans verilmesi de, idare aleyhinedir. 
Şimdi, ben, bu işler yapılırken, birtakım prosedür eksiklikleri olmuş olsaydı, hepsini kabul 

ederdim; ancak, bir şartla. Proje müellifinin getirdiği rakam 13 milyon dolar civarındadır; ama, Me-
sa-Nurol'un yaptığı 28 milyon dolar civarındadır; artık, bunu kabul etmek mümkün değil. Yani, bu
radaki prosedür eksikliklerini, burada yapılan yanlışlıkları, buradaki yetki devrini kabul etmek 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, yargıya gitme konusuna neden imza attım; kısaca, maddeler halin
de ifade etmek istiyorum. Anayasanın 38 -inci maddesinin dördüncü fıkrasında "beraatı zimmet 
esastır" deniliyor; ama, bu konunun, mutlaka, yargıya gitmesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, evvela, Başkanlık Divanında bu konu bir kere görüşülmüştür ve ondan 
sonra Başkanlık Divanına getirilmemiştir. Sadece, orada "Emlak Konuta verilsin" denilmiştir. Sa
yın Kalemli, soran Başkanlık Divanı üyelerine, "siz, bana bir yetki verin; daha sonra, bunu nasıl 
görüştüğümü sizlere getirip aktaracağım" dediği halde, hiç aktarmamıştır; yani, Başkanlık Divanı 
devredışı bırakılmıştır. 

Yine, karar altına alınmadan birtakım olurlar vermiştir. Çok önemli ve çok hassas bir konuda, 
Başkanlık Divanında tartışılan konuların dışında kararlar, Başkanlık Divanı kararı gibi alınmış ve 
imzalatılmıştır. İşte, bu tespitler, tutanaklarda vardır. Özetle söylemek gerekirse, Başkanlık Diva
nında konuşulan ayrıdır, imzalatılan kararlar ayrıdır. 

Sayın Kalemli diyor ki: "Ben Emlak Konuta verdim, iş bitti." Hayır; İta amiri olarak, veren in
sanın yetkileri devam eder; çünkü, Emlak Konut, Emlak Bankası müfettişlerince incelendiği za
man, raporlarında demişlerdir ki: "Bizim heyet, ihaleyi yaparken, ihaleye, kendi usul ve esasları
mıza fesat karıştırmıştır ve bunların memuriyetten atılması için müfettiş raporları hazırlanmıştır." 
İşte, Emlak Konuta işi veren ita amiri Sayın Kalemli, görevini ihmal etmiş, Emlak Konuttaki usul
süzlüklere müdahale etmemiştir. 

Teknik heyet de devredışı bırakılmıştır. Neden: Bakın, ilk söküm istihkakı ödenirken teknik 
heyet itiraz etmiştir. "Biz, bunu imzalamayız" denildiği zaman, onların görev ve sorumluluklarını 
yeniden belirleyen bir yazı hazırlanmış ve gelen istihkaklara, teknik heyet, hiçbir zaman imza at
mamıştır. Dolayısıyla -çok enteresan- Sayın Mehmet Mısırlı'ya ait bir parafın da sahte olduğu, kri
minoloji raporlarından tespit edilmiştir. .. 

Yine, komisyonda dinleme esnasında, bir hafta tatilinde imzaların zorla attırıldığı, Genel Sek
reter tarafından kendilerine küfür edildiği, metnin okumadan imzalatıldığı tutanaklarda yazılıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Emlak Konut da muhammen bedele esas olmak üzere bir keşif özetini 
Meclise göndermiş; ancak, Meclis, bunu bir ay bekletmiş. Daha sonra ise "bu işlerin çoğunluk ka
lemi ithaldir" diyerek "muhammen bedel tespit edilemez" yazısı Emlak Konuta gönderilmiştir. 
Halbuki, proje müellifi yüzde 70 de olsa, sanat eseri de olsa, yurtdışından da gelmiş olsa bunların, 
mutlaka keşif özeti ve muhammen bedelle tespit edilebileceğini ifade etmişlerdir. 

Burada, Emlak Konutun, hem muhammen bedel, hem keşif özeti olmadan, kendi usul ve esas
larını çiğneyerek ihale yapması, Emlak Konut tarafından yapılan usulsüzlüğe ve birtakım suiisti
mallere açık olan birinci esastır. 
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Değerli arkadaşlar, konu ilk defa nasıl ortaya çıkmıştır... Birinci söküm hakedişi gelmiştir, 3 
milyon 900 bin dolar, o günkü bedelle, yaklaşık 500 milyar, bugünkü bedelle 1 trilyon. Bu konu, 
İdare Amiri tarafından önce imzalanmamış, Sayın Kalemli, bunu, itâ amiri olarak hemen imzala
mış. Yani, Kalemli'nin oluruyla bu para ödenmiştir. Ben soruşturma sırasında Mesa - Nurol yetki
lilerine bunu sorduğum zaman "evet, bu işte biz çok kâr ettik, ancak biz, bazı işlerde kâr, bazıların
da zarar ederiz" demişlerdir. Bunu, müteahhit-taşeron firmaların faturalarına baktığımız zaman, o 
günkü bedelle 500 milyar Meclisten alırken, 10 milyar liraya yaptırdıkları, faturayla ibraz edilmiş
tir. Yani, burada 50 misli bir kâr söz konusudur. 

Değerli arkadaşlar, iki uzman istenmiş; onlara, dar çerçevede bir inceleme yaptırılmış, bu in
celeme esnasında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi itâ amirinin birtakım usulsüz işleri olduğu ra
porlarda tek tek yazılmış. Sonuç bölümünde, ancak, Emlak Konutun da devlet kuruluşu olduğu ka
nısına varılarak, yapılacak işlerin, ileride usulsüzlüğe sebebiyet vereceği rapora yazılmıştır. 

İşin çok enteresan tarafı, bu raporu böyle düzenleyen insanlardan bir tanesinin yakını da, bu 
raporla ilgili olarak işe alındığını, raporu imzalayan kişi, soruşturma esnasında ifade etmiştir. 

Burada yapılan bazı işler var dedik. Projede yapılan işler değiştirildiği zaman, en azından, üç 
firmadan bir fiyat araştırılması yapılması lazımken, yapılan işteki değişiklikleri, maalesef, müteah
hit firma arzu ettiği gibi yapmış, fatura kesmiş ve onlara yüzde 15 ödenmek suretiyle, idare, bura
da, en azından 20 milyon doların üzerindeki tüm yapılarda büyük zarara uğratılmıştır. Halbuki, bu 
yapılan değişiklikler de, mukayeseli keşif özetiyle, teklif alma usulüyle yapılmalıydı. 

Şimdi, burada ek işler var. Bu ek işler de, aynı şekilde bu firmaya verilmiştir; onlar için de 
yüzde 15 fazla ödeme yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, burada dikkatle takip ettiğimiz zaman, ek işlerde, Başkanlık onayının ol
madığı, Başkanlık Divanının toplantıya çağırılıp, o kararların, toplantıda alınmadığı, Sayın Kalem
li'nin tek başına bu işleri yaptığı gözlenmektedir. 

Başkanlık Divanı üyelerini komisyona çağırdığımız zaman, ben, kendilerinden birine sordum; 
yüzde 10 nedir? "Bilmiyorum" dedi; yüzde 15 nedir? "Ben onu da bilmiyorum" dedi. Halbuki, bun
lardan biri, müteahhitlere verilen fatura artı yüzde 15 kâr, biri de Emlak Konuta verilen yüzde 
10'du. Yani, konu, Başkanlık Divanında hem hiç tartışılmamış hem de hiçbir bilgileri yoktu. Hat
ta, 21 milyon 770 bin doları telaffuz ettiğim zaman, Başkanvekillerimizden Kamer Genç, bu işe 
kendisinin şerh koyduğunu söylemiştir. Bu fiyatın çok yüksek olduğu, 8 milyon dolara yapılması 
şeklinde kendisine bilgi geldiği de, ilk tutanaklarda şerh olarak yazılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Dönmemiz mi lazım, uzatın tamam... 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle Emlak Konut arasında bir anlaşma yapı
lıyor ve o anlaşmada deniliyor ki: "Emlak Konut da, diğer firmalarla yaptığı anlaşmalarda buna uy
mak durumundadır ve bu iki anlaşma da, gelecek teknik heyetçe incelenecektir." Hiçbiri incelen
memiştir ve yüzde 30 avans ve hatta ihzaratlara ödemeler de, ikinci anlaşmalara, idare aleyhine ko
nulmuştur. Sayın Kalemli, bunları teknik heyete inceletmiş olsaydı, bu iki sözleşmede idare aley
hine olan maddeler çıkarılacaktı. Teknik Daire Başkanı Sayın Mısırlı da bunu ifade etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bunun izahı mümkün değildir. Şu anda proje müellifinin en son ver
diği fiyat 12 857 892 dolar. Mesa-Nurol'un teklif ve tatbik fiyatı 28 927 63,5 dolar; aradaki fark 16 
069 743 dolan Proje müellifi diyor ki "Bugün bana bunu teslim edin, yine aynı fiyatla yaparım" İş
te, bunun izahı yok. 
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Değerli arkadaşlar, ben, Komisyonda Kalemli'ye sordum: "Siz, Mesa Mesken AŞ'ye, neden ev 
almak için... Bakın, "benim evimi satın" diye vekâlet veriyor, "bana iki daire satın" diye de vekâ
let veriyor. Bana orada cevap olarak dedi ki "Bir özen eksikliği, dikkatsizlik" Bu, basına da intikal 
etti. Daha sonra döndü: "Şimdi olsaydı alırdım" dedi. İşte, verdiği cevap bu. 

Yazlıkla ilgili birtakım iddialar var. 

Kanaatimce, Meclis Başkanı olan, ita amiri olan ve onun imzasıyla uzatmalarla, müteahhit fir
manın kâr ettiği bir ticaret kabul edilemez. Yani, bir Meclis Başkanı, hem imza atacak hem onlara 
süre tanıyacak hem fiyatlarını kabul edecek hem ek işlerde, fatura artı yüzde 15 kâr verecek, son
ra da onlardan ev alacak, onlarla ticaret yapacak... 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - İta amiri olarak istihkak raporlarını o imzalamış değil. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - İstihkak raporları neticede yine ona dönecektir Sayın Va

lim. 
Değerli arkadaşlar, bakın, proje müellifinin ifadesini okuyorum: "Şayet, benim uyardığım za

manda, Meclis Başkanı benim uyarılarıma dikkat etmiş olsaydı, bugünkü muvazaa ortaya çıkmaz
dı. Yazılı ve sözlü olarak kendilerini uyardım 'bu yaptığınız iş yanlıştır, ileride muvazaa getirir, 
usulsüzlüğe ve yolsuzluğa meydan verilir' dedim." 

Şimdi, neticeyi toplamak gerekirse... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Artık, bağlayın. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Tamam. Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
ANAP'lı üyeler, Emlak Konut ve müteahhit firma; diyor ki "iş kısa sürede yapıldı; sanat ese

ridir." Komisyonda söyledikleriyle burada söyledikleri, bana ters geldi. Özellikle, Sayın Pakdemir-
li "fahiş fiyat da, sistemden; bu sistemin bir sıkıntısı" diyordu. Proje müellifi de diyor ki: "Sanat 
eseri de olsa, kısa sürede de yapılsa, ithal kalemleri fazla da olsa, bu fiyatın fahiş olduğu kesindir; 
ödenen fiyatın çok fazla olduğu kanaatindeyim." Meclisin para ödediği proje müellifinin kanaati , 
bu. 

Sayın Kalemli için söylenecek son sözlerimi ifade ediyor ve kapatıyorum. Başkanlık Divanı
nı yeterince bilgilendirmediği; Türkiye Büyük Millet Meclisinin teknik heyetini devredışı bıraktı
ğı; Emlak Konuta işi verdikten sonra görev sorumluluğunun tamamını onlara aktardığı; onların 
yaptığı usulsüzlüklerin üzerine gitmediği; ek işlerde yasaları çiğnediği ve usulsüz olur verdiği; fir
mayla ticarî ilişkilere girdiği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Candan, bu dördüncü süre uzatımısın^ Toparlar mısınız. 
AHMET TAN (İstanbul) - Artık saygı sunun. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Saygı sunacağım. 
Değerli arkadaşlarım, ANAP sözcüsü arkadaşım "efendim, bu, siyasî bir rövanştır" dedi. Si

yasî rövanş değil; rövanşın kendisi yargıda olacaktır. Temenni ederiz ki, yargı, bu işi ortaya koyar 
ve açığa çıkarır; ama, bana vicdanî kanaatimi sorarsanız; ben siyasî yaklaşmıyorum; burada ihmal 
vardır, burada devlet zararı vardır. 

' Teşekkür ediyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Candan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Elkatmış, kişisel görüşlerinizi ifade etmek üzere buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Halk arasındaki meşhur ismiyle, koltuk komisyonu raporu üzerinde, ben de, kişisel olarak söz 

almış bulunuyorum. Daha evvel konuşan arkadaşlarımızın hepsi, olayın teknik yönünü ve raporu 
çok detaylı olarak izah ettiler. Benim, şu geç vakitte, bu şekilde detaya girmek gibi bir niyetim yok. 
Yalnız, birkaç hususa da değinmeden geçemeyeceğim; çünkü, ben de, bu komisyonun bir üyesiy
dim. 

Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız tarafından deniliyor ki, "bu konuların gündeme getiril
mesinden Parlamento yara alıyor. Burada, siyasî davranılıyor." Buna, kısmen katılmıyorum. Bu 
olay, bu Parlamentoca ele alınıp incelendi ve bütün komisyon üyesi arkadaşlarımızın da çok değer
li katkılarıyla çok güzel bir rapor hazırlandı. Bu raporun hazırlanmasıyla ve burada, bu konunun 
müzakere edilmesiyle Parlamentomuz yara almamıştır; bilakis, kendisiyle de ilgili olan bir olayı 
enine boyuna incelemiş, şu anda burada tartışıyor ve kamuoyuna da mal etmiştir. Bu yönden. Par
lamento yara almamış; bilakis, büyük bir prestij kazanmıştır diye düşünüyorum; çünkü, ülkemiz
de, öyle kişi, kurum ve kuruluşlar var ki, onların yaptıkları yolsuzluklar veya başka türlü usulsüz
lükler hakkında, bugüne kadar hiç kimse bir söz söyleyemezken ve araştırılamazken, Parlamento, 
kendisiyle ilgili olan bu hususta gerekli özeni, dikkati göstermiş ve araştırma yapmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda, tabiî ki, sıkça 
araştırma isteniliyor, soruşturma isteniliyor. Bana göre, buna bir çare bulmamız lazım. Ne soruş
turma komisyonları ne de araştırma komisyonları, görevlerini yapmak istemelerine rağmen, tam 
olarak yapmaları, bugünkü mevzuat içerisinde ve bugünkü siyasî atmosfer içerisinde mümkün de-
ğil. 

Burada, bakınız, şimdi, bu rapor üzerinde -ki, bu rapor, gerçekten de güzel hazırlanmış bir ra
pordur, ben de içinde olduğum için söylemiyorum- tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz; komisyonun, 
mal varlığını soruşturma, araştırma yetkisi var mı, yok mu? Komisyon, suç duyurusunda bulunabi
lir mi, bulunamaz mı? İşte, komisyon şunu yapar mı, yapamaz mı?.. "Komisyon siyasî davranmış
tır" diye söyleniyor. Bu sözlerin söylenmemesi için, araştırma ve soruşturma komisyonlarının fonk
siyonlarını, görevlerini çok net olarak ve ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlememiz gerektiğine 
inanıyorum. Komisyonlarda görev alan bütün arkadaşlarımız da, inanıyorum ki -müspet olsun, 
menfi olsun- kendi inançlarına, vicdanlarına göre karar vermişlerdir; kimsenin kimseyi bu konular
da itham etmeye hakkı yoktur diye düşünüyorum. 

Ne yapmalıdır soruşturma ve araştırmaların daha düzgün, daha iyi bir neticeye varması için? 
Bir kere, biraz evvel de arz ettiğim gibi, yetkilerinin, görevlerinin ve sorumluluklarının iyice tespit 
edilmesi lazım. 

Bir de, bu Meclis, yargı organı gibi çalışıyor değerli arkadaşlar. Biz yargı organı mıyız, yok
sa, yasama organı mıyız; bunu iyi bir tespit etmemiz lazım. Onun için, çoğu kere de şunu görüyo
ruz; yargının görevine müdahale ediyoruz. Halbuki, bu işlerin büyük çoğunluğu yargının işidir. O 
halde, yargının bu işi yapabilmesi için -ki, maalesef, bugün yargının bu işleri tam layıkı veçhile 
yaptığı da söylenemez- yargının tarafsızlaştırması ve güçlendirilmesi gerekir değerli arkadaşlar. 

Tabiî ki, böyle komisyonlar kurulduğu zaman da, toplum, büyük bir beklentiye itiliyor. Neti
cede de bir şey çıkmıyor veya komisyonların yapacağı bir şey yok; nihayetinde, şimdi burada ol
duğu gibi, bir rapor verip, burada müzakereye açmak, bir de suç duyurusunda bulunmak... Toplum 
da başka şey bekliyor; o zaman, tabiî ki, toplum büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Buna da hak
kımız yok diye düşünüyorum. 

- 1 9 6 -



T.B.M.M. B:122 15 .7 .1998 0 : 4 
Komisyon üyesi arkadaşlarımız da, genellikle, gerekli özeni göstermiyorlar. Bunu şu manada 

söylüyorum: Çok arkadaşımız çıkıyor, komisyonun yasal başkanı varken, sözcüsü varken konuşu
yor. Belgeler, haraç mezat, gazetelerde, her yerde uçuşuyor. Doğru olsa, haydi, bir dereceye kadar, 
doğrular yansıtılıyor diyebilirim; ama, çoğu kere, doğrular, maalesef, yansıtılmıyor. 

Komisyonumuz, gerçekten, arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi, dört ay çok iyi çalışmıştır, ta
rafsız olmuştur; bu, verdiğimiz raporda görülecektir. Komisyonumuzun birçok görevi vardı. Ney
di bunlar; Genel Kurul salonunun yenilenmesi işinin araştırılması, lojman inşaatının araştırılması, 
Millî Sarayların araştırılması, Meclise alınan personelin araştırılması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Vakfının araştırılmasıydı; ama, kamuoyunun beklentisi, sadece Meclis Genel Kurul salonunun 
yenilenmesi işi olduğu için, ağırlığı o konuya teksif ettik ve buradaki konuşmalar da, genellikle o 
minval üzerinde gitti. 

Değerli arkadaşlar, raporda inceleneceği gibi, 23 konuda eksiklikler ve usulsüzlükler tespit 
edilmiştir. Raporumuz özellikle 132 ve 154 üncü sayfalarına kadar incelendiğinde, bunların çok net 
olarak belirtildiği görülecektir. Arkadaşlarımız bunların çoğuna madde madde değindikleri için, 
ben, değinmedikleri birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Genel Kurulun dışındaki birkaç 
noktaya da ayrıca değinmek istiyorum; bunlardan bir tanesi, bizim görevlerimizden bir tanesi -ar
kadaşlarımız değinmediği için söylüyorum-personel alımı. 

Değerli arkadaşlar, şu anda, raporumuzda da belirtildiği gibi, takriben söylüyorum, 4 bin 900 
küsur personel var Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Ne deniliyor toplumda "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi büyük bir KİT olarak çalışıyor" Doğrudur. Öyle kişiler alınmış ki, değerli arkadaşlar... 
Bakınız, Komisyon üyesi arkadaşlarımızla İstanbul'a gittik. Millî Saraylarda ve Yıldız Porselen 
fabrikasında incelemelerde bulunduk. Millî Saraylarda yaptığımız incelemede, gerçekten, ben ve 
orada bulunan Komisyon üyesi bütün arkadaşlarımız irkildik ve çok üzüldük. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Meclis Başkanımız buradaydı, -şimdi göremiyorum- kendisine say
gılar sunuyorum ve bu Millî Saraylar işine el atmasını özellikle rica ediyorum; el attığını biliyo
rum; yalnız, özellikle, Dolmabahçe Sarayının ziyaretçiye kapatılması lazım. Arkadaşlarımız da 
gördü Dolmabahçe Sarayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bakınız, Dolmabahçe Sarayında ki
min ne yaptığı belli değil, raporda var bunlar. 

Değerli arkadaşlar, Millî Saraylara 1 200 eleman alınmış, burayı, günde 1 500 kişi ziyaret edi
yor ve burada 8-9 temizlikçi var; 1 temizlikçiye -gözlerimizle gördük; hastalanmazsa, şu olursa, bu 
olursa onlar hariç- 17 bin metrekarelik alanın temizliği düşüyor. Bu kadar kıymetli, dünyada eşi 
emsali olmayan eserlerin olduğu bir sarayda, 1 temizlikçinin 17 bin metrekarelik alanı temizleme
si mümkün mü; değil. Meclis de öyle değil mi arkadaşlar? 

Değerli arkadaşlar, bakınız, Susurluk Komisyonu çalışmalarımız sırasında, bize, yabancı ülke
lerden iddianame geldi; Mecliste tercüme ettirecek adam bulamadık. Bana, yine, bundan bir ay ka
dar evvel, İtalyan Parlamentosundan Gladio ile ilgili Parlamentonun raporu geldi. Tabiî, ben, İtal
yanca bilmem. Bunu tercüme ettirin diye Meclis Başkanlığına yazıyla müracaat ettim "Mecliste 
tercüme edecek kimse yok, dışarıda tercüme ettirelim" denildi. Sonra, ilgili arkadaşlar beni arayıp 
"aşağı yukarı 180 küsur milyon lira istiyorlar, ne diyorsunuz" dediler. -

Değerli arkadaşlar, benim vicdanım el vermedi. Meclise 5 bin adam alınacak, hem de kimler 
alınacak; burada rapora baktığımız zaman, Genel Sekreterin yakını, kızkardeşi alınacak, iki gün 
sonra da emekli olacak. Burada, kimin, kaç günde emekli olduğu belli değil. İki günde, üç günde, 
dört günde emekli oluyor; esas yolsuzluk budur bana göre. Genel Kurul inşaatındaki yolsuzluk ka
dar, bu da en büyük yolsuzluk. İki gün sonra sen alacaksın, emekli edeceksin; ama, işe yarar bir ta
ne adam yok. 
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Ben milletvekiliyim. Haklı olarak yabancı dilim de yok; birçok arkadaşımızın yok. Olsa bile, 
birçok dil var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir parlamenterin eline gelen bir do

kümanı anında tercüme ettirebilmesi lazım. Yoksa, burada gelip siyasî konuşmalar yapmakla par
lamenterlik yapılmaz diye düşünüyorum. Ben, Önüme gelen bütün dokümanları inceleyebilmeli-
yim, tercüme ettirebilmeliyim; ama, yok. 5 bin adam alınıyor, bir tane doğru dürüst her dilden an
layan tercüman alınmıyor. Bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. 

Bu millî sarayları özellikle korumamız gerekiyor. 1 500 ziyaretçi gelecek, orada çalışan 1 200 
insan var! Böyle rezalet olmaz değerli arkadaşlar. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Envanteri de yok, değil mi? 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Hiçbir şeyi yok; kayıp... Raporda var, dünyada eşi em

sali olmayan, ecdadımızın bize miras bıraktığı, emanet ettiği -sadece bizim de malımız değil bu, 
bütün insanlığın malı- 70 bin parçanın 10 bin tanesi sergileniyor, 60 bin tanesi -gittik, gözümüzle 
gördük- çürümüş değerli arkadaşlar, çürümüş!.. Ben, oradaki manzarayı görmenizi isterdim; ama, 
bir televizyon kanalında, bunu, bir program olarak gösterdiler. Sayın Uğur Dündar'a da, bu yaptı
ğı hizmetten dolayı, burada ayrıca teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bütün bunlar karşısında, Meclisin iyi idare edildiğini hiç kimse söy
leyemez, ben, şahsen söyleyemiyorum. 

Meclisteki bu inşaatla ilgili yolsuzluğu bir tarafa bırakıyorum. Bakınız, ne yapıldığı belli de
ğil. İhale yapılmış, sözleşmeler geliyor... Sözleşmeleri bizim komisyonumuz açtı; gitti arşivden 
buldu, zabıtla açtı. Kimse açıp da okuma zahmetinde, inceleme zahmetinde bulunamamış. Orada, 
Meclisin aleyhine birçok hükümler var. Onun dışında, fahiş fiyat var. Burada faturaları var değer
li arkadaşlar. Arkadaşlarımız bahsettiği için söylemiyorum; ama, bakınız, size, daha orijinal bir şey 
söylüyorum: Avans ödenmiş. Ne kadar; 626 milyar 500 milyon. Nereye ödenmiş; ödenmemesi ge
rekli olan kuruma ödenmiş! Sonra da "efendim, yanlışlık oldu" diye yazı yazılmış!.. 

Değerli arkadaşlar, 8.11.1996 tarihinde 626,5 milyar lira para ödeniyor, dört gün hesaplarında 
kalıyor, 12 Kasım tarihinde de, aman yanlışlık oldu diye hesap düzeltiliyor. Türkiye'de bir gecelik 
faizlerin o tarihlerde yüzde 1 000 olduğu bir dönemde 626,5 milyar liranın getirişini düşünün!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, böyle yanlışlık olur mu? Yani, öde

nen 626,5 milyar lira para!.. Buna iyi yönetim denebilir mi? 
Zamanım olmadığı için bütün konuları dile getirmem mümkün değil. Müteahhitin, sözleşme

ye göre teknik birim fiyatı vermesi lazım. Yazı yazıyor müteahhit "her ne kadar, sözleşmeye böy
le yazılmışsa da, bu, sehven yazılmıştır" diyor. 

Değerli arkadaşlar, sehven yazılır mı? Müteahhit kılı kırk yarmış, lehine olan bütün hususları 
sözleşmeye dere etmiş ve aleyhine olacak teknik fiyatı vermemiş; aslında, vermesi lazım, verme
diği takdirde, sözleşmenin hükümsüz sayılması lazım, en azından tazminata mahkûm edilmesi la
zım, en azından bunun bedelini ödemesi lazım; ama "o husus, o madde sehven yazılmıştır" diyor 
ve düzeltiliyor. Böyle kepazelik, böyle vurdumduymazlık olmaz ve buna da hiç kimse iyi yönetim 
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demez, diyemez de. Nitekim, Türkiye'de de böyle olmadığı için birtakım tatsızlıklar oluyor. Ümit 
ederim ki, bundan sonra bu çeşit tatsızlıklar olmaz ve kamuoyu da, bize, belki biraz da haksız ola
rak, kötü gözle bakmaz diye düşünüyor; hepinize saygılar sunuyorum. (FP, DYP, DSP ve DTP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Elkatmış, teşekkür ediyorum. 

Evet, Sayın Hükümet kısa bir açıklama yaptı, Sayın Komisyon Başkanı beyanda bulundu, Sa
yın Meclis Başkanlığı temsilcisi bir beyanı olmayacağını ifade etti. Bu suretle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüz
lük iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca kurulmuş bulunan (10/230, 231, 232 ve 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
nun raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Evet, gelelim ma nahnü fihimize. 
Sayın grup başkanvekilleri, kaldımız yerden devam mı ediyoruz? 
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Devam... Devam... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 

Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol 
Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/676) (S. Sa
yısı : 232) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin ikinci müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 Sayılı 

Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile illi Sayılı askerlik Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ne iMaddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı: 338) 

BAŞKAN - 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri, üzerindeki 
önergelerle birlikte, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona geri verilmişti. 

Komisyon, raporunu henüz vermediğinden, teklifin müzakeresini erteliyoruz. 
3. - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 

39 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf 
Bahadır ve 9 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 arkadaşının aynı mahiyetteki 
kanun teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri 
ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma 
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ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı: 553) 

BAŞKAN - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının müzakeresine devam edece
ğiz. 

Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
4. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporu (1/689) (S. Sayısı: 631) 

BAŞKAN - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. . 

Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 

5. - Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi 
Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Em
lak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga 
Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'in, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün 'ün, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 
arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'in, Balıkesir Milletvekili İs
mail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'in, Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı 'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay 'in, Bayburt Millet
vekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Kara-
yalçın 'in, Bursa Milletvekili Turhan Tayan 'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye 
Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
21191, 2/194, 2/221, 2/270,2/287,2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 
2/1015,2/1019,2/1070) (S. Sayısı: 626) (1) 

BAŞKAN - Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir 
Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanu
nu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

(I) 626 S. Sayılı Basmayazı 17.6.1998 tarihli 103 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının 71 inci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Gru
bu adına yapılan konuşma tamamlanmıştı. 

Grupları adına başka söz talebi var mı efendim? 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Yok efendim, yok. 
BAŞKAN - Efendim, sizin grubunuz adına yok. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 

Şahsı adına Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
71 inci maddeyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. 71 inci maddenin Plan ve Büt
çe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, bu madde üzerinde, maalesef, hiçbir söz söylenmemiş 
ve madde, hemen, olduğu gibi Komisyondan geçmiş. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde değişiklik yapan bu maddeye göre, 
vergi idaresi, her ikramiye kazananla, gereksiz yere tek tek uğraşmak zorunda kalmayacak; vergi
yi, stopaj yoluyla, çekilişi düzenleyenler ödeyecektir. Dolayısıyla, burada, vergi dairelerinin yükü
nü azaltılması ve şahısların ayrı ayrı beyanname vermesi yerine, çekiliş ve yarışmaları düzenleyen 
kurumların toptan beyanname vermesi öngörülmüştür. 

Ancak, bu maddeyle ilgili olarak, Veraset ve İntikal Vergisiyle ilgili bazı hususlara değinmek 
istiyorum. 

Vergi dairelerinin yükünün azaltılması olumlu bir adımdır; ancak, bu olumlu adımın gerçek
leşebilmesi için, vergi dairelerindeki altyapının iyi oluşturulması gerekir. Bugün, veraset ve intikal 
vergisi daireleri, maalesef, vatandaşımıza iyi muamele yapmamaktadırlar, yapamamaktadırlar. 
Özellikle, Maliye Bakanlığının bilsayar sistemi, bugün iflas etmiş durumdadır. 

Sayın Bakan, 1982 yılında, Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olmuş; daha sonra, 
yine, bilgi işlemle ilgili, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı, Gelirler Genel Müdürlüğü gibi çeşitli 
kademelerde bulunmuştur; ancak, Maliye Bakanlığının bugün gelmiş olduğu noktada, bilgisayar 
sistemi çalışamaz vaziyettedir. İşte, eğer, bu vergi kanunu tasarısı da Sayın Bakanın elinde ileride 
bir zülüm aracı haline dönüşecekse, bu vatandaşa yazık olur diye düşünüyorum. 

Her şeyden önce, insanlar, hayatlarında bir veya iki kez Veraset ve İntikal Vergisi ödemekle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Çoğu insanımızın da, maalesef, Türkiye'deki gelir dağılımının bozuk
luğu sebebiyle, Veraset ve İntikal Vergisinin muhatabı bile olma imkânı yoktur; çünkü, ya erken 
vefat etmekte veyahut da kendisine bir şey kalmamaktadır. Dolayısıyla, hayatında bir veya iki kez 
Veraset ve İntikal Vergisinin muhatabı olan vatandaşlarımız, bu konuda yeterli bilgiye de sahip de
ğildirler.-Vergi dairelerinde de, maalesef, vatandaşa bu konuda insanca bir muamele yapılmamak
tadır; kendilerine, bir geçmiş olsun denilmemekte, başsağlığı dilenmemekte, teknik hesaplama ko
nusunda bilgi veren sistem çalıştırılamamakta ve Veraset ve İntikal Vergisiyle ilgili olarak, gelen 
taksit zamanlarının telefonla hatırlatılması gibi birtakım altyapı hizmetleri verilememektedir. 

Biz, vatandaşımızdan vergi toplarken, mutlaka, vatandaşımızın bir insan olduğunu unutmama
lıyız ve vatandaşımıza insanca muamele ederek bu vergileri toplamalıyız diye düşünüyorum. O se-

"beple de, diğer olaylarda olduğu gibi Veraset ve İntikal Vergisiyle ilgili olarak da bilgisayar siste
minin çok iyi çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. 

Bugün, Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, vergi dairelerindeki sistem ta
mamen merkeze bağlı bir sistemdir; maalesef, bir işlemin neticesi -sistem merkeze bağlı olduğu 
için- anında alınamamakta ve bilgisayar sisteminden istenilen şekilde istifade edilememektedir. 
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Yine, bilgisayar sistemi, bankalardan, nüfus idaresinden, tapudan gelen bilgileri değerlendirip, 
hemen netice verememektedir. Tapudan, bankalardan ve nüfustan gelen bilgilerin zamanında de
ğerlendirilmesi ve zamanında netice vermesi, Veraset ve İntikal Vergisinin uygulanmasında büyük 
önem arz etmektedir. 

Bu arada, bu maddeyle ilgili olarak, yine, çekiliş ve yarışmalar... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - ... her zaman, sık sık gündeme getirilmekte ve bunlar 
mevzuat içerisine dahil edilerek, Türkiye'de, terlemeden, emek harcamadan bir kazanç yolu açıl
maya çalışılmaktadır. Gelir dağılımı çok bozuk olduğu için, vatandaşlarımız, bu çekiliş ve yarış
malardan medet ummakta, bir ümit içerisinde yaşamakta ve tasarruflarının bir bölümünü bu yöne 
kanalize etmektedir. Bu hususun da dikkate alınması arz ediyor, saygılar sunuyorum. (FP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yarbay, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kul?.. 

EMİN KUL (İstanbul) - Konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Sayın Bilgir, buyurun. 

ÇETİN BİLGİR (Kars) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 71 inci maddesi hak
kında kişisel söz almış bulunuyorum, saygılar sunuyorum. 

Yarışma ve çekilişlerde ikramiye kazananlara yapılan ödemelerden tevkifat yapılması ve ya
pılan tevkifatın nihaî vergi olarak kabul edilmesi esası getirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeye para
lel olarak, gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde aynî ve nakdî ikramiye ka
zananların Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi vermemeleri de bu maddeyle sağlanmaktadır. 
Dolayısıyla, yarışma ve çekilişlerde ikramiye kazananlar, bu düzenlemeyle beyanname vermek 
külfetinden kurtarılmaktadırlar. 

Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bilgir, teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; önce, geliş sırasına göre okutup, sonra da aykırılık derecesi

ne göre işleme tabi tutacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti
kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gerçek ve tüzelkişiler" ifade
sinin "tüzelkişiler" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erdoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar 

İstanbul Samsun Manisa 

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık 

Bolu Kocaeli 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beyanname" ifadesinin "bil
dirim" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erdoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar 

İstanbul Samsun Manisa 
Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık 

Bolu Kocaeli 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veraset tarikiyle" ifadesinin 
"vasiyetname ve miras mukavelesi" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar 
İstanbul Manisa Samsun 

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık 
Bolu Kocaeli 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor-Toto Teşkilatı ile yarış
ma" ifadesinin "yarışma" ifadesi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edoğan Toprak Yalçın Gürtan Cihan Yazar 
İstanbul Manisa Samsun 

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık 

Bolu Kocaeli 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (ı) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları" ifadesinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

H. Avni Kabaoğlu Yusuf Selahattin Beyribey Bülent Akarcalı 
Rize Kars İstanbul 

Mustafa Güven Karahan Ahmet Kabil 
Balıkesir Rize 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "birinci fıkrasının (ı) bendi" ifa
desinin (k) ve (ı) bentleri olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Avni Kabaoğlu Yusuf Selahattin Beyribey Bülent Akarcalı 

Rize Kars İstanbul 

Mustafa Güven Karahan Ahmet Kabil 

Balıkesir Rize 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan " bu Kanunun 3 üncü madde
sinde yazılı şahıslar" ifadesinden sonra gelmek üzere "ivazsız intikallerde istisna haddini aşmayan 
intikaller" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Avni Kabaoğlu Yusuf Selahattin Beyribey Bülent Akarcalı 

Rize Kars İstanbul 
Mustafa Güven Karahan Ahmet Kabil 

Balıkesir Rize 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 71 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Veraset ve İnti

kal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

H. Avni Kabaoğlu Yusuf Selahattin Beyribey Bülent Akarcalı 

Rize Kars İstanbul 
Mustafa Güven Karahan Ahmet Kabil 

Balıkesir Rize 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, 4 önergeden imzamı çekiyo
rum. 

BAŞKAN - Sayın Karahan, 4 önergeden de imzanızı geri alıyorsunuz?.. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Gürtan, siz de, 4 önergeden imzanızı alıyorsunuz?.. 

YALÇİN GÜRTAN (Samsun) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Bu suretle, yeteri imza bulunmadığından, 8 önerge.işlemden kaldırılmıştır. 

III. - YOKLAMA 
(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, salonda toplantı yetersayısı bulunmamakta

dır. Maddenin oylamasına geçmeden önce, 20 arkadaşımla birlikte, yoklama talep ediyoruz. 
(ANAP ve DSP sıralarından sürekli alkışlar!) 
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BAŞKAN - İsimleri tespit edeceğim efendim. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, ayağa 19 kişi kalktı. 

BAŞKAN - Efendim 20 arkadaşımız ayakta. (DSP sıralarından "19 kişi ayakta" sesleri) 

Hangisi 19 efendim? hangisi 19 efendim?.. 

Sayın Sobacı, şöyle gelseniz ne olur, bir mahzuru mu var? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş

kan, o, daha yeni geldi, yeni... 
BAŞKAN - Var efendim, ayakta... 

. DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) - Daha yeni geldi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Var efendim, salonun içerisinde... 

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, onu, geri çıkarın. 
BAŞKAN - Efendim, onun dışında 20 arkadaşımız var zaten. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş

kan, o daha yeni geldi, yoktu daha önce. 
BAŞKAN - Sayın Taşar, onun dışında 20 arkadaşımız var zaten. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Ayakta 20 
kişi yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Taşar, burada Divanda temsilciniz var. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, İsmail Özgün sonradan ayağa 

kalktı. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan, oylamaya geçilirken, karar yetersayısı veyahut 

toplantı yetersayısının istenir; zatıâliniz, oylamaya geçme konusunda irade izhar ettiniz mi efen
dim? 
- BAŞKAN - Tabiî efendim. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Hayır... 
BAŞKAN - Maddeyi oylayacağım... 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Hayır efendim... 

BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçeceğim tabiî, işlem tamamlanmıştır, oylamaya geçeceğim 
efendim. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan, lütfen, öncelikle İçtüzüğü uygulayınız. İradenizi 
izhar etmeden, ne yapacağınız ne malum Sayın Başkan. 

Lütfen, İçtüzüğe uyunuz!.. 
BAŞKAN - Efendim, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımın isimlerini zabıtlara geçmek 

üzere okuyorum: 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. , 

Sayın Musa Uzunkaya?.. Burada. 
Sayın Mustafa Köylü?.. Burada. 
Sayın Ersönmez Yarbay?.. Burada. 

Sayın Feti Görür?.. Burada. 
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Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı?.. Burada. 
Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. 
Sayın Mustafa Yünlüoğlu?.. Burada. 
Sayın Kemal Albayrak?.. Burada. 
Sayın Bahri Zengin?.. Burada. 
Sayın Yakup Budak?.. Burada. 
Sayın Sacit Günbey?.. Burada. 
Sayın Ömer Naimi Barım?.. Burada. 
Sayın Memduh Büyükkılıç?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Olgun Akın?.. Burada. 
Sayın Salih Katırcıoğlu?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Remzi Çetin?.. Burada. 
Sayın Hasan Hüseyin Öz?.. Burada. x 

Saym İsmail Özgün?.. Burada. 
Şimdi, maddenin oylamasına geçmeden önce, ad okunmak suretiyle yoklama yapılması tale

bini, şartları mevcut olduğu için yerine getiriyoruz. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın arkadaşlarımdan, salonda hazır bulunduk

larını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara devam ediyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

5. - Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi 
Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Em
lak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga 
Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'in, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikid ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün 'ün, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 
arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Balıkesir Milletvekili İs
mail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan 'in, Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili M. SıddıkAltay'ın, Bayburt Millet
vekili Suat Pamukçu 'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi 'nin, Samsun Milletvekili Murat Kara-
yalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye 
Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili 
Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Ar ikan ve 6 arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
2/191,2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369,2/420, 2/459, 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 
2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı: 626) (Devam) 
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BAŞKAN - Müzakeresi tamamlanan 71 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu şekliyle, değişikliğe uğramaksızın kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 72- 7338 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"3. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait 
müşterek bahislerde, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci gü
nü akşamına kadar" 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı efendim? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Ersönmez 
Yarbay konuşacaklar. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın Ersönmez... (ANAP ve DSP sıralarından "Fazi
let Partisi " sesleri) Fazilet Partisi... 

Efendim, izin veriniz lütfen! Bu memlekette, elli senedir, herkes "Demokrat Parti" deyip du
ruyor! Müsaade buyurunuz... Öyle geldi, söyledim, ne olmuş yani! Bundan benim rahatsızlık duy
duğum yok; içimden öyle gelmiş, söylüyorum. 

Sayın Yarbay, Fazilet Partisi sözcüsü olarak görüşlerinizi ifade buyurur musunuz efendim. 
Buyurun. 
FP GRUBU ADINA ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan 72 nci maddede yapılan yeni düzenlemeyle, yarışma ve çekilişlerde kaza

nılan ikramiyenin beyanı, futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyenin be
yan şekline benzer hale getirilmektedir. Buna göre, futbol müsabakalarına ait müşterek bahisler ha
ricinde kalan yarışma ve çekilişlerde de, ikramiye kazananların ikramiyelerinden, yarışmayı ve çe
kilişi düzenleyen gerçek veya tüzelkişiler tarafından vergi kesilmesi ve bu verginin, yarışma ve çe
kiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar beyannamesi
nin verilmesi gerekir. 

Bu maddede yapılan değişiklik, çok teknik bir değişiklik olmuştur. Önceden, futbol müsaba
kalarına ait müşterek bahislerle ilgili olan tüzelkişi beyanname verme yükümlülüğü, diğer yarışma 
ve çekilişleri düzenleyen kişi ve kurumlar için de getirilmiştir; bir öncekinin alanını genişleten pa
ralel bir hükümdür. 

Ancak -biraz önceki konuşmam sırasında da ifade ettim- Türkiye'de yarışma ve çekilişler yay
gınlaştırılıyor. Vatandaşlar, artık, normal yollardan para kazanma imkânları ortadan kaldırıldığı 
için, ikramiyelerle, çekilişlerle bir ümit içinde yaşamaya zorlanıyor ve biz de uçan kuştan bile ver
gi alma anlayışı içerisinde, yarışma düzenleyen, çekiliş düzenleyen bütün kurumları da vergi kap
samı içerisine alarak, bu konuyu mevzuatta sağlam bir dayanağa kavuşturmuş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle dargelirli gruplar, bugün, Türkiye'de Spor-Toto, Spor-Loto ve 
çeşitli bahis oyunlarıyla, gerçekten, bir ümit içerisinde yaşamaya zorlanmaktadır. Hepimizin, özel
likle düşünmemiz gereken konu şu: Bu vatandaşlar bizim vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızı, sa
dece vergi alınan bir obje olarak görmeden; bilakis, bu insanları üzmeden, kırmadan ve bu insan
ların da gönlünü alarak ve gerçekten de alman vergileri yerinde harcayarak, çar çur etmeyerek, va
tandaşa desteği, bütün hükümetler, bütün siyasîler sağlamalıdır. Biz, vatandaşımızı, sadece vergi 
alınan bir meta olarak görür ve vatandaşı bu yönde değerlendirirsek, olayın psikolojik boyutunu 
dikkate almazsak, vatandaşla devlet arasındaki kavga büyüyerek, artarak devam edecektir. 
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O sebeple, Türkiye'de,bol miktarda yapılan bu yarışma ve çekilişleri kim takip ediyor; bu ya
rışma ve çekilişlerin neticeleri ne oluyor; bu konuda, vatandaş 1ar aydınlatılmalıdır ve bir şeffaflık 
da sağlanmalıdır; çünkü, artık, bu yarışmalar ve çekilişler o kadar yaygın hale getirilmiştir ki, nor
mal, mahalledeki bakkal, market, petrol istasyonları, her kuruluş çekiliş ve yarışma yapıyor; ancak, 
bu çekilişlerin ve yarışmaların neticesi, sonucu konusunda, maalesef vatandaşa bilgi verilmiyor. 

Bu konuda, Maliye Bakanlığına düşen büyük görevlerin olduğunu da düşünüyorum. Vatanda
şımızın terlemeden, emek sarf etmeden kazanma yerine, gerçekten bir emek sarf ederek, terleye
rek, küçük tasarruflarını yatırıma, ihracata dönüştürerek, bu yolla harcamaları teşvik edilmeli; bu 
yarışma ve çekilişlerden ufak bir vergi elde edeceğiz diye, bu tür olaylar teşvik edilmemelidir; bi
lakis, bu yarışma ve çekilişlere bir sınırlandırma da getirilmelidir; çünkü, bütün vatandaşlarımız, 
özellikle belirli günlerde, bu yarışma ve çekilişlere çok büyük ümit bağlamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunun uygulanmasında, yine Maliye Bakanlığına çok büyük gö
revler düşüyor. Biraz önce, Maliye Bakanlığındaki bilgisayar sisteminin yeterli çalışmadığını, iflas 
ettiğini dile getirdim ve bu bilgisayar sistemi, maalesef, merkeze bağlı olarak çalıştığı için de, 
özelllikİe yerel vergi daireleri, vatandaşın sorununa zamanında cevap verememektedir. Mesela, 
Ankara'da, Yeğenbey Vergi Dairesinin bilgisayar sisteminden hiçbir netice elde edilememektedir. 
Vatandaşın vergisini rahatlıkla ödeyebilmesi için, Maliye Bakanlığı, bu bilgisayar sistemini yeni 
baştan ele almalı ve düzenlemelidir. Biraz önceki konuşmamda da ifade ettim, Sayın Bakanımız ce
vap verir diye ümit ediyordum; ancak, bu konuda cevap vermedi. 

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (istanbul) - Doğru söylemiyorsun ki kardeşim, 
niye ihtiyaç hissedeyim... Başından sonuna kadar saçma sapan... 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Sayın Maliye Bakanımız, 1982 yılından bu tarafa Bil-
gişlem Dairesi Başkanıdır ve Maliye Bakanlığında bilgisayar sisteminin kurulmasında kendisinin 
emeği vardır; ancak, bugün, bizim Maliye Bakanlığı bürokratlarından aldığımız bilgiler ve bir va
tandaş olarak yapmış olduğumuz işlem takibinde, Maliye Bakanlığının bilgisayar sisteminin iflas 
ettiğini görüyoruz. 

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Halt etmiş, onu kim söylüyorsa. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bu konu, tabiî, gayet açık bir şekilde, her zaman... An

kara'da vergi daireleri çok; Allah'a şükür (!), her mahallede, her köşede bir vergi dairesi var. Dola
yısıyla, Sayın Bakanla, istediği zaman, istediği vergi dairesine gidip, bu konuyu yerinde tahkik ede
biliriz, yerinde inceleyebiliriz. İnşallah, bize bilgi veren bürokratlar, bize bilgi veren insanlar yanıl
mışlardır. 

Bir diğer konu: Sayın Bakanımız, tabiî, sık sık, devletin devamlılığı üzerinde duruyor; ancak, 
Maliye Bakanlığı çok köklü bir bakanlık olmasına rağmen, Maliye Bakanlığında, kendi dönemle
rinde, maalesef, büyük bir personel kıyımı yaşanmıştır. Halbuki, maliye politikalarının yürütülme
si, vergi gelirlerinin tahsilatı konusunda, tecrübeli elemanlara büyük oranda ihtiyaç vardır; ama, 
Maliye Bakanımız zamanında, maalesef, sadece daire başkanları, genel müdür, müsteşar değil, 
olay, çaycıya kadar indirilmiştir ve Maliye Bakanlığı... 

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Kardeşim, yalan söylüyorsun! Yalan 
söylüyorsun! , •. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Müsaade ederseniz, Sayın Bakanım... 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Yalan söylüyorsun! 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Burası sizin şeyiniz... 

- 208 -



T.B.M.M. B:122 15 .7 .1998 0 : 4 
Mesela, malî suçları araştırma... 

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Utanır insan bunları söylemeye! Ger
çekten, yalan söylüyorsun! 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Sayın Bakan, cevap veriyorum; mesela, Malî Suçları 
Araştırma Kurulu var. Bu kurulun 33 elemanından 25 tanesi görevden alınmıştır. Yalansa, gelin, 
ben de isimlerini vereyim; alınmadıysa, siz de alınmadı deyin. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Keşke alsaydı; almadığı için kızıyoruz biz ona. 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Ben burada şunu ifade etmek istiyorum: Refahyol dö
neminde... 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Maddeyle ne ilgisi var bunların?! (DSP sıralarından gürültü
ler) 

ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Müsaade eder misiniz..: 
Refahyol döneminde, efendim, personel kıyımı var, şu var, bu var diye ortalığı velveleye ve

riyordu bazı partilerimiz; ama, şu anda, Maliye Bakanlığında, Refahyol döneminden 5 kat daha faz
la personel kıyımı var. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep)-Yalan söylüyorsun! 
HALİL ÇALIK (Kocaeli).- Allah'tan kork! (DSP sıralarından gürültüler) 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - İlk önce, her bakan, kendi personeline sahip çıkmalıdır; 

siyasî görüşünü vesairesini dikkate almadan, kendi personeline sahip çıkmalı ve kendi personeliy
le çalışmalıdır. Sayın Maliye Bakanımız eski bir maliyeci, Maliye personelini çok iyi tanıyor. Hiç, 
yalanı falan yok... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir)-Huyunuz bu sizin, huyunuz... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - ...rakamlarla, isim isim, kimler görevden alındı, yerine 

getirilen görevliler kimler, hepsini ben teker teker söylüyorum... 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Keşke hepsini alsaydı... Almadı... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Yine, bugün Maliyeden gelen bir arkadaşımız, normal 

görevli bir çaycı olduğu halde, onun bile iki defa görev yeri değiştirilmiş. Belki Sayın Bakanın ha
beri yok; ama, lütfen... 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Maddeye dön, maddeye!.. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bu Maliye personeli hepimizin personelidir. Bunların 

siyasî görüş farklılıkları da yok; memurlar kendi görevlerini yaparlar. O sebeple, yol vermeden... 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Siyasî görüşü yoksa, sana ne! 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Biz, bütün memurların hakkını savunmak durumunda

yız, siyasî görüşü olsun, olmasın. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sana mı kaldı?! Siz, önce, yaptığınız yolsuzlukların hesabını ve

rin. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Onun için, bu Hükümet döneminde, özellikle Maliye 

Bakanlığında, bu kadar personel kıyımına, artık, son verilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde, bu per
sonel kıyımı devam ettiği takdirde, bu kanun ne kadar güzel olursa olsun, yürütülme imkânı da yok
tur. Onun için, tabiî, Sayın Maliye Bakanı burada konuşurken, inşallah, bu personel kıyımını dur
duracağını da ifade eder. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Yavuz; buyurun. (DYP sıralarından alkış

lar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan 626 sıra sayılı, çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısının 72 nci maddesine ilişkin olarak Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ortaya 
koymak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunuyla, veraset ve ivazsız in
tikal suretiyle sahip değiştiren servetlerin vergilendirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Bu 
Kanun, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren değişik adlar altında uygulanagelmiştir. Son şekliyle 
de 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilerek 15 Haziran 1959 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, Veraset ve İntikal Vergisinin, devletin bütçe gelirleri içeri
sindeki yerini ortaya koymak istiyorum. 1996 yılı konsolide bütçe gelirleri içerisinde gözüken top
lam vergi tahakkuku 3 trilyon 102 milyar 670 milyon lira olup, 6 milyar 675 milyon lira Veraset 
ve İntikal Vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Aynı yıl içerisinde tahsilat rakamları ise 3 milyar 198 mil
yon TL idi. Toplam tahsilat, Veraset ve İntikal Vergisi tahsilatı ise 2 milyar 174 milyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Bu değerler, sırasıyla, binde 2'lik tahakkuk payını, binde 6'lık bir tahsilat payını 
ifade etmektedir. Maliye Bakanlığı, bu sapmayı dikkate alarak, 1998 yılı bütçesinde daha gerçekçi 
rakamlara yer vermiş ve 4 milyar liralık Veraset ve İntikal Vergisi tahsilatı gerçekleştireceğini tah
min etmiştir. Bu rakam da, 8 trilyon 900 milyar liralık vergi gelirleri içerisinde binde 4'lük payı ifa
de etmektedir. 

Bu rakamlar, Veraset ve İntikal Vergisinin bütçe gelirleri içerisindeki payını ve önemini orta
ya koyması bakımından dikkate değerdir; ancak, sözü edilen verginin toplumumuzun büyük kesi
minin yakın ilgi alanına girdiğini de gözlerden uzak tutmamalıyız. Zira, bu vergi, gerek veraseten 
gerekse ivazsız olarak menkul veya gayrimenkul mal edinen bütün vatandaşlarımızı yakından ilgi
lendirmektedir. Bu itibarla, Veraset ve İntikal Vergisinde yapılacak ve bütçe gelirleri içerisinde çok 
küçük bir meblağ olarak gerçekleşecek meblağları dikkate alarak, konunun öneminin ihmal edil
memesinin altını çizmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda, geçen uygulama 
dönemi içerisinde, esası etkileyen önemli değişikliklere ihtiyaç duyulmamıştır. Değişiklikler daha 
ziyade, istisna miktarları ve vergi tarifesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak, 6 Hazi
ran 1985 tarihinde kabul edilen ve 15 Haziran 1985 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 3219 sa
yılı Kanunla, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda iki önemli değişiklik yapılması yoluna gidil
miştir. Bu değişikliklerden birincisi, istisnalar konusunda düzenlemedir ki, bu düzenlemelerde is
tisna miktarları günün şartlarına göre artırılarak yeniden düzenlenmiştir. İkinci düzenlemeyse, spor 
müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen müşterek bahisler sebebiyle dağıtılan ikramiyelerin, Spor 
Toto Teşkilatı marifetiyle stopaj suretiyle vergilendirilmesi konusuna yöneliktir. Maliye Bakanlı
ğı, yapılan bu değişikliğin gerekçesinde, yapılan değişikliğe "Spor Toto" olarak adlandırılan futbol 
müsabakalarına ait müşterek bahislerde ikramiye kazananlardan beyanname alınması işlemine son 
vermektedir. 16 nci maddede de yapılan değişikliğe göre, bu tür ikramiyeler üzerinden ikramiyeyi 
ödeyenler yüzde 20 vergi kesintisi yapacaklar; böylece, vergi dairesi, beyannamelerin getirdiği iş 
yükünden, mükellefler de beyanname verme külfetinden kurtarılmış olacaktır. 
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Kanun tasarısının bu maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun beyanname verme 
müddetiyle ilgili 9 uncu maddesine bir bent eklenmiştir. Eklenen bu bentle, futbol müsabakalarına 
ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyelere ilişkin beyannamenin ne zaman verileceği belirlen
miştir. "Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanılan ikramiyelere, bu maddede belir
tilen müterakki vergi tarifesi uygulanmayacak, tespit edilen tek oran üzerinden vergi hesaplanacak
tır" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, görüşerek kabul ettiğimiz 71 inci maddenin gerekçesinin bir 
cümlesiyle, bu maddenin gerekçesini bilgilerinize sunmak istiyorum. Yarışma ve çekilişlerde ikra
miye kazananlara yapılan ödemelerden nihaî vergilenmeye esas olmak üzere tevkifat yapılması 
esası getirilmiştir. "Bu maddeyle gerçek ve tüzelkişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler sonucu 
hak sahiplerine ödenen ikramiyelerden kesilen vergilere ilişkin beyannamenin, yarışma ve çekili
şin yapıldığı tarihi izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilmesi öngörülmektedir" denilmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk vergi sisteminde, vergilemede esas prensip, beyan esasına bağ
lanmıştır. Bu sistemde verginin konusu ve nispetleri ile beyannamenin verilmesi, belli ilkelere bağ
lı bulunmaktadır. 

Bu sistemde, bir başka usul olarak da, tevkif suretiyle vergilendirme esası düzenlenmektedir. 
Tevkif suretiyle vergilemede de esas olan, verginin, mükellefleri tarafından verilecek beyanname
ler üzerinden tarh edilmesi ve öngörülen süreler içerisinde ödenmesidir. Yine, bu usul düzenlenir
ken, beyannameyi verecek olanlar da işaret edilerek, tevkif suretiyle kesilen vergi varsa, bu vergi
nin de hesap edilen vergiden mahsubu düzenlenmektedir. Vergi tevkifatı müessesesinde, esas ola
rak, verginin, kısa sürede Hazineye intikalinin sağlanarak enflasyondan etkilenme sürecinin orta
dan kaldırılması mantığı üzerinde durulmaktadır; ancak, tevkifatı öngören her kanunda bu tevkifa-
tın beyanname üzerinden hesaplanacak vergiye mahsubu da düzenlenmektedir. Örneğin, Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesinde kimlerin ve hangi ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapa
cakları düzenlenmiş, 121 inci maddede ise vergi tevkifatının mahsubunun ne şekilde yapılacağı 
açıklanmıştır. Bu madde de, ayrıca, tevkif suretiyle ödenen verginin, hesaplanan vergiden fazla ol
ması halinde ödenen vergideki fazlalığın hangi usulle mükellefine iade edileceği belirtilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunun 108/4 üncü maddesinde ise "Tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istih
kak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse, tevkifatın ilgili bulunduğu dö
nemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi icap eden vergiler yıllık verginin 
yerine geçer" denilmektedir. ' . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçek ve tüzelkişilerce yapılan yarışma ve çekilişler, 
Veraset ve İntikal Vergisinde tevkif suretiyle vergilendirilmesine yönelik olarak bir önceki mad
deyle yapılan düzenlemenin gerekçesi yazılırken, vergi sorumlusu sıfatı verilen gerçek ve tüzelki
şilerin sanki bir geçici beyanname verecekleri, hak sahiplerinin de daha sonra ayrı bir beyanname 
vererek vergilerini hesaplayacakları gibi bir sonuç gündeme gelebilmektedir. Ne var ki, kanunun 
bütünü incelendiğinde, sözü edilen düzenleme dışında bir hükme rastlamak mümkün olamamakta
dır. Ayrıca, vergi çekilişi, izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar yatırılacaktır. Verginin mükel
lefi kim; güya şanslı olan hak sahibi; ama, vergi, henüz hakkı iktisap etmeden önce kendisinden is
tenecektir. Bu itibarla, yapılan düzenlemeyi hatalı ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çı
karacak bir zorlama olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan düzenlemeyle, Veraset ve İntikal Vergisinin ko
nusu değil, ödeme şeklinde değişiklik öngörülmektedir. Bu suretle, verginin onsekiz aylık bir süre 
yerine yirmi günlük bir süre içerisinde defaten devlet hazinesine intikali mümkün olabilecektir. 
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Acaba, bu düzenleme, Veraset ve İntikal Vergisinin.mantığına uygun bir düzenleme olacak mıdır; 
yoksa, özellikle ivazsız intikallerde servet transferi, servet çözülmesine dönüşecek midir? Bize gö
re,"ikramiye ve çekiliş suretiyle ivazsız olarak vuku bulacak servet transferleri, genellikle, servet 
çözülmesi sonucunu ortaya çıkaracaktır. Zira, özellikle, dargelirli olan vatandaşlar şanslı konuma 
girerlerse, ikramiye konusu emtiayı satarak Veraset ve İntikal Vergisini ödeme gücüne kavuşabile
ceklerdir; bu durum da, verginin adil olmasi ilkesiyle bağdaşmayacaktır. Elbette, ekonomik duru
mu iyi olan kişiler şanslı konumda olduklarında, verginin ödenmesi bir problem olarak karşımıza 
çıkmayacaktır. Bununla birlikte, sınıflar arasında gelir ve servet düzeyini en makul ve kabul edile
bilir bir seviyeye çekmeyi istemiyor iseniz, bu düzenlemeye, hasbelkader şanslı konuma giren va
tandaşların mağdur edilmeleri sonucunu doğuracak olan bu uygulamaya iştirak ederek, kabul oyu 
vermenizde herhangi bir tereddüte gerek bulunmayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla) - Toparlıyorum efendim... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, yapılan bu düzenlemeyle, Ma

liye Bakanlığı, acaba Türkiye Jokey Kulübünce tertip edilen at yarışlarında dağıtılacak ikramiyele
ri de bu kapsama almayı mı düşünüyor; bu hususun da açıklanmasının isabetli olacağını ifade et
mek istiyorum. 

Doğru Yol Partisi olarak, yapılan bu düzenlemeyi, öncelikle, Anayasaya aykırı bulduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. İkinci olarak, bu düzenleme, özellikle düşük gelir gruplarında yer alan va
tandaşlarımızın aleyhine sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple, düzenlemenin yeniden gözden 
geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yavuz, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel,söz talebinde bulunan Sayın İncetahtacı; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. / 
İçtüzüğün verdiği muhalefet görevimi yerine getirmek üzere söz almış bulunmaktayım. 
ÇETİN BİLGİR (Kars) - Muhalefet her şeye karşı çıkmak mı?.. 

ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - İlle şart mı yerine getirmen... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Elbette... 
Muhalefet görevimizi yerine getirmemizin iki gayesi vardır; bu, bütün zamanlar için böyle ol

muştur. Bunlardan birincisi, Hükümetin icraatlarını ikaz etmek, onları daha güzele, daha iyiye sevk 
etmektir. İkincisi ise, gayet tabiî olarak, muhalefet partileri, siyaseten kendilerini kamuoyuna tanıt
mak ister ve iktidar partilerinin yanlışlıklarını izhar etmek ister. 

Değerli milletvekilleri, bu, zevkli bir meslektir; ama, Hükümet, öyle garip bir icraat içindedir 
ki, bu muhalefet yapmanın her iki şıkkında mevcut olan gayeyi de izale etmiştir. 

Dikkat ediyorum, bu vergi tasarısı geldiği günden beri, Hükümet, muhalefetten gelen en ufak 
bir ikaza dahi hiçbir şekilde cevap vermemektedir; bunu, daha önceki konuşmalarımda beyan et
miştim; ama, şimdi ikinci bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Ben bir endişe içerisindeyim, 
iktidar partilerine eleştiriler getirirken, belki bir insan olarak, iktidar partilerinin puan kaybetmesi-
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ni temenni ederken, Türkiye'nin puan kaybetmesinden endişe ediyorum; çünkü, iktidar partilerinin 
icraatları, son birkaç zamandan beri gerçekten, dış dünyada ve iç dünyada bizi hiç de hoş olmayan 
noktalara getirmiştir. 

Sabahleyin, yabancı radyo ve TV'leri izlerken Türkiye hakkında yapılan beyanlara dikkat ke
sildim; ya bir suiistimalden ya bir yolsuzluktan ya da bir başarısızlıktan söz edildiğini gördüm. Bu, 
bir muhalefet partisinin üyesi olarak bizleri üzmektedir. Biz temenni ederiz ki, iktidar partileri, her 
iktidar gibi puan kaybederken, Türkiye'ye puan kaybettirmesinler; kendilerini, Türkiye'ye puan 
kaybettirecek derecede yanlışlıklar içerisine sevk etmesinler. 

Bakınız, 1912'de Osmanlı İmparatorluğunun çok zor şartları yaşadığı bir dönemi, İktidar bize 
yaşatmaktadır. Şu anda, Türkiye'nin, iktidara geldikleri günden beri bütün müttefikleriyle arası bo
zulmuştur .... i 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Mehmet Bey, maddeyle ilgili konuş. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - . . . ve şu anda, bütün komşularımızla aramız 

bozulmuştur ve şu anda bu yasalarla da... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ne alakası var bunun?! 

Sayın Başkan, bu olmaz... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben, tasarıyı anlatı

yorum. , 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ne tasarısı?! 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Ben, Vergi Yasa Tasarısından bahsediyo

rum. Lütfen, beni sabırla dinleyiniz. 
BAŞKAN - Sayın Incetahtacı, efendim 72 nci maddeyle ilgili... Lütfen... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Muhterem Başkanım, ona geleceğim. 
BAŞKAN-Ama gelin işte... 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Ne zaman?! 
DEVLET BAKANI REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) - Saate bak, saate... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Muhterem Başkanım, her zaman söylediğim 

gibi, bir vergi yasa tasarısı görüşülürken, toplumda umudun, toplumda gelecek için hissedilen müs
pet duyguların yeşermesi gerekirken, insanların sokakta yürüdüğü bir dönemde bunlardan bahse
derek, elbette, tasarıdan bahsetmiş olurum. 

Bugün toplumumuzda meydana getirilen ve hepimizi üzen olaylardan burada bahsetmekten 
daha tabiî bir şey olacağını düşünemiyorum. Biz, kaygılarımızdan bahsediyoruz. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - 72 nci maddeden bahset. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Temenni ederim ki "72 nci maddeden bah

set" diye ısrar eden milletvekilleri, benim bu sesime kulak vermek istedikleri gibi, milletin sesine 
de kulak versinler. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ne konuştuğunu bilmiyorsun. 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Ben ne konuştuğumu biliyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, bu adam ne konuştuğunu bilmiyor; konuşmuş ol

mak için konuşuyor. 

Size yakışıyor mu bu... 
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MEHMET BEDRİ INCETAHTACI (Devamla) - Sayın Güney, sakin olun lütfen. 
ÜLKÜ .GÜNEY (Bayburt) - Değerli kardeşim, şurada bir madde üzerinde konuşuyorsun; ak

lına geleni burada söylemenin bir anlamı var mı, olur mu?! Bu size yakışıyor mu?! 

ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - 5 dakikadır, madde dışında konuşuyorsun. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bir milletvekili olarak 

aklıma gelen herhangi bir şeyi söylemekten hicap duyarım. 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) -Aklına geleni söyle, sabah kadar söyle; se

ni dinliyoruz. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Sakin olun Sayın Bakan. 
Ben, aklıma gelen her şeyi bu Meclis kürsüsünde söylemekten hicap duyarım. Ben, burada, 

sözlerime başlarken ifade ettiğim gibi, Türkiye gerçeklerini ifade etmeye çalışıyorum. Burası, Mec
lisin kürsüsüdür, bundan rahatsız olmanın hiçkimseye bir yararı yoktur. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - 72 nci madde ne olacak?! 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Şimdi, 72 nci maddeye geliyorum; 72 nci 

maddeye gelmenin kime ne faydası var... (ANAP sıralarından alkışlar |! |) 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın İncetahtacı, efendim "72'ye geliyorum" diyorsunuz da, gelin lütfen. (ANAP 

.ve DSP sıralarından gürültüler) 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, vaktinin tamamını madde dışında kullan

dı; bu, hakkın istismarıdır. • 
BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi söyler misiniz. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Teşekkür eder, iner. 
BAŞKAN - Sayın Bostancıoğlu, siz, lütfen, sakin olunuz... 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkanım, siz de ihtar ettiniz... 

BAŞKAN - Ben uyarıyorum efendim. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Uyardığınız halde yapmadı. 
BAŞKAN - Sayın İncetahtacı, efendim... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Peki, Sayın Bostancıoğlu, sizi razı edecek

se, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Siz, madde üzerinde konuşmadınız. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Sayın Bostancıoğlu, ben, burada, milletin 

bana verdiği yetki doğrultusunda konuşma yapıyorum. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Madde üzerinde konuşacaksınız. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Siz, benim ne konuşacağıma karışamazsı

nız. 
Teşekkür ederim. (DSP sıralarından gürültüler) 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop)-Tüzük karışır. 
BAŞKAN - Sayın İncetahtacı, teşekkür ediyorum. 
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METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, teşekkür etmeyin, ayıplayın. Ne konuşa
cağına Tüzük karar verir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, herkes haddini bilsin. Arkadaşımız, fevkala

de güzel konuştu. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Kul burada mı?.. Yok. 
Sayın Çetin Bilgir; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Kars'tan buraya geldin; madde üzerinde konuş. ' 
ÇETİN BİLGİR (Kars) - Madde üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ÇETİN BİLGİR (Kars) - Kars'ın çok derdi var da, burada zamanı harcamaya kimsenin hakkı 

yok. 
BAŞKAN - Sayın Bilgir, buyurun efendim. 

ÇETİN BİLGİR (Devamla) - Ben, maddenin yerinde olduğunu düşünüyorum; hepinize say
gılar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar; FP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Bostancıoğlu, bu, hakkın suiistimali olmuyor mu?! 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Tek taraflı olmayın!.. 
BEKİR SOBACI (Tokat) - Negatif suiistimal... 
BAŞKAN - Madde bir fıkralık; madde üzerinde 4 önerge var. 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Önergelerdeki imzamı geri çekiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Güven Karahan, imzanızı çekiyorsunuz. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Bu da madde üzerinde değil mi?! Bu da ciddiyet mi?! 
BAŞKAN - İmza çekilmek suretiyle önerge düşmüştür; ancak, Anayasaya aykırılık içeren bir 

başka önerge vardır, onu okutacağım: yalnız, bir dakikanızı rica edeyim... 

Şu önergenin okunmasına kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
(ANAP ve DSP sıralarından "oylayamazsın" sesleri) 

Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun efendim... 24.00' e kadar biterse, işlem yapa
rım, 24.00'ten sonraya uzarsa ne yapayım ben? 

DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - 5 dakika uzasa ne olur?.. 
BAŞKAN - Efendim, ben karar alacağım. Şu önergenin işlemi 24.00'e kadar biterse mesele 

yok; 24.00'e kadar bitmezse, o önergenin okunmasının bitimine kadar süre uzatımı istiyorum; ver
mezseniz, 24.00'te bitiririm. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, ben bir şeyi oya sunuyorum... Bir şeye izin istiyorum. 

' ASLAN POLAT (Erzurum) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, ben oylarınıza sunuyorum; bu hususu oylarınıza sunuyorum... 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan! 
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BAŞKAN - Sayın Ilıksoy, buyurun efendim. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Maddenin bitimine kadar uzatın. 

BAŞKAN - 24.00'e kadar biterse... 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan, bir dakika!.. Bir dakika efendim!.. 
BAŞKAN - Sayın Ilıksoy, asabileşmeyin. Lütfen... 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) -AsabileşirimL 
BAŞKAN - Neden?.. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Nedenini izah edeceğim, bir dakika dinleyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyur izah et... Buyurun efendim. 

. ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - İki günden bu yana, bu Meclisi yönetiyorsunuz.. 
BAŞKAN - İki gündür değil, yedi yıldır; siz yokken yani... (FP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar) 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen yokken geldi o bu Meclise. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Ben son iki günü söylüyorum... 
Siz, iki günden bu yana... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen, bu Meclisi bilmezken; o başkandı... 
BAŞKAN-Sayın Polat... Sayın Polat... Rica ediyorum... 
Sayın Ilıksoy, buyurun efendim. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - İki günden bu yana yaptığınız uygulamalarda, Meclisin, müte

madiyen süre kaybetmesine sebebiyet veriyorsunuz. Bakın, İçtüzükte bir hüküm vardır, 66 ncı 
madde, söz kesme hakkı. Eğer, bir hatip kürsüye çıkıp maddeyle ilgili konuşmuyorsa ve siz bu gö
revinizi yerine getirmiyorsanız, burada, bulunduğunuz makamda fuzulî şagil durumuna düşersiniz. 
Lütfen, buna dikkat edin Sayın Başkan. (FP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bunu sen bilemezsin... 
BAŞKAN - Sayın Ilıksoy, bunu söylemeye hakkınız yok. Biz, kürsüye gelen arkadaşlarımı

zın hepsini takip ediyoruz; bugüne kadar, hiç kimse, İçtüzüğün... 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - 66 ncı maddeyi uyguladınız mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Senden mi öğrenecek!.. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Konuşma be!.. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen konuşma! 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... 
Hiçbir sayın başkanvekili, böyle bir uygulamayı yapmıyor, kimse de yapmadı ve hiçbir arka

daşım da, gerçekten, getirdiği konunun içerisinde kalmıyor; bugüne kadar olan bu. (ANAP sırala
rından "vakit geçiyor" sesleri) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, çalışma süremiz bitti . 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 

görüşmek için, 16 Temmuz 1998 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati: 24.00 

. : — m — 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, YÖK Kanununun kılık kıyafeti serbest bırakan mad

desinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun ya
zılı cevabı (7/5510) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.6.1998 

Zeki Ünal 
Karaman 

1. 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa 25.10.1990 tarih ve 3670 sayılı kanunla eklenen "Ek 
Madde : 17" üniversetilerde kılık kıyafeti serbest bıraktığı halde neden uygulanmıyor? 

2. Sözkonusû maddenin iptal istemi Anayasa Mahkemesinde reddedildiği halde, aynı mahke
me yaptığı bir yorumla kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hü
küm tesis etmek hakkına sahip midir? Hüküm tesis edemez ise kanun uygulayıcıları neden kanuni 
değil de Anayasa Mahkemesinin yorumunu dikkate alarak uygulama yapıyorlar? Bu yoruma daya
narak başörtülü üniversite öğrencilerinin öğrenim özgürlüklerini ellerinden alabiliyorlar? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 10.7.1998 

Bakan: 1253 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 23.6.1998 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/5510-13715/32402 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5510-13715 Esas No.lu soru önergesine verilen ce
vap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın Zeki Ünal 

Karaman Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanllğıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/5510-13715 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 17 nci maddesinin iptali 
için açılan dava sonucunda verdiği 9,4.1991 tarih ve E : 1990/36, 1991/8 sayılı kararında, sözko-
nusu maddede yeralan hükmü açıklamış olup, Anayasa Mahkemesi kararlan, Anayasanın 153 ün
cü maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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2. — istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, başörtülü öğrencilere ilişkin sorusu ve 

Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/5533) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
buyurülmasını saygıyla arz ederim. 17.6.1998 

Süleyman Arif Emre 
İstanbul 

Soru Önergesi ' v 

Bilindiği gibi Anayasanın 42 nci maddesinde aşağıdaki kesin ve amir hükümler yer almıştır. 

42 nci madde Fıkra 1 : "Kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz." 

42 nci madde Fıkra 8 : "Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim ve araştırma, 
inceleme faaliyetleri yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez." 

Bu açık ve kesin hükümlere rağmen bugün bazı kız öğrencilerin başlarını örttükleri bahane 
edilerek öğretim kurumlarına girmeleri, okumaları, imtihana katılmaları zor kullanılmak suretiyle 
engellenmekte, 15-20 senelik tahsilleri heder edilmekte ve kazanılmış Anayasal haklan ellerinden 
alınmaktadır. Oysa ki, yürürlükteki Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesi öğrenim hakkının en
gellenmesini suç saymış, suç faillerinin 2 yıldan 4 yıla kadar hapse mahkum edilmelerini gerekti
ren cezalar sevk etmiştir. 

Bu hükümler aynen şöyledir : 

TCK 188 inci madde fıkra 5 : "Bir kimse gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinin görülmesine 
ayrılan yapılara ve eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına kişiler ve eşya üzerinde zor 
kullanarak veya başkalarını tehdit ederek engel olursa iki yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır." 

TCK madde 188, Fıkra 6 : "Bir kimse gayrimeşru olarak her türlü eğitim ve öğretim kurum
larına veya öğrencilerin toplu olarak oturdukları, yurt veya benzeri yerlere veya bunların eklenti
lerine girilmesine veya orada kalınmasına, eşya üzerinde zor kullanılarak veya başkalarını tehdit 
ederek engel olursa yukardaki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

Bu durum karşısında soruyoruz : 

1. Şimdiye kadar bu kanun hükümleri Cumhuriyet Savcılıklarınca mahkemelerce veya Bakan
lığınızca uygulanmış mıdır? 

2. Uygulanmamışsa niçin uygulanmamıştır? 

3. Uygulamayan adlî veya idarî görevliler hakkında görevlerini ihmal veya kötüye kullanma 
konusunda bir denetim ve bir işlem yapılmış mıdır? 

4. Yapılmamışsa bundan sonra yapılacak mıdır? 
5. Başörtüsünü yasaklayan herhangi bir kanun hükmü bulunmadığı ve Anayasanın 38 inci 

maddesi ceza hükümlerinin ve güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla konulabileceğini amir bulun
duğu halde öğrenim hak ve hürriyetlerinin yönetmeliklerle engellenmesi veya tamamen yasaklan
ması hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır? Bağdaşmamakta mıdır? 

6. Bir kısım medyada iddia edildiği, söylendiği gibi engellenen öğrencilerin başörtüsünü her
hangi bir illegal örgütün simgesi olarak taktıklarına dair bir yargılama yapılmış mıdır? Bu konuda 
kesin bir mahkeme kararı mevcut mudur? 
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7. Böyle b,ir karar yoksa kesin karar olmadan bir kimsenin suçlu sayılamayacağına dair Ana

yasa hükmü niçin göz ardı edilmektedir? 

8. Anayasanın 137 nci maddesi "2 nci fıkrasında, konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette 
yerine getirilemez yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz" hükmü mevcuttur. 

Bu durum karşısında Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine göre, resmen öğrenci olanların 
fakültelere sokulmaması, girenlerin zorla çıkarılması gibi suçların işlenmesine son verilecek midir? 

İşleyenler hakkında yasal işlem yapılacak mıdır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 10.7.1998 

Bakan: 1248 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.6.1998 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-
13900 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre tarafından Bakanlığıma yönel
tilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5533-13765 Esas No.lu soru önergesine verilen cevap 
örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Süleyman Arif Emre 
İstanbul Milletvekili 

T.B.M.M. 
Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/5533-13765 Esas No.lu 

soru önergesi ni n cevabı aşağıda bel i rti 1 m i şti r. 

Yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafetin ne şekilde olacağı hususunda Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştayın çeşitli kararları bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununun Ek 17 nci maddesinde yeralan "Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yükseköğ
retim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir." hükmünün iptali için açılan dava sonunda verdiği 9.4.1991 
tarih ve E: 1990/36, K : 1991/8 sayılı kararında, sözkonusu hükmü açıklamıştır. 

Anayasa Mahkemesi Kararları, Anayasanın 153 üncü maddesinde belirtildiği üzere, yasama, yürüt
me ve yargı organları ile idare makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır. 

Ayrıca, sözü edilen mahkemelerin kararlarından da anlaşılacağı üzere, Anayasanın 130 uncu mad
desinde kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip, Devletin denetim ve gözetimi altındaki yükseköğ
retim kurumları olarak tanımlanan üniversiteler, mevcut Anayasal ve yasal sistemimiz içerisinde, kurum
larındaki kılık ve kıyafet hususunda karar almaya ve bu hususta Anayasanın 124 üncü maddesi çerçeve
sinde yönetmelikle düzenleme yapmaya yetkili kılınmışlardır. 

Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak, Bakanlığımca tutulan is-
tatistiki bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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T.B.M.M. 

Yıllar 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

B 122 
LİSTE 1 

15 .7 .1998 

TÜRK CEZA KANUNUNUN 188 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ 
AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI 

Açılan 
Dava 
Savısı 
4463 
3759 
3884 
4480 
5122 
6294 
6684 

Erkek 
6434 
5147 
5255 
6338 
6917 
8756 
9350 

Sanık Savısı 
Kadın 
523 
467 
555 
667 
617 

. 721 
736 

Toplam 
6957 
5614 
5810 
7005 
7534 
9477 

10086 

0 : 4 

Yıllar 
1993 
1994 
1995 
1996 

TÜRK CEZA KANUNUNUN 188 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ 
KARARA BAĞLANAN DAVALARDAKİ KARAR TÜRLERİ 

Karar Türleri 
Mahkûmiyet 

1512 
1700 
2088 
2350 

Beraet 
1653 
1922 
2294 
2366 

Düşme 
222 
249 
418 
408 

Diğer 
362 
449 
533 
650 

Toplam 
3749 
4320 
5333 
5774 

Not: Karar türüne göre bilgi toplanmasına 1993 yılından itibaren başlanmıştır. 

3. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın; 
- Erzurum-Köprüköy İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programına alınıp alın

madığına, 
- Erzurum-Hınıs İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programına alınıp alınmadığına, 
- Erzûrum-Tekman İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapını programına alınıp alınmadığına, 
- Erzurum-Karayazı İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programına alınıp alınmadığına, 
- Erzurum-Horasan İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programına alınıp alınmadığına, 
- Erzurum-Çat İlçesine bağlı köylerin telefon şebekesi yapım programına alınıp alınmadığına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (715477, 5478, 5479, 

5480,5481,5482) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletleri
nizi arz ederim. 11.6.1998 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Soru : Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum Köprüköy İlçesi
ne bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 

1998 yılı programında Köprüköy İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini
zi arz ederim. 9.6.1998 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Soru : Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Hınıs İlçesine 
bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 

1998 yılı programında Hınıs İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini

zi arz ederim. 9.6.1998 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Soru : Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Tekman İlçesine 

bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 

1998 yılı programında Tekman İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini

zi arz ederim. 9.6.1998 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Soru : Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Karayazı İlçesine 

bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Karayazı İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini

zi arz ederim. 11.6.1998 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Soru : Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Hoıasan İlçesine 

bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Horasan İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletini

zi arz ederim. " 9.6.1998 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Soru : Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Çat İlçesine bağ
lı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 

1998 yılı programında Çat İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
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TC. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 14.7.1998 

. Sayı: B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/-1026.12328 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah Fırat'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.6.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13889 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah Fırat'ın 7/5477, 7/5478, 7/5479, 7/5480, 7/5481 ve 

7/5482, sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah Fırat'ın 
7/5477,7/5478,7/5479,7/5480,7/5481 ve 7/5482 Sayılı Yazılı Soru Önergeleri ve Cevaplan 
Sorular: 
(7/5477) Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Köprüköy İlçesine 

bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Köprüköy İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
(7/5478) Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Hınıs İlçesine bağlı 

köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Hınıs İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
(7/5479) Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Tekman İlçesine bağ

lı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Tekman İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
(7/5480) Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Karayazı İlçesine 

bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Karayazı İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
(7/5481) Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Horasan İlçesine 

bağlı köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Horasan İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
(7/5482) Telefon hizmetleri bakımından oldukça geri durumda kalan Erzurum-Çat İlçesine bağlı 

köylere ilişkin 1997 yılı telefon şebekesi yapım programı gerçekleştirilmiş midir? 
1998 yılı programında Çat İlçesine bağlı köyler yer almakta mıdır? 
Cevaplar: 
Erzurum-Köprüköy, Hınıs, Tekman, Karayazı, Horasan ve Çat İlçeleri ile diğer ilçelere ait 1997 yı

lı yatırım programı gerçekleşme durumu ekli tabloda verilmiştir. 
1998 Yılı Yatırım Programına göre : 
- Erzurum Horasan İlçesinde şebeke çalışmaları devam etmekte olup yıl içinde santralı olan köyle

rin şebekesi bitirilecektir. . 
- Erzurum Hınıs İlçesinde 13 köyün şebeke çalışmalan devam etmektedir. 
- Erzurum Köprüköy İlçesinde santralı olup da şebekesi olmayan köylerin şebekesi, yıl içinde ger

çekleştirilecektir. 
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İlçesi 
Oltu 
Oltu 

Olur 

Olur 
Olur 

Pasinler 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 
Pazaryolu 

Pazaryolu 
Şenkaya 
Şenkaya 

Şenkaya 
Şenkaya 
Tekman 
Tortum 
Tortum 
Tortum 

Tortum 
Tortum 

Uzundere 
Uzundere 

Merkezi 
Unlukaya 
Yolboyu 

Altıkoy 
Coşkunlar 

Olgun 
Ovaköy 
Karakoç 
Kumaşkaya 
Laleli 
Pamukludağ 

Sadaka 
D. Dere 
Gülveren 

Paşalı 

Şenkaya 
Çağlar 
Aksukapı 
Kapı kaya 
Tortum 
Uncular 
Yunaklı 
Şelale 
Yayla 

Prensipal 
150 
100 

50 
150 

50 
500 

50 
230 
150 
190 

220 
50 

100 

500 

150 
300 

100 
310 
500 
80 
50 

800 
50 

13 420 

Lokal 

150 

100 

50 
150 
50 

500 
50 

230 
150 
190 
220 

50 
100 

500 
150 
300 
100 
310 
100 

80 
50 

1 100 
50 

30 450 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez 'in, Kahramanmaraş-Merkeze bağlı bazı 
köylerin telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı 
(7/5499) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dela

letinizi arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : K. Maraş merkeze bağlı Sarıgüzel, Hacınınoğlu, Kertmen Köylerinde bir tane dahi te
lefon olmadığı şikâyetine, üzüntüyle muhatap oldum. Bu durum karşısında siz ne düşünüyorsunuz? 
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İli 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

Toplam 
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T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı' 14.7.1998 

Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/-1025-12331 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.6.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13899 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in 7/5499-13688 sayılı yazılı soru öner
gesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in 7/5499-13688 
Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

Soru 
Kahramanmaraş Merkeze bağlı Sarıgüzel, Hacınınoğlu, Kertmen Köylerinde bir tane dahi te

lefon olmadığı şikâyetine, üzüntüyle muhatap oldum. Bu durum karşısında siz ne düşünüyorsunuz? 

Gevap 

Kahramanmaraş Merkeze bağlı Sarıgüzel ve Kertmen Köylerinde acente olarak tek telefon bu
lunmakta olup sözkonusu köylere ait telefonlar, borçlarını ödemediklerinden dolayı iptal edilmiş
tir. Hacınınoğlu Köyüne ait acente telefonu, hat arızası giderilerek hizmete verilmiştir. Ayrıca bu 
üç köyde telefon hizmetinin yaygınlaştırılması için kablosuz telefon sistemi etütleri yapılmakta 
olup anılan sistemin alımı ile ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra imkânlar ölçüsünde tele
fon hizmeti verilecektir. 

e 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
122 NCİ BİRLEŞİM 15 , 7 . 1998 ÇARŞAMBA Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

»ilfe«w>MMgfc3^gfr«^^*J*'ı'- iMrtfr.f 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK: İŞLER 

1. — îstaribul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 Afkadaşı, İçel Milletvekili 
Turhan Güven ve 19 Arkadaşı, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 Arkadaşı, 
Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve 19 Arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salo
nunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddiaları
nı Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri 
Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergeleri ve (10/230, 231, 232, 
233) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 703) (Dağıt
ma tarihi : 8.7.1998) 

3 
S E Ç İ M 

4 •. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 
SÖZLÜ SORULAR 

^ • Ç ~ c 3 V O < 5 a « i ~ J « 
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8 
KANUN TASARI VE TEKXİFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. —' Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

2L; — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı istanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkam istanbul Milletvekili Bülent 
Bcevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş-
lırilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapora (2/676) (S. Sayısı 8 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamîî5iılnııni!şiıre) 

3, — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletveküi Yücel Seçkiner' 
bı, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

4, — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili De
niz Baykal ve 39 Arkadaşının, istanbul Milletveküi Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, 
Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan 
Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili 
Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının işçi ve Memur Emeklüeri ile Bunların Dul ve Ye
timlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile," Çalışma ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 
2/1024) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998) 

5, - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/689) (S. Sayısı : 631) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

X! 6, — Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gi
der Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Be
lediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş 
Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 
istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalet-
tin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Efbakan ve 40 Arka
daşının, Konya Milletvekili Necmettin Erfoakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Millet
vekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 40 Arkadaşının, 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili t önder Kırlı'nın, Ada
na Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletve
kili Suat Pamukçu'nun, tstanbııl Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Mu
rat Karayalçın'm, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletve
kili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mah
mut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletve
kili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708, 2/72, 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 
2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459, 2/493, 2/884. 
2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019, 2/1070) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

7. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1081) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

8. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/853) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

9. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/923) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tari
hi : 13.2.1998) 

10. ~ Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/838) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi : 13.2.1998) 

11'< — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/910) (S. Sayısı : 546) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1998) 

12. — Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/828) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1998) 

13. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin-
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den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/981) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1998) 

, ' 14> — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/973) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
2,3.1998) 

15. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1053) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

16j — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1165) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

17j — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/974) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

18. — Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/982) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

19. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/888) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) • i v 

20. —• İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/978) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1998) 

21. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı: 
426'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

22. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
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Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka-
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora ttirazı (3/855) (S. Sayısı: 
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998) 

23. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı : 448'e 
i inci Ek) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) 

24. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/271) (S. Sayısı : 482'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

25. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/880) (S. Sayısı : 483'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

26. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/834) (S. Sayısı : 484'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

27. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S. Sayısı : 
518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

28. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
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Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Kara-
yalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/940) (S. Sayısı : 527'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

29. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 559'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

30. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Rapora ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/841) (S. Sayısı : 
594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

31,—Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının So
na Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/925) (S. Sayısı : 
597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

32. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/983) (S. Sayısı : 609'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15,4.1998) 

33. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal
çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/975) (S_. Sayısı : 612'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.4.1998) 

34. — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayal-
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çın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/988) (S. Sayısı : 614'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.4.1998) 

35. — Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/668) 
(S. Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

36. —Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi : 2.4.1998) 

37. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998). 

38. —Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik 
İİk Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : .28.4.1997) 

39. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi : 15.8:1997) 

40. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666, 
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998) 

41'., — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişildik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa 
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

42. — ithalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya 
pumasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

43. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftüler'in, Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevlen 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi ; 4.3.1998) 

_ 7 _ 
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44. — Adana Milletvekili î. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç îlçe ve Bül 
İî Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yap,ılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana iline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

X 45. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra* 
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne ilişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361.) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

XI 46. •— Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma* 
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 

XI 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara* 
aında Teknik ve Savunma Sanayi işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S, Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 50, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
îaporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 52, — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-* 
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na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay-. 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç-» 
İik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
?e Cezaî Konularda Adil Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

Xi 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 57. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
lında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor-
lan (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 59a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara-* 
smda Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi s 
7.3.1997) 

X 60. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 61. — Birleşmiş Milletler îklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor-ı 
îan (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

_ 9 _ 
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X 62.—Ekonomik işbirliği Teşkilâtı (E1T), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

X 63. — izmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
ferihi : 4.4.1997) 

X! 64„ — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 65. —Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı işletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 66. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı işletme Anlat
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapoı> 
lan (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 67. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/488) 
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 68. —Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve işletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 69. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (Intelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

XI 70. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

[XI İZİ1, — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair. Kanun Tasarısı ve Bayındır-
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hk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko» 
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 73. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan vo Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997) 

XI 74. — Ekonomik işbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) 
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç örgütü Arasında 
örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari

hi : 31.7,1997) 

XI 77s — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta-* 

rihi : 31.7.1997) 

X 78. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X' 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Israü Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine 
İlişkin Anlaşmamn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vo 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

"—•XX— (122 nci Birleşim) 
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X1 81'. — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 3 59 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

X 82, •— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) 
(S, Sayısı ,: 533) (Dağıtma tarihi : 4.2.1998) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında 
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtaları: 
nın Uçuşlarınr Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi : 11.2.1998) , 

X 84. — Ekonomik İşbirliği örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
ması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 11,2.1998) 

X 85. —-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara 
unda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm: ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 26Î) 
(Dağıtma tarihi : 31.3. İ 997) 

X 86, -~ Arkeolojik Mirasın Korunmasına' ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Oeçirilmiş)'mn Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (i/306) (S. Sayı
sı : Î85) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 87 — ı'ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hû'Kiımeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamu? 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/631) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20.2. î 998) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti .ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlatmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Aomisyonu Rapora (1/641) (S. »Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 89. ->— Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî v> 
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu 
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ğuna Dair Kanım Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/640) (S. 
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 90. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ti
caret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

X 91,, — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/679) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

92. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eîdenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili 
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Rapora 
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

93. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

94. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında, 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

95. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç FaiUeri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Rapora (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi i 
2.4.1997) 

96. — idarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin. Kanım 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

97. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karam 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi s 
10.3.1997)-.' 

98. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kumlu5 ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Rapora (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi ; 19.12.1996) 
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99. — icra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997) 

100. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka* 
mm Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karama* 
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi s 
.28.3.1997) 

101. —Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı Î 
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

102. —Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aym Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

103. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 6.1.1998) 

104. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-* 
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X 105. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

106. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dai^ 
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An-* 
kara Milletvekili IŞaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı. : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

X 107* — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın« 
Aısa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 
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108. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göro 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi •:• 
29.11.1996) 

109. — Ankara Milletvekili Yücel Seckiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi: 14.5.1996) 

110. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

111; — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi i 
9.7.1996) 

112. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

113. --3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko< 
nınması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalef 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

114. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

115. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esaij 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler, 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu; 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443 4 

1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 
116. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

117. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi l 
28.8.1996) 
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118. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ-< 
met ve Seyahatleri Hakkında Kamınım Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S, Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

119. —Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

120. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma.ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28,8.1996) 

121< —Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
Sarihi : 28.8.1996) 

.122. — Topyckûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

123. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında. Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
¥© İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

124, — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun iki Mad* 
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra« 
porıı (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

125< —Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Rapora (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

126. —. Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

127, — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

128̂  —Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

129. —Sakarya Milletvekili Ersin • Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Sis Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125J 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 
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130. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının» Elbistan İl
çesinin 11 Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ 
radarı Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi ; 29.11.1996) 

131. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ila 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'mn. 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti 
Kümesine ilişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177} 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

132. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletveküi Mehmet Güzlükaya'nm, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
min Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Rapora (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

133. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanh ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda vo 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

134. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kuramları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 135. — Radyo ve Televizyonların Kuruluj ve Yayınları Hakkında Kanunun î? 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili 
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 
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X 137. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji vo 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi i 
4.2.1997) 

138. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu-* 
nun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

139. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

140. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

141̂  — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İneeöz ve 20 Arkadaşının; 765'Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi ı 
10.3.1997) 

142. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

143. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

144. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi | 
11.3.1997) 

145. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkmda Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştiıilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

146. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

147< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1997) 

148. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapdmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü* 
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/12) (S. Sayısı î 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

149. — Konya Milletvekili Ahmet Alkau'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

150. —Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Saydı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

X 151. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997J 

152. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Saydı Top» 
Jantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapdması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

153. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapp-. 
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve 
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teldifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
£2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 
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155. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine' 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

156. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir fi 
Kurulması ile ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

157. .— 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983. Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Eıııin Kul'un ve istanbul Milletvekili Cevdei 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki .• Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

İ58. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun 1 aşarisi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi ? 
28.4.1997) 

159. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdmasma İîif-< 
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Müli Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

160< — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

161. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

162. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

163a —Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 
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164. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuneuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

165. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

166. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kurulup 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

167< — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutki'min; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karama* 
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

169. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

17GL — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, Ismil ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni Üçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

171'j — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
ö&rnenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/5773 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

172, — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 
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173., — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündem® 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

174., — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
m, 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

173< — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S, 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

176. — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletveküi Salih Kap usuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı-
Ei : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

177. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bülük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğaldan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23,6.1997) 

178. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nm, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
KS. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.641997) 

179. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

180. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

181.— Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
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Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

182, —Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz vo 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi. : 30.6.1997) 

183, — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanım 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa-
yıaı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7^997) 

184, — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öneri 
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

185< — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa* 
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8,7.1997) 

186. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku-
rıımları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner-
geri (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) 

187,— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı :• 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

188. —. Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
îledük vo 3 Arkadaşının, Bir 11 Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997) 

189. — İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 
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190. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684) 

(S, Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

191', — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

192. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi ; 1,8.1997) 

193. —Bursa Milletvekili Mehmet Allan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

194.— İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4.Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

195̂  — Van Milletvekili • Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin ti 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/121) (S.'Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

196. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı .Çerikli Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
15,8.1997) 

197. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretini 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kamında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/699) (S. »Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10,1997) 

398. -Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar ilçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-*' 
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 

199. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına, Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Butça 
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 
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200j — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur tlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997). 

201'< - - Adana Milletvekili M. Hal it Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir 11 Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Ahuma "önergesi (2/646) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

202. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve i l Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanım ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
içtüzüğü» 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

203, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
235 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400) 
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

204. — Antalya Milletvekili Yusuf ö/.top ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Dcmre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, ve .İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Ahuma Önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi : 16,12J997) 

205, --Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile istanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997) , 

206- — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Onivor 
sitesi Adıyla Bir üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayıcı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) 

207, — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı.ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

208< — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komi?. 
ymn Raporu (1/487) (S.. Sayısı : 434) (Dağılma tarihi : 6.1.1998) 
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209, — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfcî 
^ahin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/724) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998) 

210. — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin 11 Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

2111,.—Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek öğro-
tim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tcldifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998) 

212, — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

213, — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma ta
rihi : 27.1.İ998) 

214, — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak-
fonda Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 16 
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

215, — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/693) 
(S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

216, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998) 

217, — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 27.1.1998) 

218, ~ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi yo 
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İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297) 
(S, Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998) 

219, — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin 11 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998) 

220, — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Ta
sarısı ile Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/644, 2/145) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi: 11.2.1998) 

221. — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
Bar(ısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

222. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1998) 

223, — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Töklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

224. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) 

225. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreteç 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/399) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998) 

226, — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/400, 1/711) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2,3.1998) 

227. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

228, — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 11 Arkadaşı'mn Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı K.H.K.'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
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2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/366) (S. Sayı-
aı : 584) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998) 

X 229.—Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın
daki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çaltşma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/709) (S. Sayısı : 
573) (Dağıtma tarihi : 5.3,1998) 

230. — Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir 
İl ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/807) (S. Sayısı : 
574) (Dağıtma tarihi.: 5.3.1998) 

231'< — Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu ve 30 Arkadaşının, Bir 11 ve Dört 
İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/820) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi: 5.3.1998) 

232- — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/403) (S.. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

233. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/703) (S. 
Sayısı.: 579) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998) 

234. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 
588) (Dağıtma tarihi : 6.3.1998) 

235. — Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998) 

23Ö. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad-̂  
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10.3.1998) 

237, — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998 ) 

23fy — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 16.3.1998) 
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239. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/719) 
(S. Sayısı 593) (Dağıtma tarihi: 16.3.1998) 

240. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

241'< — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, içişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/1095) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998) 

2421 — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/830) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1998) 

243., — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Karayolları Trafik Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Meh
met Gözlükaya'nın, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İzmir Milletvekili 
tsmail Yılmaz'ın ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve içişleri Komisyonu Raporu (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028) 
(S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998) 

X 244.—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/687) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi.: 24.3.1998) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/635) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3,1998) 

246, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 10 Arkadaşının, 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/286) (S. Sayısı : 625) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1998) 

X 247. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 
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248, — Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/184) 
(S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 27.3,1998) 

X 249. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sos
yal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998) 

X 250. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/726) (S. Sa
yısı : 628) (Dağıtma tarihi : 31.3.1998) 

X 251. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/725) (S. Sayısı : 629) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1998) 

252, — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Metin öney, 
Adana Milletvekili Uğur Aksöz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Mil
letvekili Saffet Arıkan Bedük, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Metin Işık ve 14 Arkadaşının Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1068) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1998) 

253, — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonları Rapor
ları (1/605) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998) 

254, — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri Incetahtacı'nın, İstiklâl Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/885) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tari
hi : 17.4.1998) 

255i — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/893) (S. Sayısı : 640) (Da
ğıtma tarihi : 17.4.1998) 
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256. — Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 17.4.1998) 

X 257. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 643) (Dağıtma tarihi : 17.4.1998) 

X 258. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi: 
20.4.1998) 
X 259. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/731) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1998) 
X 260.— Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üzerin

den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/724) (S. Sayısı : 644) (Dağıtma tarihi : 22,4.1998) 

2611. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile îş Kanununun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın, Trabzon Milletvekili Ali Kemal 
Başaran'ın, Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Çelik'in, Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Ya-
zıcıoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
tşler Komisyonu Raporu (2/1104, 2/133, 2/284, 2/608, 2/837, 2/969, 2/1014, 2/1073) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998) 

X 262. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998) 

X 263. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Alasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/630) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998) 

— 31 — 



KANUN TASARI VE' TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 264. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma 
tarihi : 28.4.1998) 

265, — 3194 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/746) (S. 
Sayısı; 651) (Dağıtma tarihi: 5.5.1998) 

26Ö, — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sızır Adıyla Bir İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/397) (S. Sayısı 652) (Dağıtma tarihi : 5.5.1998) 

X 267. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/739) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 
X 268. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Karade

niz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/757) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 
X 269. — Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocuk

ların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) 
(S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

270. — Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 656) (Dağıtma tarihi: 12.5.1998) 

2711, — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilea 
On Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/932) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998) 

272. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/756) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 15.5.1998) 

273- — İzmir Milletvekili Metin öney ve 7 Arkadaşının, 18 Mart Günü'nün Şe
hitler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/1122) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998) 

274, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 26.5.1927 Tarih ve 1050 Nu
maralı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/541) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998) 

X 275. — Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Giresun Milletvekili Turhan Al-
çelik ve 5 Arkadaşının, Erzincan Milletvekilleri Tevhit ICarakaya ile Naci Terzi'nin, 
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Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Elazığ Milletvekili M. Cihan Paçacı'nın, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bay
burt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Gaziantep 
Milletvekili Ali Ilıksoy, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Şırnak Milletvekili 
M. Salih Yıldırım'ın, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ile Giresun Milletvekili Er-
gun özdemir'in, Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Kastamonu Milletvekilleri Nur
han Tekinel ile Haluk Yıldız'ın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın, Artvin Mil
letvekili Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 7 Arkadaşının, Aksaray Milletvekili 
Nevzat Köse'nin, Elazığ Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Ömer Naimi Barım ve 
Hasan Belhan'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Kastamonu Milletvekilleri 
Hadi Dilekçi ile Fethi Acar'ın, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Tokat 
Milletvekili Ali Şevki Erek ve 3 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryıl-
maz'ın, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan'ın, Erzincan Milletvekili Naci Terzi' 
nin, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt ile Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Niğ
de Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Amasya Millet
vekili Ahmet lyimaya'nın, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 4 Arkadaşının, 
Samsun Milletvekili Latif Öztek ve 2 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Ka-
rakuyu'nun, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya ve 17 Arkadaşının, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 13 Arkada
şının, Doğru Yol.Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Be-
dülc'ün ve Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'ın; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal
kınmada öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi 
ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1038, 2/1044, 2/1046, 2/1054, 2/1056, 2/1077, 2/1081, 2/1082, 2/1083, 2/1084, 
2/1085, 2/1086, 2/1087, 2/1091, 2/1092, 2/1093, 2/1094, 2/1097, 2/1099, 2/1100, 
2/1101, 2/1102, 2/1103, 2/1105, 2/1106, 2/1108, 2/1109, 2/1117, 2/1127, 2/1130, 
2/1146, 2/1147, 2/1165, 2/1168) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998) 

X 276. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/764) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

X 277. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Karade
niz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

278. —: İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
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ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi : 
2.6.1998) 

X 279, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 686) (Da
ğıtma tarihi : 2.6.1998) 

280i — Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/691) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998) 

281. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/770) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 3.6.1998) 

282;— Şanlıurfa İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/773) (S. Sayısı : 689) 
(Dağıtma tarihi : 9.6.1998) 

283.1 — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Adalet, İçiş
leri, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/674, 1/694, 1/700, 1/705, 1/736, 1/740, 1/742, 1/762) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998) 

284, — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998) 

2851 — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurulma
sı Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Günde
me Alınma Önergesi (2/628) (S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi 17.6.1998) 

286. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın Yükseköğretim Kurumlan Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/88) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi: 
19.6.1998) 

287. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Noterlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı: 
694) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998) 

288. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları 
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ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998) 

289. —• Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Askerlik Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998) 

290. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Zi
raî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Ser
maye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Ma'ddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/690) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 23.6.1998) 

291. — Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçakları
nın Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1998) 

292. — Denizli Milletvekilleri Mehmet Gözlükaya, Haluk Müftüler, Ramazan Ye-
nidede ve Hilmi Develi'nin, Dazkırı İlçesinin Bağlılığının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1195, ,2/1155) (S. Sayısı : 700) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1998) 

293. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 82 Arkadaşının, Millî Eğitim Temel Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Konya Milletvekili Veysel 
Candan ve 10 Arkadaşının, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Mil
letvekili Tayyar Altıkulaç ve 13 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse 
ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun Ayin Konudaki Kanun Teklifleri ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1080, 2/1055, 2/1064, 
2/1067, 2/1078) (S. Sayısı : 701) (Dağıtma tarihi : 26.'6;1998) 

X 294. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın
da İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma 
tarihi : 26.6.1998) 

295. ~- Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/637) (S. Sayısı : 699) (Dağıtma tarihi : 29.6,1998) 
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X 296. — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile 
Bunlara İlişkin Nihaî Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve İhtiyarî Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/765) (S. Sayısı : 704) (Dağıt
ma tarihi : 30.6.1998) 

297., — Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190- Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 550 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması ve Bu Kararnameye Dört Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/779) (S. Sayısı : 705) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998) 

298. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/768) (S. Sayısı :.706) (Dağıtma tarihi : 1,7.1998) 

299. -— Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Mil
letvekili Avni Akyol ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Rapom (2/1096, 2/234) 
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998) 

300. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi: 1.7.1998) 

301. —Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. 
Sayısı : 711) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998) 

302. — Kimlik Bildirme Kanununun ıBir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş-
ri Komisyonu Raporu (1/793) (S, Sayısı : 712) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998) 

X 303. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Ki'brıs Türk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (S. 
Sayısı : 713) (Dağıtma tarihi : 10,7.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 703) 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 Arkadaşı, İçel 
Milletvekili Turhan Güven ve 19 Arkadaşı, Erzurum Millet
vekili Lütfü Esengün ve 40 Arkadaşı ile Adana Milletvekili 
Orhan Kavuncu ve 19 Arkadaşının TBMM Genel Kurul 
Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yol
suzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddele
ri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergeleri (10/230, 231, 232, 233) Üzerine Kurulan Meclis 

Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesi ile ilgili iha

le ve inşaatlarında usulsüzlük yapıldığı ileri sürülmektedir. 

Ayrıca yüklenici firmanın kayırıldığı, zamanında işi teslim etmeyerek Devleti zarara uğrattığı 
iddiaları, gerek görsel ve gerekse yazılı basın ile kamuoyunun gündemini işgal etmektedir. 

İleri sürülen bütün iddiaların araştırılarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması için Anayasanın 98 
ve TBMM İçtüzüğünün 104-105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunu 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Refik Araş 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 

Yusuf Ekinci 
Burdur 

Muzaffer Arslan 
Diyarbakır 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Nejat Arseven 
Ankara 

Levent Mıstıkoğlu 
Hatay 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 
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Abdülkadir Baş İbrahim Yılmaz 
Nevşehir Kayseri 

Ahmet Kabil Avni Kabaoğlu 
Rize Rize 

Mustafa Küpeli Hüsnü Sıvalıoğlu 
Adana Balıkesir 

Nabi Poyraz Mustafa Kalemli 
Ordu Kütahya 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Son günlerde bazı medya ve basın organlarında; TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesi 

ile ilgili ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığına dair haberler yer almaktadır. 

Bilindiği gibi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunu yeniden düzenleme işi 
Emlak Konut Şirketine verilmiş, daha sonra Emlak Konut tarafından Mesa'ya devredilmiştir. Söz
leşme uyarınca işin tamamı 14 Ekim 1997 günü teslim edilecekti. Bu gerçekleşmedi. Böyle olun
ca, sözleşmenin cezaî şartlarının yürürlüğe sokulması gerekirken ve bu şartlara göre firma geciki
len her gün için Devlete 10 bin dolar, toplam gecikme karşılığı ise 920 bin dolar ceza ödemesi ge
rekirken, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Mesa Şirketine sözleşmeden doğan cezaî mü
eyyideyi uygulaması gerekirken, bu durumdan vazgeçmiş, adeta tutumundan dolayı Mesa Şirketi
ni ödüllendirmiştir. 

Mustafa Kalemli niçin böyle davranmıştır? 
Firmaya neden ek süre verilmiştir? 
Firmanın ne gibi bir mazereti vardır? 
Ancak, yine medya ve basın organlarında yer alan haberlerden, Mustafa Kalemli'nin adı ge

çen şirket ile özel ticarî ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılmakta ve bu konuda da çelişkili haberler 
devam etmektedir. 

Nedir bu ticarî ilişki : 
Meclis Genel Kurul Salonunu yapmakta olan Mesa Şirketi aynı zamanda süperiiiks konutlar 

yapan bir firmadır. Bu firma tarafından Ankara Koru Sitesinde yaptırılan bir blokta 260 m2'lik da
yalı döşeli dubleks daire Mustafa Kalemli'nin kızına satılıyor. Ancak Mesa Şirketi ile henüz söz
leşme yapılmadan, ayrıca tapusu da alınmadan ve fiyatı dahi henüz bilinmeden Mustafa Kalem
li'nin kızı yaklaşık 50 milyar TL. civarında fiyatı olan bu dairede kalmaya başlıyor. Böyle bir sa
tmalına ilişkisi kolay kolay görülmemiştir. ' 

Henüz sözleşme yapmamışlar, tapuyu almamışlar, belki para da ödememişler, bu durumda 
Mustafa Kalemli'nin kızı o dairede nasıl oturabiliyor. 

Mesa, Meclis'ten milyonlarca dolar tutarında para alırken, Mustafa Kalemli ailesi de Me
sa'dan, 2 daire alıyor. Üstelik birinin fiyatı bile belli değil, tapusu henüz yok. Ama daire Mustafa 
Kalemli'nin kızının iskânına açılmıştır. Bu arada Mesa Şirketinin ödemesi gereken 920 bin dolar 
tutarındaki gecikme cezası Mustafa Kalemli tarafından iptal edilmesinin rolü olabilir mi? 

İhale ile ilgili olarak araştırılması gereken hususlar : 

1. Mustafa Kalemli zamanında ihale edilen Genel Kurul Salonu, asansör yapımı, milletvekili 
lojmanları, spor alanları ve İstanbul saraylardaki tadilat ve tamirler ile ilgili olarak; 

a) Başkanlık Divanından bu konularla ilgili kararlar alınmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 
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b) Alınan Başkanlık Divanı kararlarına uygun ihaleler yapılmış mıdır? 
c) İhaleler hangi firmalara ve hangi ihale usulleri ile verilmiştir? 

d) İhalelere yeterli çoğunlukta iştirakler için gerekli çabalar gösterilmiş midir? 
2. İnşaatın taahhüt süresinde teslim edilmemesinden doğan cezaî müeyyide olarak şirketin 

Devlete ödemesi gereken 920 bin dolar niçin tahsil edilmemiştir? 

Yukarıda belirtilen hususların araştırılması, eksikliklerin ve yanlışlıkların tespit edilmesi, bu 
konuda gerekli tedbirlerin alınabilmesi için Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turhan Güven 

İçel 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Hasan Karakaya 

Uşak 
Doğan Baran 

Niğde 
Nevzat Köse 

Aksaray 
Tahsin İrmak 

Sivas 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Hayrı Doğan 
Antalya 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Yahya Uslu 
Manisa 

İrfettin Akar 
Muğla 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Ergim Özkan 
Niğde 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son zamanlarda TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesi ile ilgili yolsuzluk ve usulsüz
lük iddiaları ve Sayın Kalemh'nin bu iddialarda adının yer almış olması, Meclisin şahsî manevisi
ni rencide edici ve milletin kendi meclisine olan güvenini sarsıcı mahiyet arz etmektedir. 

Bu Meclisin üyeleri olarak bizler gerçekleri ortaya çıkarmak, kamuoyunu aydınlatmak, böyle
ce Meclisin itibarını korumak mecburiyetindeyiz. 

Üzerimize düşen bu görevi gerçekleştirmek üzere bu konuda Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

- Son günlerde medya ve basın organlarında çıkan iddialarda TBMM Genel Kurul Salonunun 
yeniden düzenlenmesi işi yüklenici firma tarafından sözleşme gereği 14 Ekim 1997 günü teslim 
edilecekken neden 4 ay ek süre verilerek yüklenici firma 920 bin dolar cezadan kurtarılmış oldu. 

- Beher koltuk için 1.2 milyar fiyatın hangi kriterlere göre belirlendiği, söktim işleri için 506 
milyar ödenmesi hangi usul ve esaslara göre yapıldığı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 
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- Emlak Konut; belli istekliler arasında ihale yaparken, MESA'nın dışındaki teklifleri paravan 
olarak kullandığı teklifler alınırken birinci keşfin dikkate alınmadığı gibi iddialar ve Sayın Kalem
li'nin adının bu iddialarda yer almış olması. 

- Türkiye'deki bütün işlemleri denetlemekle görevli, yolsuzlukları ortaya çıkarmakla yüküm
lü TBMM'nin kendi bünyesinde böyle bir iddianın ortaya çıkması kamuoyundaki rahatsızlığı kat-
kat artırmaktadır. 

- Türkiye'deki demokratik tarz için en itibarlı kurum en güvenilir kurum TBMM olmalıdır, 
olmak zorundadır. 

Üzülerek ifade edecek olur isek; bazı mihraklar TBMM'nin dışında güven ortamı oluşturma
ya çalışmakta, böylece demokrasimize gölge düşürmekte bir beis görmemektedirler. 

Meclisi ilgilendiren konulardaki birtakım bulanık görüntüler, bu olumsuz niyetlere katkı sağ
lamaktadır. Bunu önlemek ve demokratik ortamı korumak bizim görevimizdir. 

Bundan dolayı konuyu açıklığa kavuşturacak, dolayısı ile toplumu rahatlatacak Meclis'in iti
barını koruyacak böyle bir araştırmaya şiddetle ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Durum Genel Kurulun değerlendirilmesine arz olunur. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Sabri Tekir 
İzmir 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Muhammet Polat 
Aydın 

LatifÖztek 
Samsun 

Mustafa Kemal Ateş 
Kilis 

İlyas Arslan 
Yozgat 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Ahmet Emin Aydın 
Siirt 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Sacit Günbey 
Diyarbakır 

Naci Terzi 
Erzincan 

Sabahattin Yüdız 
Muş 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Ramazan Yenidede 
Denizli 

Şaban Şevli 
Van 

Murtaza Özkanlı 
Aksaray 

Cemalettin Lafçı 
Amasya 

Zeki Karabayır 
Kars 

Abdullah Örnek 
Yozgat 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

M. Ziyattin Tokar 
Ağrı 
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Suat Pamukçu 
Bayburt 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Mustafa Hasan Öz 
Ordu 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Memduh Büyükkılıç. 
Kayseri 

Bahri Zengin 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Kazım Ataoğlu 
Bingöl 

Fethullah Erbaş 
Van 

Mustafa Bayram 
Van 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Ömer Özyûmaz 
Erzurum 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun yenilenmesi işinde yolsuzluk ve usul

süzlük yapıldığı iddiaları hakkında bilgi edinmek üzere, Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 
ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla 
arz ederiz. 12.1.1998 

Orhan Kavuncu 
Adana 

Mehmet Ekici 
Ankara 

Nevzat Yanmaz 
Sivas 

İsmail Durak Ünlü 
Yozgat 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Cemil Çiçek 
Ankara 

İsmail Köse 
Erzurum 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

Ayvaz Gökdemir 
Kayseri 

Recep Kırış 
Kayseri 

Hanefi Çelik 
Tokat 

Hasan Çağlayan 
Çorum 

Ali Coşkun 
İstanbul 

Sıtkı Cengil 
Sivas 

Yakup Budak 
Adana 

Sait Açba 
Afyon 

Şaban Karataş 
Ankara 

Halil Yıldız 
İsparta 

Mehmet Emin Aydın 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen 
Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı (10/230, 231,232,233) 

SAYI: A.OU.GEÇ.10/230,231,232,233-175 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.2.1998 tarihli, 51 inci Birleşiminde alınan 
Karar ile kurulan Komisyonumuz çalışmalarım tamamlamıştır. 

Gerekli incelemeler sonucunda hazırlanmış olan rapor Komisyonumuzun 10.6.1998 tarihli 40 
inci Birleşiminde alman Karar ile sonuçlandırılmıştır. 

Rapor ve Ekleri ilişikte sunulmuştur. 
Yeniden düzenlenen Genel Kurul Salonumuzun, gerekli teknik sorunlarının çözümlenerek bir 

an önce açılması dileğiyle, gereğini saygılarımla arz ederim. 

19.6.1998 

Ahmet Piriştina 
İzmir 

Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 703) 



İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 Arkadaşı, 
İçel Milletvekili Ttorhan Güven ve 19 Arkadaşı, 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 Arkadaşı ile 
Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve 19 Arkadaşının 
TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili 

Olarak ileri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük iddialarını 
Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması 

Açılmasına İlişkin Önergeleri (10/230, 231, 232, 233) 
Üzerine Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 
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1. KOMİSYONUN KURULUŞU 

İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 23 arkadaşının 10/230, İçel Milletvekili Turhan 
GÜVEN ve 19 arkadaşının 10/231, Erzurum Milletvekili Lütfü ESENGÜN ve 40 arkadaşının 
10/232, Adana Milletvekili Orhan KAVUNCU ve 19 arkadaşının 10/233 esas numaralı önergeleri 
üzerine; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.01.1998 tarihli 41 inci birleşiminde bir 
araştırma komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun 10.02.1998 tarihli 52'nci birleşiminde komisyon için üye seçimi yapılmıştır. 
Komisyonun 12.02.1998 tarihli toplantısında ise Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler 
için yapılan seçim sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir. 

Refah Partisinin Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılması üzerine Komisyon üyeliği sona 
eren milletvekilleri Fazilet Partisinin kurulması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma
sı üzerine yeniden komisyon üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Seçim Bölgesi 
İzmir (D.S.P.) 
Tekirdağ (D.Y.P.) 
Çanakkale (C.H.P.) 
Ordu (D.T.P.) 
Ankara (ANAP) 
Ankara (ANAP) 
Aydın (D.Y.P.) 
Kars(F.P.) 
Konya (F.P.) 
Manisa (ANAP) 
Muş (F.P.) 
Muğla (D.S.P.) 
Nevşehir (F.P.) 

2. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI VE SÜRESİ 
Komisyon çalışmaları 12.02.1998 tarihli ilk toplantıda yapılan seçim ile başlamıştır. Çalışma

lar sonuçlandırılıncaya kadar toplam 40 toplantı yapılmıştır. 
Yapılan ilk yedi toplantıda komisyona gönderilen evrak ve dokümanlar değerlendirilerek bil

gisine başvurulacak kişiler belirlenmiştir. 
Komisyonun 8'nci birleşiminden itibaren konuyla ilgili olanların bilgilerine başvurulmasına 

başlanılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, Mimari Proje Müellifleri, TBMM Teknik Daire Başkanlığı 
yetkilileri, Emlak Konut A.Ş.'nin konuyla ilgili eski ve yeni yetkilileri, TBMM Başkanlık Divanı
nın eski ve yeni bazı üyeleri, Sayıştay Uzman Denetçileri, Siemens ve Atempo firmalarının yetki
lileri, Elektrik ve Mekanik kısımların proje müellifleri, Nurol-Mesa ortak girişimi yetkilileri, 
TBMM'nin eski ve yeni yöneticilerinden konuyla ilgili olanların bilgilerine başvurulmuştur. 

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan kişiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Unvanı Adı ve Soyadı 
Başkan Ahmet PİRİŞTİNA 
Başkanvekili Nihan İLGÜN 
Sözcü Ahmet KÜÇÜK 
Katip Müjdat KOÇ 
Üye Nejat ARSEVEN 
Üye İrfan KÖKSALAN 
Üye Ali Rıza GÖNÜL 
Üye Zeki KARABAYIR 
Üye Veysel CANDAN 
Üye Ekrem PAKDEMİRLİ 
Üye Sabahattin YILDIZ 
Üye Fikret UZUNHASAN 
Üye Mehmet ELKATMIŞ 
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Sıra 
No. 
1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

Adı, Sovadı 
İlhami URAL 
İlhami URAL 
Adnan URAL 
Adnan URAL 
Mehmet MISIRLI 

Mehmet MISIRLI 

Mehmet MISIRLI 

Kemal ARER 

Süleyman ŞAHİN 
Cihan SAKARYA 
Füsun MERTER 

Görevi T 
Proje Müellifi 
Proje Müellifi 
Proje Müellifi 
Proje Müellifi 
TBMM Teknik Dai.Bşk. 
Genel Sek. Yrd. Vekili 
TBMM Teknik Dai.Bşk. 
Genel Sek.Yrd.Vekili 
TBMM Teknik Daire Bşk. 
Genel Sek. Yrd. Vekili 
Emlak Konut 
îhale ve Kesin Hesap Md. 
Emlak Konut Genel Müdürü 
Emlak Konut Eski Genel Md. 
Emlak Konut Proje Geliştirme 
Eski Gn.Md.Yrd. 

Toplantı Tarihi 
12.03.1998 
21.05.1998 
12.03.1998 
21.05.1998 

17.03.1998 

17.03.1998 

21.05.1998 

18.03.1998 
18.03.1998 
19.03.1998 

19.03.1998 
8 Mustafa KALEMLİ 

9 Yasin HATİBOĞLU 

10 Kamer GENÇ 

11 Erdal YÜKSEL 
Erdal YÜKSEL 

12 Hasan KORKMAZCAN 

13 UluçGÜRKAN 

14 Mustafa YILMAZ 

15 Hilmi BERTAY 

16 Necip SENYÜCE 
17 ismail UĞUR 
18 İsmet Önder KIRLI 

19 İbrahim UZUNOGLU 
20 Yaşar GÖK 

TBMM Eski Başkanı 
Kütahya Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
Çorum Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
Tunceli Milletvekili 
TBMM İşletme ve Yapım Md 
TBMM İşletme ve Yapım Md 
TBMM Başkanvekili 
Denizli Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
izmir Milletvekili 
Devlet Bakanı 
Gaziantep Milletvekili 
Emlak Konut 
Gn.Md.Eski Yrd.İhale Kom.Bşk. 2.04.1998 
TBMM İnşaat Müh. 14.04.1998 
TBMM İnşaat Yük.Teknikeri 14.04.1998 
TBMM İdare Amiri 
Balıkesir Milletvekili 
Sayıştay Uzman Denetçisi 
Sayıştay Uzman Denetçisi 

24.03.1998 

25.03.1998 

25.03.1998 
26.03.1998 
21.05.1998 

26.03.1998 

31.03.1998 

1.04.1998 

Toplantı 
No. 

8 
32 
8 

32 

9 

10 

32 

10 
10 
11 

11 

12 

13 

13 
14 

32 

14 

15 

16 

17 

15.04.1998 
16.04.1998 
16.04.1998 

19 
20 
20 
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Sıra 
No. 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
43 

Adı. Sovadı 
Ali Mirza ÖZBEK 
Ali Mirza ÖZBEK 
RGökhan YILDIZDAN 
Ali Cenk DÖNMEZ 
Ahmet KORKMAZ 
Mehmet ÜNAL 
Tanju TUGAL 
Tanju TUGAY 
Ahmet AKDORA 
Ahmet AKDORA 
Yüksel TAVSEL 

Yüksel TAVSEL 

Ramazan GÜVENÇ 
Ramazan GÜVENÇ 
Metin ÇELİKBİLEK 
Hasan GÜRAN 
Orhan DÜLGERLER 
Bilgen DURANLI 
Engin KENBER 
Yılmaz SERTER 
Kamil AKINCI 
Kamil AKINCI 
Can AYNAGÖZ 
Can AYNAGÖZ 
Bülent ERDOĞAN 
Bülent ERDOĞAN 
Şakir KALELİ 
Şakir KALELİ 
Sinan ORHON 
Sinan ORHON 
Fahri KÖPRÜLÜ 
Fahri KÖPRÜLÜ 
Necdet BASA 
Şükrü ÇORAKÇI 

Görevi Toplantı Tarihi 
Emlak Konut Proje Yönetim Md .21.04.1998 
Emlak Konut Proje Yönetim Md. 21.05.1998 
T.Emlakbank Teknik Müfettiş 22.04.1998 
T.EmlakbankTeknik Müfettiş 22.04.1998 
TBMM İşletme Yapım Md.Yrd. 29.04.1998 

29.04.1998 
30.04.1998 
21.05.1998 
30.04.1998 
21.05.1998 

44 İsmail Hakkı CELAYIR 

TBMM Saymanlık Müdürü 
SIEMENS Bölge Müdürü 
SIEMENS Bölge Müdürü 
SIEMENS Özel Projeler Md. 
SIEMENS Özel Projeler Md. 
SIEMENS Güvenlik ve Ses Sis. 
Satış Grup Müdürü 30.04.1998 
SIEMENS Güvenlik ve Ses Sis. 
Satış Grup Müdürü 21.05.1998 
SIEMENS Proje Yöneticisi 30.04.1998 
SIEMENS Proje Yöneticisi 21.05.1998 
ATEMPO Genel Müdürü 30.04.1998 
ODTÜ Öğr. Üyesi 30.04.1998 
TBMM Genel Sek.Vekili 05.05.1998 
TBMM Mimar 05.05.1998 
Müellif (Mekanik) 06.05.1998 
Müellif (Elektrik) 06.05.1998 
MESA Ortağı 07.05.1998 
MESA Ortağı 12.05.1998 
MESA Genel Müdürü 07.05.1998 
MESA Genel Müdürü 12.05.1998 
NUROL Genel Müdürü 07.05.1998 
NUROL Genel Müdürü 12.05.1998 
NUROL 07.05.1998 
NUROL 12.05.1998 
İnşaat Müdürü 07.05.1998 
İnşaat Müdürü 07.05.1998 
TBMM Genel Sekreter Eski Yrd. 13.05.1998 
TBMM Genel Sekreter Eski Yrd .27.05.1998 
TBMM Eski Genel Sekreteri 14.05.1998 
ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı 
Genel Md. 21.05.1998 
Milli Saraylar Daire Başkanı 06.06.1998 

Toplantı 
No. 
21 
32 
22 
22 
24 
24 
25 
32 
25 
32 

25 

32 
25 
32 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
28 . 
29 
30 
34 
31 

32 
38 
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Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olmak üzere, Radyo ve Televizyon Üst Kuru
lu Başkanlığı, Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yüksek Denetle
me Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlı
ğı, İzmir Valiliği, Nurol-Mesa Ortaklığı, Nurol-Mesa Ortaklığının taşeronları, Atempo ve Siemens 
firmaları, Proje müellifleri, Hazine Müsteşarlığı ve konuyla ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 
yazışmalar yapılmıştır. 

Komisyonun 17.02.1998 tarihli 2'nci Birleşiminde komisyon toplantılarında tam tutanak tu
tulmasına, • 

24.02.1998 tarihli 3 üncü birleşimde ise; 

1) TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesi konusunda TBMM Başkanlık Divanı bünye
sinde oluşturulan inceleme heyeti ile ilgili olarak daha önce Komisyon üyelerimizin TBMM Sayın 
Başkanına sözlü olarak ilettikleri görüşler doğrultusunda TBMM Başkanlığıyla yazışmalarda bulu
nulmasına, 

2) Genel Kurul Salonunun yenilenmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun özelliği 
bulunan işler başlığı altındaki 2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine göre, bu kanun hü
kümleri dışında kalınması suretiyle, Emlak Konut A.Ş.'ne "maliyet+kar" esasına göre verilmesine, 
Emlak Konut A.Ş. tarafından yapılacak tüm işleri detaylı olarak belirtecek bir protokolün bu kuru
luş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında düzenlemesine ilişkin 20 Haziran 1996 
tarihli 16 no'lu kararda imzası bulunan tüm Başkanlık Divanı üyelerinin mal bildirimlerinin isten
mesine, 

3) Emlak Konut A.Ş.'den; 

a) Bu kuruluş ile TBMM Başkanlığı arasında imzalanan proje yönetim sözleşmesi tarihinden 
günümüze kadar olan dönemdeki üst düzey idari ve teknik personel hareketlerinin neler olduğunun, 

b) Kuruluşun genel olarak proje yönetimi ile ilgili usullerinin neler olduğunun, 

c) Kuruluşun daha önce yaptığı proje yönetimi işlerinde hangi iste hangi oranda kar payı aldı
ğı konularında bilgi istenilmesine, 

4) Emlak Konut A.Ş. gibi sermayesinin çoğunluğu kamuya ait olan ve proje yönetimi yapan 
başka kamu kuruluşu veya kuruluşlarının olup olmadığı, varsa bunların hangileri olduğu ve kamu 
hisselerinin ne oranda olduğu konularının Komisyon Başkanlığınca araştırılmasına, 

19.03.1998 tarihli 11'inci birleşimde; TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesi ve bu sü
reçte yaşanan gelişmelerle.ilgili olarak, TBMM eski Başkanı Mustafa KALEMLİ'nin 24.03.1998 
tarihinde yapılacak toplantıda bilgisine başvurulmasına, 

26.03.1998 tarihli 14'üncü Birleşiminde; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 35. mad
desi uyarınca, Genel Kurulun çalışma saatlerinde görüşme yapabilmek amacıyla, 24.03.1998 tari
hinden komisyon çalışmaları sonuçlanıncaya kadar geçerli olmak üzere Başkanlık Divanından ka
rar alınabilmesi için talepte bulunmaya, 

18.04.1998 tarihli 18'inci Birleşimde; 

1) Milletvekili Lojmanları yapımı, spor alanları yapımı, Milli Saraylardaki tadilat ve tamirat
lar ile TBMM Vakfı konusunda incelemeler yaparak komisyonumuza bilgi sunmak üzere Maliye 
Bakanlığından yeteri kadar denetim elemanının görevlendirilmesinin talep edilmesine, 
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2) Kamuoyunda oluşan tereddütleri de bertaraf etmek ve iddiaları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla, Sayın Mustafa KALEMLİ'ye ait İzmir-Çeşme'de bulunan yazlıkta, komisyon üyeleri Ahmet 
KÜÇÜK, Fikret UZUNHASAN ve Sebahattin YILDIZ' in inceleme yapmasına, 

Yapılacak inceleme için Sayın Mustafa KALEMLİ'den sözkonusu yazlıkta inceleme yapıla
bilmesi için gerekli yardımın gösterilmesi için talepte bulunulmasına, 

. Konuyla ilgili her türlü organizasyonun Komisyon Başkanlığınca yapılmasına, 

3) Genel Kurul Salonunun yenilenmesinde kullanılan tüm malzeme ve cihazların fiyatlarının 
yukarıda belirtilen alt komisyon üyeleri ve görevlileri tarafından analiz edilmesine, 

21.04.1998 tarihli 21 inci Birleşimde; Komisyon Başkanlığının 15.04.1998 tarih ve 108 sayı
lı yazısı üzerine TBMM Başkanlığınca 21.04.1998 tarihinde komisyona teslim edilen, üzerinde 
"Gönderen Kemal ARER, Alıcı TBMM Başkanlığı, Genel Sekreterliği (Sn. Fahri KÖPRÜLÜ), Ba
kanlıklar/ANKARA 987067 Kumrular" bilgileri bulunan kolinin komisyon toplantısında açılması
na ve içeriğinin incelenmesine, 

29.04.1998 tarihli 24 üncü Birleşimde; Komisyonun kalan çalışma süresinin planlanan çalış
malara yeterli olmayacağı dikkate alınarak, 12.05.1998 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 105. Maddesine göre (1) aylık ek çalışma süresi talep edilmesine, 

07.05.1998 tarihli 28 inci Birleşiminde; Daha önce mal bildirimi istenilen Başkanlık Divanı 
üyelerinden bu konuda herhangi bir cevap alınamayanlara Komisyon Başkanlığınca yeni bir yazı 
gönderilerek, Komisyonun çalışmalarını sonuçlandırma aşamasına geldiğinin belirtilmek suretiyle, 
bu konuda yardımcı olunması hususunun hatırlatılmasına, 

04.06.1998 tarihli 37 inci Birleşiminde; Milli Saraylar bünyesinde 04-06 Haziran 1998 tarih
lerinde çalışmalar yapılmak üzere İstanbul'a gidilmesine, çalışmalara katılabilecek Komisyon üye
lerinin Komisyon Başkanlığınca tesbit edilmesine, İstanbul'a gidiş-dönüşün uçakla yapılmasına ve 
sözkonusu çalışmalara, Komisyonumuzda görevlendirilen ve bu konuda inceleme yapan uzmanlar
dan birisinin de katılmasına, 

karar verilmiştir. 

3. GENEL KURUL SALONUNUN YENİLENMESİYLE İLGİLİ OLARAK İLERİ 
SÜRÜLEN İDDİALARIN İNCELENMESİ 

3.1. Olayların Gelişimi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden Düzenlen

mesi işinin ihalesi ile ilgili olarak yapılan işlemler, zaman sıralaması içerisinde aşağıda açıklan
mıştır. 

3.1.1. İhale Öncesi 
a) 19 Ekim 1994 tarih ve 82 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile; projeleri 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununun 51 nci maddesinin (i) bendine göre, belirlenecek mimarlardan teklif alınmak su
retiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesine ilişkin etüt 
ve proje yaptırılmasına karar verilmiştir (Ek: 1). 

b) Daha sonra, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 20 Aralık 1994 tarih ve'86 sayılı ya
zısında (Ek: 2), hazırlanan ihale dosyaları çerçevesinde 10 adet mimari bürodan teklif istendiği, 
büronun cevap vermediği, 7 mimari büronun ise süre azlığı ve akustik çalışmaların zaman alacağı 
gibi nedenlerle teklif vermediği, sadece bir mimari büronun teklifi ile birlikte 1/200 ölçekli ön pro-
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je verdiği, Mimarlar Odasının projenin yarışma yoluyla tüm mimarlara açık olması yolunda öneri
de bulunduğu belirtilerek, projenin ihalesinin iptal edilerek yarışma usulüyle yaptırılmasının dü
şünüldüğü ifade edilmiştir. 

22 Aralık 1994 tarih ve 94 sayılı Başkanlık Divanı kararında (Ek: 3); 

Başkanlık Divanının 19 Ekim 1994 tarih ve 82 sayılı kararının 12. maddesinin 4. bölümünün 
iptaline, projenin Mimarlar Odası proje yarışmaları yönetmeliği hükümleri uygulanması suretiyle 
ulusal yarışma yolu ve pazarlıkla yaptırılmasına, yarışmanın gerektirdiği tüm işlemlerin yürütül
mesinde başkanlığa yetki verilmesine,karar verilmiştir. 

Bu karar gereğince hazırlanan şartnameye göre açılan Ulusal Proje Yarışması 01.05.1995 ta
rihinde sonuçlanmıştır. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Ural Mimarlık ve Mühendislik İnşa
at Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi ile TBMM Başkanlığı arasında mekan akustiği proje hizmet
leri dışındaki tüm projelerin çizimi için yapılan pazarlık sonucunda, proje hizmetlerinin 
12.164.324.147 TL bedel ile yaptırılmasına 7.6.1995 tarihli Başkanlık Olur'u ile karar verilmiştir 
(Ek: 4). 

TBMM Başkanlığı ile Ural Mimarlık Mühendislik İnşaat Sari. ve Tic. Ltd.Şti. arasında, 
21.06.1995 tarihinde imzalanan TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlenmesi Proje Hiz
metleri Sözleşmesi ile İdare; bütün proje, hesap ve keşif işlerinin yapılmasını, mimara tevdi etmiş
tir. İşin teslim süresi, idarece mimara yazılı olarak bildirildiği tarihten başlamak üzere toplam 460 
gündür (Ek: 5). 

Sözleşmenin 2/b-3 maddesine göre;l/100 ölçekli kesin projeler ve metrajları detaylara ve mal
zeme listelerine göre hazırlanacaktır. Proje düzenleme hizmetlerinin bitirildiği yıl birim fiyatları ile 
bunun mümkün olmaması halinde imalat kaleminin özel Teknik Şartnameleri ve fiyat analizleri 
tanzim edilmek kaydı ile düzenlenecek birinci keşif özeti, proje müellifi tarafından 400 gün sonun
da idareye teslim edilecektir. 

Yine sözleşmesinin 2'nci maddesi c/İ ve c/2 fıkralarında, 1/50 ölçekli mimari, elektrik ve te
sisat uygulama projelerinin teslim tarihi 18.01.1997 olarak tespit edilmiştir. 

Sözleşmenin Ceza ve Tazminatlar başlıklı 10'uncu maddesinde: "a) Bu sözleşmedeki tüm iş
lemlerin madde 7' deki süreler içinde tamamlanması şarttır. Geç teslimi halinde her bir kısım ve 
gecikilen her gün için MİMAR'in hakedişinden (% 0.2) TL'sı ceza kesilecektir. Herhangi bir aşa
mada gecikme 15 günü aşarsa İDARE caza almaya devam ederek beklemekte veya bu sözleşmeyi 
bozmakta serbesttir. 7'nci maddede belirtilen hizmet aşamaları sürelerindeki gecikmeler dolayısı 
ile kesilen cezalar işin sonunda tüm iş, toplam tanzim süresinde teslim edildiği takdirde iade edi
lir. Tüm işler toplam tanzim süresinden geç teslim edildiği takdirde, toplam tanzim süresini aşan 
günler için ceza kesilir ve bundan toplam tanzim süresi içerisinde kesilecek cezaların mahsubu ya
pılır. b)Süre aşımını önlemek üzere verilen belgeler ve projeler verilmemiş sayılır ve ceza hükmü
ne tabidir. Ancak İDARE'ce 10 gün içinde MİMAR'a bu gibi kusurlu ve eksik belgeler iade edil
mediği veya bunları belirten bir yazı gönderilmediği takdirde belge ve projelerin İDARE'de kaldı
ğı sürenin 10 günden fazlası için ceza kesilmez" denilmektedir. 

19 Ağustos 1996 tarih ve 1381 sayılı Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile Ural Mimarlık Mü
hendislik Ltd. Şti.'ne 7 günlük süre uzatımı verilmek suretiyle, proje teslim süresinin 15.08.1996 
tarihine kadar uzatılması talep edilmiş bu talep 19.08.1996 tarih ve 1381 sayılı Olurla uygun görül
müştür (Ek: 6). 
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b) Ural Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi ile yapılan Sözleşme kapsamı dışına çıkarılan 
akustik proje hizmetlerinin, sorumluluk ve kontrollüğünün, müşterek ve müteselsilen proje müelli
fi ile birlikte yürütülmesi şartı ile müellifin önereceği uzman kişilere ayrıca ihale edilmesi, 1.8.1995 
tarihli Başkanlık onayı ile (Ek: 7) uygun görülmüştür. Akustik proje hizmetlerinin ihalesi aşama
sında, elektro akustik (seslendirme oylama-yoklama) sistemlerine ait proje hizmetleri de, akustik 
proje hizmetleri bünyesinde yapılması zorunluluğu nedeniyle, müellifinin sözleşmesi kapsamından 
çıkarılmış 7.2.1996 tarihli 3 nolu ihale komisyonu kararı ile (Ek: 8) 282.000 DM bedelle GCA İn-
genieure AG firmasına verilerek bir sözleşme aktedilmiştir (Ek: 9). Ancak, anılan firma ile klima 
santrali şebekesinin akustik inceleme ve hesapları ile bilgisayarlı seslendirme kontrol sistemleri ve 
daha güvenli oylama-yoklama için parmak scan sisteminin uygulanması ilavesi ile proje ve kont
rollük hizmetleri dahil olmak üzere, 135.000 DM lık ek bir sözleşme aktedilmiş ve firmaya bu gü
ne kadar, sözleşmesi gereğince proje hizmetleri için yol ve konaklama ücretleri hariç 357.000 DM 
ödenmiştir (Ek: 10). 

c) Ural Limited Şirketinin Proje yapım süresi, sözleşme termin grafiğine göre 15 Ekim 
1996'dır. Ancak, 1995 yılında proje çalışmalarının Türkiye Büyük Millet Meclisince durdurulmuş 
olması ve proje ile doğrudan ilişkili akustik proje yapımlarının gecikmesi ve mikro-klima sistemi 
ile ilgili bilgileri kesinleştirecek Krantz firması ile Akustik ve elektro akustik konularında çalışma
ları sürdüren Alman GCA firmasının planlanan süreler içerisinde çalışmalarını tamamlayamamala
rı üzerine, projeyi etkileyen bir çok unsurun belirlenememiş olması nedeniyle yukarıda belirtilen 
süre içerisinde teslim edilmesi gereken bazı projelerin tesliminde gecikme olduğu belirtilerek söz-
konusu projelerin teslim süresinin 30.04.1997 tarihine kadar uzatılması talep edilmiş; 14.04.1997 
tarih 593 sayılı TBMM Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile İdari İşler Makamından olur alınmıştır 
(Ek: 11). 

Bu süre içinde mimari, statik, elektrik, makinâ ve tesisat proje yapımları bu süre içerisinde 
1/50 uygulama projeleri ile birlikte bitirilmiştir. Bu hizmetler için, kesin hesap sonucuna göre pro
je müellifine 29.723.599.358 TL ödenmiştir. 

d)Proje müellifleri tarafından yapılan proje hizmetlerinin Meclis adına kontrol ve onay işlem
lerini yapmak üzere Başkanlık Oluru ile (Ek: 12); 

- Mimari Proje Kontrollük Müşavirlik hizmetleri, Yüksek Mimar Oral VURAL'a (Ek: 13, 
Ek: 14), 

- Statik, elektrik, elektronik, akustik ve elektro akustik proje kontrollük ve .müşavirlik hizmet
leri, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfına (Ek: 15), 

- Makina Mühendisliği proje kontrollük ve müşavirlik hizmetleri Makina Yüksek Mühendisi 
Celal OKUTAN'a (Ek: 13, Ek: 16), yapılan sözleşme ile verilmiştir. • < 

e) Statik proje kontrollük ve müşavirlik hizmeti veren ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. Parlar Vak
fı ile Elektrik-Elektronik ve Akustik Projeleri Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri Sözleşmesi de 
imzalanmış (Ek: 17), Vakıfça Statik projelerin incelenmesi aşamasında, bina güvenliği açısından 
binanın betonarme taşıyıcı sisteminin deprem güvenliği bakımından araştırılmasının gerekliliği 
önerilmiştir (Ek: 18). Bu öneri doğrultusunda, binanın deprem güvenliğinin tahkiki, Başkanlık 
Onayı ile (Ek: 19) ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfına yaptırılmıştır. 

3.1.2. İhale Aşaması 
a) TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlenmesi İşinin yapımı ile ilgili olarak, 

TBMM Başkanlık Divanının 20 Haziran 1996 tarih ve 16 sayılı kararının 4. maddesi ile (Ek: 20) 
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"a) TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işinin en kısa süre içeri
sinde ve istenilen özellik ve Teknik Standardında tamamlanabilmesi için, işin niteliğine ve özelliği
ne binaen, 2886 sayılı Devlet İ/ıale Kanununun özelliği bulunan işler madde başlığı altındaki 2990 
sayılı kanunla değişik 89. maddesine göre, bu Kanun hükümleri dışında kalması suretiyle Emlak 
Konut A.Ş. 'ne maliyet artı kar esasına göre verilmesine, 

b) Anılan Kanunun 89. maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu ihalelere uygulanacak usul ve 
esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili Bakanlık onayı ile belirlenir." hükmü gereğince, Emlak Ko
nut A.Ş. tarafından yapılacak tüm işleri detaylı olarak belirtecek bir protokolün bu kuruluş ve 
TBMM Başkanlığı arasında düzenlenmesine, 

c) Tüm işlerin müteahhit yada taşar on ihalelerinin Emlak Konut A.Ş. 'nin kendi usullerine gö
re yapılmasına, proje müellif ve müelliflerinin mesleki kontrollük hizmetlerinin düzenlenecek pro
tokolde yer alması suretiyle yine Emlak Konut A.Ş. tarafından yürütülmesine ve gerekli görülen 
hallerde özellik arz eden bazı hizmetlerin müşavirlik ve proje Kontrollüğünün proje müellifi veya 
müellifleri dışında ihtisas sahibi kişi veya kuruluşlara verilmesine, 

d) Düzenlenecek olan istihkak ve yapılacak sarfların TBMM teknik Daire Başkanlığı İşletme 
ve Yapım Müdürlüğünün kontrolünü takiben Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı Saymanlık 
Müdürlüğünce ödenmesine," karar verilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda, TBMM ile Emlak Konut A.Ş. arasında 26.7.1996 tarihli TBMM Top
lantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işi Proje Yönetimi Sözleşmesi imzalanmıştır (Ek: 21). Söz
leşmede; "Şirketin Şantiye Teşkilatı; şirketçe alınacak kadrolu uzman denetleme elemanları" 
"Yüklenici; Şirketin yetki ve sorumluluğunda yapılacak ihale neticesinde belirlenen işi yüklene
cek gerçek, tüzel kişi veya kişiler" olarak tanımlanmıştır. 

Yine aynı sözleşmede, 
"Madde 8.3 Şirketin Satınalma hakkı: Şirket Başkanlık adına ve hesabına yapacağı hizmetler 

esnasında gereken durumlarda Başkanlığın önceden yazılı onayını almak kaydıyla, Başkanlıkça 
onaylanan malzeme, ekipman, hizmet işgücü v.b. temin için gerekli anlaşmaları yapmaya veya sa
tın almaya yetkilidir. >• 

"Madde 8.5 Şirketin Hakedişlerinim Düzenlenmesi ve Ödenmesi: İş kapsamında yapılan ima
lat ve hizmetlerin yerinde tespit ve değerlenlendirilmesi yapılarak şirket her ay sonu itibariyle ha-
kediş düzenleyecektir. Bu hakedişelr ABD Doları bazında olup düzenlendiği günü Merkez Banka
sı Döviz Satış Kuruna göre yapılacaktır. Ödemeye esas teşkil etmek üzere Başkanlığa verecektir. 
Başkanlık bu hakedişleri en geç 30 gün içinde kendi usulleri dahilinde inceleyecek ve bu süre zar
fında Şirkete ödeyecektir." , 

"Madde 8.10: Yapım esnasında olabilecek değişiklik önerileri, proje müellifine sunulacak ve 
müellif onayı alındıktan sonra, sözleşme şartlarında yapımına başlanacaktır. Uygulama projeleri 
sonrası'yerinde yapılan tespitlerde velveyadaha sonra oluşacak düşüncelerle projede müellifçe ya
pılacak değişiklikler Şirkete yazılı olarak bildirilecek, Şirket sözkonusu değişikliği süre, fiyat ana
lizi ve maliyet açısından (yüklenici ile birlikte) görüşünü müellife bildirecektir. Konu TBMM Baş
kanlığının tasdiki ile geçerlilik kazanacaktır. 

"Madde 14: Yüklenici ile Şirket arasında (yüklenici sözleşmesi incelenecek) aktedilecek söz
leşme işbu sözleşmenin tabii ekidir." 

"Ekil II):.... Her türlü keşif analizleri v.b. dokümanları ile birlikte müelliflerce uygun görü
len ve işi ikmal edebilecek nitelikteki yüklenici öneri firma listeleri şirkete verilecektir." , 
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"Ek İlli: Yüklenici hakedişlerini incelemek ve ödemeye esas olmak üzere Başkanlığa gönder
mek," 

"Ek-3- Başkanlıkça sağlanacak bilgiler:İş ile ilgili proje, proje ön raporları, detay, metraj, 
keşif, şartnameler, dokümanlar vb. evrak Başkanlıkça müellifinden teminen şirkete verilecektir." , 

" Ek-4- Onay konusu maddeler; a) Şirketin Yüklenici sözleşmelerinde ve uygulamada değişik
lik yapmasına gerek görmesi halinde, Başkanlığa müracaatını müteakip 15 takvim günü, b) Keşif 
artışı ve ilave imalatların zorunluluğu halinde şirketin müracaatını müteakip 15 takvim günü, c) 
Proje üzerindeki olası değişiklikler halinde Başkanlığa ve Proje Müellifine müracaatını müteakip 
15 takvim günü içinde Başkanlık onay hususlarını gerçekleştirecektir." maddeleri yer almaktadır. 

Emlak Konut ile TBMM Başkanlığı arasında yapılan proje yönetim sözleşmesinin Ek: 1/1 
maddesinde "... İşin ihalesi Şirketçe kendi yöntem ve usulleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir" 
hükmü yer almış olup Emlak Konut A.Ş.'nin ihale usulleri de "Emlak Konut A.Ş. Alım, Satım, 
Yapım, İhale Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir (Ek:22). 

İşin ihalesinin yapımındaki bazı esasların görüşülmesini teminen TBMM Başkanlığı Genel 
Sekreter Yardımcısı Fahri KÖPRÜLÜ'nün çağrısı üzerine 19.07.1996 tarihinde bir toplantı tertip 
edilmiş olup, toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Fahri KÖPRÜLÜ, Teknik Daire Başkanı Meh
met MISIRLI, İşletme ve Yapım Müdürü Erdal YÜKSEL, Elektrik Mühendisi Bilal KAPUSU-
ZOĞLU, Satınalma Komisyon Başkanı Bahtiyar GÜVER, Saymanlık Müdürü Mehmet ÜNAL, 
TBMM Danışmanları Prof.Dr. Mehmet ÇALIŞKAN, Prof.Dr.Murat AŞKAR, Şükrü ÇORAKÇI, 
Makina Mühendisi Celal OKUTAN, Proje Müellifi İlhami URAL, Adnan URAL, Makina Mühen
disi Engin KENBER, Elektrik Mühendisi Yılmaz SERTER, Emlak Konut A.Ş.yi temsilen Genel 
Müdür Yardımcısı Metin GÜRAY, Genel Müdür Yardımcısı Füsun MERTER, İhale ve Kesin He
sap Müdürü Kemal ARER katılmış ve 16 madde halinde karar alınmıştır. Kararda yer alan konu
lar aşağıda gösterilmiştir (Ek: 23). 

1-İhale 1/100 projelerle gerçekleştirilecektir. 

2- Danışmanlar müelliflerin projelerini en geç 5 gün içinde onaylayacaklardır. 
3- İhale Emlak Konut'un belirleyeceği usul ve yöntemlerle gerçekleştirilecektir. 

4- İhale davet usulü ile yapılacaktır. 
5- Söküm ve yapım işleri tek elden yapılacaktır. 
6- Emlak Konut ihale dosyasını 15.08.1998 tarihine kadar hazırlayacaktır. 
7- Uygulama esnasında gerekirse vardiyalı çalışılacaktır. 
8- Proje Yönetim Sözleşmesinde sorumluluk ve görev tarifleri netleştirilmelidir. ' 
9- TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut arasında 22-26/08/1996 tarihleri arasında protokol im

zalanması hedeflenmiştir. 
10- TBMM Başkanlığı, idari şartname hazırlayarak, Emlak Konut'a sözleşme eki olması için 

gönderecektir. 
11- İşin 07.10.1997'de bitirilmesi düşünüldüğünden, buna göre bir termin programı üzerinde 

mutabakat sağlanmıştır. 
12- Analiz ve ihalede US $ esas alınacak ve bu nedenle fiyat farkı verilmeyecektir. 

13- Avans da US $ bazında verilecektir. 
14- Malzeme ve numune seçimleri proje müellifi ile koordineli olarak yapılacaktır. 
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15-Uygulama safhasında da koordinasyona devam edilecektir. 
16- Toplantı tutanağı 16 maddeden ibarettir. 

Emlak Konut A.Ş., TBMM Genel Sekreterliğine yazdığı 4.9.1996 tarih ve 210-3191 sayılı Ge
nel Müdür Cihan Sakarya ve Genel Müdür Yardımcısı Füsun Mcrter imzalı yazı ile, proje yönetim 
sözleşmesi ve şartnameye göre işin keşif özetinin Proje Müellifi tarafından tanzim edilmesi gerek
tiğini belirterek işin ihalesi aşamasında uygun bedelin tesbit edilmesi için toplam teklif bedeli oluş
turacak teklif listesindeki birim fiyatların ve keşif düzeni içinde muhammen bedelin, proje müelli-
fince hazırlanarak şirkete gönderilmesini talep etmiştir (Ek: 24). 

TBMM Genel Sekreterliği Teknik Daire Başkanlığı 4.10.1996 tarih ve 1691 sayılı Genel Sek
reter Yardımcısı Fahri Köprülü imzalı ve Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısırlı paraflı yazı ile Em
lak Konut Genel Müdürlüğüne cevap vermiş ve aynen "Genel Kurul Salonu yenileme işine ait pro
jeye dayalı özel ve genel teknik şartlarına uygun olarak hazırlanan ihale dosyasında görüldüğü 
üzere işin 1996 Ocak başında tesbit edilen Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ile yapılamaya
cağı açıktır. Esasen imalat kalemleri büyük ölçüde özel imalatı gerektiğinden ve özel şartlarda be
lirtildiği gibi % 60-70 dış alımlara dayanmaktadır. Bu nedenle verilebilecek sağlıklı bir keşif söz-
konusu olamamaktadır. Açıklanan nedenle birim fiyata dayalı bir keşif gönderilmemektedir." de
nilmiştir (Ek:25). Oysa fiyatlı keşif özetleri Proje Müellifi Adnan Ural imzalı ve TBMM Genel 
Sekreterliği Teknik Daire Başkanlığına ibareli 4.10.1996 tarihli yazı ile gönderilmiş olup aynı ta
rihte 568 kayıt numarası ile Teknik Dairece teslim alınmıştır" (Ek: 26). 

b) Emlak Konut A.Ş, proje yönetim sözleşmesi çerçevesinde kendi usûl ve esasları doğrultu
sunda, işin yapımını, Nurol-Mesa Ortak Girişimine ihale ederek, 11.10.1996 tarihinde taahhüde 
bağlanmıştır (Ek: 27-28-29-30). Bu sözleşmeye göre işin elektronik seslendirnıe ve parmak izi oy-
lama-yoklama sistemlerinin yapım işi hariç, toplam ihale bedeli 21.770.553,15 ABD $ olup işin sü
resi, yer tesliminden itibaren 12 ay olarak belirlenmiştir. Yer teslimi 14.10.1996 günü yapılmış ol
duğundan, sözleşme gereğince işin bitim tarihi 14.10.1997 olarak belirlenmiştir. Yer Teslim tuta
nağı 14.10.1996 tarihinde, TBMM Başkanlığı adına Genel Sekreter Yardımcısı M. Fahri Köprülü 
ile Emlak Konut A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcıları Metin Güray ve Füsun Merter arasında tan
zim edilmiştir (Ek: 31). 

Yüklenici sözleşmesinin 8'nci maddesinin A/2 fıkrası gereğince, seslendirme ve elektronik te
sisat işlerinin, "fatura + % 15 kar" esasına göre yaptırılacağı öngörülmüştür. Buna göre Emlak Ko
nut A.Ş. ile yüklenici firma Nuro-Mesa Ortak Girişiminin elektronik sistemlere ait taşeron teklif
lerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuşlardır.Konu Başkanlık Divanına götü
rülmüş, 7.3.1997 gün ve 39 nolu karar ile (Ek: 32) bu sistemlerin teknik donatımı günümüz tekno
lojisine en uygun ve iş bittikten sonra en iyi teknik servisi sağlayacak olan firmaya verilmesine, bu 
işlerin yapılmasına ilişkin süre uzatımının prensip olarak kabul edilmesine, ancak süre uzatımı gün
deme geldiğinde, Başkanlık Divanına bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

c) Bu konunun Divana sunuş bilgilerine göre, verilen karar çerçevesinde Emlak Konut 
A.Ş.'nce elektronik sistemlerini yapacak taşeron firma olarak toplam 5.945.000 ABD $ teklif ve
ren Siemens firması seçilmiştir. Elektronik sistemlerin, işin bütünü içerisinde yer alması nedeniy
le taşeron Siemens firmasınca yapılacak elektronik işlerin bitim tarihinin, işin genel bitim tarihini 
aştığı belirtilerek, inşaat işinin bitiş süresinin uzatılmasının gerektiği, ayrıca işin 1/100 proje ile iha
le edilmesi nedeniyle imalatlarda ihtiyaç duyulan 1/50 uygulama projelerinin gecikmesi de öne sü
rülerek, Emlak Konut A.Ş. tarafından ek süre talebinde bulunulmuştur. Bu gerekçeler proje müel
lifinin uygun görüşleri de alınarak (Ek: 33) değerlendirilmiş, talep edilen 128 günlük ek süre, söz-
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leşme hükümlerine göre Başkanlık Makamınca 90 gün olarak takdir edilmiş ve işin tümünün bitim 
süresi 14.1.1998 tarihine ertelenmiştir (Ek: 34). 

d) Nurol Mesa Ortak Girişimine, mevcut proje kapsamında olduğu kabul edilen ve aşağıda 
gösterilen bazı ek işler verilmiştir: 

- 4.12.1996 gün ve 459 sayılı Başkanlık Oluru ile özürlülere ait asansör yapımı (Ek: 35-36), 
(Toplam bedeli 100.000 SFR) 

- 27.8.1997 gün ve 1648 sayılı Başkanlık Oluru ile (Ek: 37) Cumhurbaşkanlığı, Yabancı Tem
silciler, Özel Dinleyici ve Resmi Loca koltuklarının yenilenmesi ve salon da bulunan 16 adet avi
zenin hareketini sağlayacak ceraskallerin yapımı, (Toplam 1.051.308 ABD $) 

- Elektronik sistemlere ilişkin toplantılar sonucu, proje müellifinin de uygun görüşleri doğrul
tusunda, bazı malzeme sayılarının artması nedeniyle ortaya çıkan ilave ihtiyaçlar Emlak Konut 
A.Ş. nin 20.10.1997 gün ye 1997/184 sayılı yazısı ile İdareye gönderilmiş ve İdaremiz Danışmanı 
ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından incelendikten sonra 
10.12.1997 gün ve 2123 sayılı Başkanlık Oluru ile 533.962. ABD $ hk keşif artışı uygun görülmüş
tür (Ek: 38). 

- Ayrıca, proje ve ihale keşfinde yer almayan; yangın söndürme sprinkler sistemi, Genel Ku
rul Salonuna bağlantılı tuvaletlerin yenilenmesi, Başkan odası, basın holü ve koridorların yenilen
mesi, TV yayın odasının onarımı ve split klima cihazları gibi imalatlar yapılmış olup, bunlara ait 
yapım ve fiyat onayları henüz alınmamıştır. 

- ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan ta
şıyıcı yapı güvenliği raporu doğrultusunda, 27.05.1997 gün ve 741 sayılı Başkanlık oluru ile büyük 
tavan kirişlerinin, epoksi bazlı özel tamir harcı ile doldurulması işi ek iş olarak yer almıştır (Ek: 
39). 

e) Emlak Konut A.Ş. ne işin yapımıyla ilgili olarak bugüne kadar aşağıdaki cetvelde gösteri
len miktarlarda ödeme yapılmıştır. Ödemelerin içinde ilave edilen işlerin bir kısmının bedelleri de 
yeralmakta olup, bunlardan fiyat onayları bulunmamaktadır (Ek:40). 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURUL SALONUNA İLİŞKİN 
HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

(Emlak Konut A.Ş.'nin Proje Yönetim Bedeli ve KDV Hariç) 
HAKEDİŞ AVANS ÖDENEN ÖDENEN 

HAKEDİŞ TUTARI KESİNTİSİ TUTAR (TL.) TUTAR ($) 
AVANS ^ 634.422.257.000 6.531.159,95 
İNoluHakediş 397.137.000.000 119.141.100.000 277.995.900.000 2.730.000,00 
2NoluHakediş 18.109.516.864 5.432.855.089 12.676.661.805 109.385,29 
3NoluHakediş 27.483.734.366 8.245.120.437 19.238.613.929 151.628,42 
4NoluHakediş 55.069.557.083 15.193.689.112 39.875.867.972 294.765,43 
5NoluHakediş 749.575.268.017 224.872.580.278 524.702.687.739 3.560.202,80 
ÖNoluHakediş 684.324.434.123 85.274.911.704 599.049.522.420 3.754.148,79 
7NoluHakediş 309.595.938.088 92.878.782.760 216.717.155.328 1.303.954,00 
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HAKEDİŞ AVANS ÖDENEN ÖDENEN 
HAKEDİŞ TUTARI KESİNTİSİ TUTAR (TL.) TUTAR ($) 

8NoluHakediş • 644.937.798.059 88.875.927.119 556.061.870.940 3.202.383,50 

9 Nolu Hakediş 
(Bloke edilmiştir.) 1.479.743.343.807 225.070.348.659 1.254.672.995.148 6.455.739.62 
TOPLAM 4.365.976.589.866 864.985.315.308 4.137.413.532.088 28.093.567,62 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURUL SALONUNA İLİŞKİN 
HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

(Emlak Konut A.Ş. nin Proje Yönetim Bedeli ve KDV Dahil) 
HAKEDİŞ AVANS ÖDENEN ÖDENEN 

HAKEDİŞ TUTARI KESİNTİSİ TUTAR (TL.) TUTAR (%) 
AVANS 636.422.257.000 6.531.159,95 
1 Nolu Hakediş " 502.378.305.000 119.141.100.000 383.237.205.000 3.763.500,00 
2 Nolu Hakediş 22.908.538.834 5.432.855.059 17.475.683.775 150.795,44 
3 Nolu Hakediş 34.766.923.973 8.245.120.437 26.521.803.536 209.030,60 
4 Nolu Hakediş 69.662.989.711 15.193.689.112. 54.469.300.604 402.641,19 
5 Nolu Hakediş 948.212.714.042 224.872.580.278 723.340.133.764 4.907.993,85 
6 Nolu Hakediş 865.670.409.166 85.274.911.704 780.395.497.462 4.890.615,38 
7 Nolu Hakediş 391.638.061.602 92.878.782.760 298.760.078.760 1.797.485,58 
8 Nolu Hakediş 815.846.314.545 88.875.927.119 726.970.387.426 4.186.652.77 
9 Nolu Hakediş 
(Bloke Edilmiştir.) 1.871.875.329.916 225.070.348.659 1.646.804.981.25 8.473.398.40 
TOPLAM 5.522,960.386.739 864.985.315.308 5.297.890.038.130 35.313.272,40 

f) TV Yayın Sistemi; daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun Yeni
den Düzenlenmesi işi kapsamında değerlendirilmiş ve mevcut yayın sisteminin bazı kamera ve tek
nik donanımlarla takviye edilerek işlevine devam etmesi düşünülmüştür. Ancak, daha sonra Mec
lis TV yetkililerinin talepleri doğrultusunda, hızla değişen ve gelişen teknoloji karşısında gereksi
nimlerin artması nedeniyle, tam donanımlı yeni bir yayın sisteminin kurulması kararlaştırılmış ve 
bu doğrultuda TV Yayın Sistemi, TRT kurumundan alınan teknik yardımla 28.4.1997 gün ve 238 
sayılı Başkanlık Oluru ile (Ek:41), T.B.M.M. Satınalma Komisyonu Başkanlığı marifetiyle, 
29.5.1997 tarihinde ihale edilmiştir (Ek:42). İhale sonucunda Erdem Elektronik Sanayii Limited 
Şirketinin 1.600.000. ABD $ teklifi uygun bulunmuş ve Firma ile 3.7.1997 tarihinde 40029 noter 
sayılı sözleşme imzalanmıştır (Ek:43). Sözleşme hükümlerine göre, işin bitirilmesi gereken tarih 
23.9.1997 dir. Ancak, Genel Kurul Salonunun inşaatının gecikmesi ve sözkonusu işin yapımının 
Genel Kurul Salonu ile doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, firmaya önce 23.9.1997 tarih ve 1810 
sayılı Başkanlık Oluru ile 23.12.1997 tarihine kadar, daha sonrada 26.12.1997 tarih ve 2506 sayı
lı Başkanlık Oluru ile 14.1.1998 tarihine kadar ek süre verilmiştir (Ek:44 ve Ek:45). 

İş verilen ek süre sonunda zamanında bitirilmiş ve TRT Genel Müdürlüğü ile T.B.M.M. yet
kililerinden oluşan kabul heyetince işin geçici kabul çalışmalarına başlanmıştır. Genel Kurul Sa
lonunun teklif keşfi bünyesinde TV için yer alan 921.890.00 ABD $ tutarındaki bedel, 
21.721.533.15 ABD $ tutarından düşülecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 



- 2 3 -

g) Söz konusu işe ait proje yarışma şartnamesi hükümleri doğrultusunda 13.11.1996 tarih ve 
2306 sayılı Başkanlık Oluru (Ek:46) ile Mimari, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Mesleki Kontrol
lük hizmetlerinin tamamı ve elektronik mühendisliği hizmetlerinin, mekan ve elektro akustik ko
nuları dışında kalan mesleki kontrollük hizmetleri, Ural Mimarlık Ltd.Şti. ne pazarlık usulü ile 
27.191.162.834.TL. bedelle ihale edilmiştir (Ek:47). Bu hizmetler için bugüne kadar fiyat farkı da
hil KDV hariç,15.131.768.258.TL ödenmiştir. 

3.1.3. İhale Sonrası ve Yapım Aşaması 
a) Emlak Konut A.Ş. ile yüklenici firma arasında düzenlenen yapım sözleşmesinin 11 ve 14 

ncü maddelerine göre hakedişlerin düzenlenerek onanması yetki ve sorumluluğu ile kontrollük gö
revleri Emlak Konut A.Ş. ne aittir. Ayrıca, ihalenin şekli ve şartları Emlak Konut tarafından belir
lenmiş, ihale Emlak Konut A.Ş. nin usul ve esaslarına göre yapılmıştır. O nedenle TBMM'nin, iha
le hazırlığı ve kararında katkısı bulunmadığı gibi, yapılan ihale sonucunda Emlak Konut A.Ş. nin 
yapımcı firma ile imzaladığı sözleşme ve ekleri üzerinde de bir etkinliği olmamıştır. Emlak Konut 
A.Ş. nin 1 nolu hakediş raporunun, T.B.M.M. ne sunulmasından sonra hakediş inceleme aşamasın
da mesleki kontrol (proje müellifi) T.B.M.M. teknik birimleri ve personelince sözleşme maddele
rinin birbiri ile çelişkili, teklif birim fiyatların fahiş olduğu, özellikle mevcut salon söküm bedeli
nin tanımsız ve aşırı fiyat içermesi gibi hususlar tespit edilmiştir. 

Bu hususlar gündeme getirilerek konuyla ilgili tartışmalar başlamış bunun sonucunda 
19.12.1996 gün ve 2691 sayılı Başkanlık oluru hazırlanmıştır. Bu olur'da Mesleki Kontrol ile 
T.B.M.M.nin ilgili birimleri olan Teknik Daire Başkanlığı ve Saymanlık Müdürlüğünün görev ve 
sorumlulukları yeniden belirlenmiştir (Ek: 48). Bu onayda, görev ve sorumlulukların yeniden be
lirlenmesi yanında; Proje Müellifinin kontrollük hizmetleri, Emlak Konut A.Ş.'nin iş kontrolü ve 
hakediş düzenlemelerine ilişkin görev ve sorumlulukları daha belirgin hale getirilmiştir. 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Sayıştay Başkanlığına yazdığı Genel Sekreter Doç. 
Dr. Necdet BASA imzalı, 13.1.1997 tarih ve 14 sayılı yazı ile iki Sayıştay denetçisinin görevlen
dirilmesini talep etmiştir. Yazıda aynen; 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi işi ile ilgili ola
rak Başkanlık Makamına sunulmak üzere bir rapor hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Konu
nun çok teknik olması sebebiyle ihale mevzuatı ve uygulamaları ile istihkak incelemesi hu
susunda uzmanlaşmış iki meslek mensubunuzun, sözü edilen raporu hazırlamak ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunmak üzere, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
terliği Teşkilat Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre geçici olarak ivedilikle görev
lendirilmeleri hususunda gereğini önemle rica ederim. Saygılarımla." denilmiştir (Ek: 49). 

Öte yandan DSP Milletvekilleri Uluç Gürkan, Mustafa Yılmaz ve Kazım Üstüner, 14.1.1997 
tarihli ve Sayın Mustafa Kalemli, TBMM Başkanı, ibareli bir yazı ile, DSP Grubu adına üç madde 
halinde belirtilen konular hakkında Başkanlık Divanının toplantıya çağrılmasını talep etmişlerdir. 
Sözkonusu 3 madde de özetle; 

"1- Bu iş için Devlet İhale Yasası'nın 89. maddesini işletilmesi. Başkanlık divanı bakımından 
"yetki aşımı" olarak değerlendirilebilir. 

2- TBMM Genel Kurul Salonu 'nda başlayan işin ihalesi hukuki temelleri bakımından boşluk
tadır. 

3- TBMM Başkanlık Divanı 'nin ilgili kararında, TBMM Teknik Daire Başkanlığı İşletme ve 
Yapım Müdürlüğü'nün "kontrolü" öngörülmüştür. Ancak, Emlakkonut A.Ş. ile yapılan "Proje Yö-
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netim Sözleşmesi"nde bu "kontrol" işlemi "Başkanlık incelemesi"ne dönüştürülmüştür. Bu deği
şiklik nedeniyle, hakedişlerin düzenlenmesinde TBMM bakımından "usul eksiklikleri" kaçınılmaz 
olacak, yapılacak ödemeler hukuki bakımdan boşlukta kalabilecektir" (Ek: 50), denilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı da, Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül imzalı, 15.1.1.997 tarih ve 97-49 sayılı 
yazısı ile Uzman Denetçi İbrahim Uzunoğlu ve Denetçi Yaşar Gök'ii TBMM emrinde geçici ola
rak görevlendirildiğini belirtmiştir (Ek: 51). 

TBMM Genel Kurul Salonunun yapım işi ile ilgili olarak DSP Grubu tarafından hazırlanan ya
zının bir örneği, TBMM Genel Sekreterliği tarafından Genel Sekreter Doç. Dr. Necdet BASA im
zalı 21.1.1997 tarih ve 22 sayılı yazı ile adı geçen Sayıştay Denetçilerine iletilmiştir (Ek: 52). 

Sayıştay Uzman Denetçisi İbrahim Uzunoğlu ve Sayıştay Başdenetçisi Yaşar Gök 24.1.1997 
tarihinde konu ile ilgili bir inceleme raporu tanzim etmişler ve TBMM Başkanlığı Makamına, bir 
üst yazı ile iletmişlerdir (Ek: 53). 

İncelenle Raporunda "Konu" başlığı altında inceleme sınırları; "TBMM Genel Kurul Toplan
tı salonunun yeniden düzenlenmesi işine ilişkin ihale ve sözleşme aşamalarının ilgide kayıtlı yazı 
ekinde yer alan hususlarla sınırlı olarak incelenmesi" şeklinde belirtilmiştir. 

Ayrıca, "İlgili Mevzuat" başlığı altında konu ile ilgili mevzuat hükümleri, "İnceleme" ve "So
nuç" başlığı altında ise olayların gelişimi, sonuç ve öneriler ele alınmıştır. Bir bütünlük içinde de
ğerlendirilmesi gerektiği için "İnceleme" ve "Sonuç" kısımlarına aşağıda aynen yer verilmiştir; 

"İNCELEME 
A) İhale Aşaması: 
1- Sözkonusu iş, 2886 Saydı Kanunun 89. maddesinde ifade edilen "Bu Kanun hükümlerinin 

uygulanmasının mümkün olamayacağı haller" kapsamında değerlendirilmiştir. 
Sözkonusu işin ihalesinin 44. madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesinin de mümkün 

•olabileceği düşünülmektedir. Zaten proje yönetim sözleşmesi ile kendisine ihale yetkisi verilen Em
lak Konut A.Ş. de işi bu usule uygun davetiye yöntemiyle ihale etmiştir. 

Diğer taraftan 2886 sayılı Kanunun 89. maddesi de özelliği bulunan işlerin ihale Kanunu hü
kümleri dışında yürütülmesi imkanını getirmektedir. 

TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden düzenlenmesi İşinin ise hem Projenin özel
liği hem de işin ivedilikle tamamlanmasının gerekliliği nedeniyle bu kapsamda değerlendirilebile
ceği, böylece İhale Kanununun öngördüğü, belli bir süreye ihtiyaç gösteren prosedürün uygulan
maması nedeniyle de zaman tasarrufu sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

2) İş, 20.06.1996 tarih ve 16 nolu Başkanlık divanı Kararıyla ihale kanunu kapsamı dışına çı
karılmıştır. 

2919 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası ile çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararı lü
zum gösterilen hususlardan TBMM Genel Sekreterliği ile ilgili olanların Başkanlık Divanı karar
ları ile yürütüleceği düzenlemesi getirilmiştir 

Kadro değişikliğine ilişkin karar verme yetkisinin zaten birinci fıkrada ifade edilmiş olunma
sı ve madde gerekçesinde de bu düzenlemenin kadrolarla sınırlı olduğu yolunda bir açıklamanın 
yer almaması madde hükmünün geniş yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Kanunun diğer 
maddelerinde ve başka konularda da bu hususa ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

3) İş, TBMM Başkanlık divanı kararıyla maliyet+kar esasına göre Emlak Konut A.Ş., ne ve
rilmiştir. 
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a) 2886 sayılı Kanunun 89. maddesinde ifade edilen "... usul ve esasların" hazırlanması ge
rektiği hususu: 

Sözkonusu madde hükmüne göre "Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince ha
zırlanarak ilgili bakanın onayı ile belirlenir." Anılan hüküm gereğince bu belirleme işlemi ihale
den önce gerçekleşir ve ihale, belirlenen usul çerçevesinde yapılır. 

Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden düzenlenmesi işinde ise, TBMM Başkanlık Divanı
nın kararıyla iş maliyet+kar esasıyla Emlak Konut A.Ş.'ye verilmiştir (TBMM' Başkanlık divanı 
Kararı md. 4la). 

Sözkonusu işlemin bir ihale kararı niteliğinde olmadığı, ihale yetkisinin Emlak Konut A.Ş. ne 
devrini amaçladığı anlaşılmaktadır (Divan Kararı md. 4/c). 

Anılan karar bu şekilde değerlendirildiğinde Emlak Konut A.Ş.nin ihale usullerine gönderme 
yapılmasını 2886 sayılı kanunun 89. maddesinde belirtilen "... usul ve esaslar" belirleme gereği
nin ikmal edilmesi biçiminde kabul etmek mümkündür. 

b) Proje yönetiminin Emlak Konut A.Ş.ye verilmesi: 
Yukarıda da ifade edildiği gibi iş proje yönetimi sözleşmesi ile Emlak Konut AŞ.ne verilmiş ve 

bu sözleşme çerçevesinde işin üçüncü firmalara ihalesi, yüklenici seçimi, işin kntrolü, hakedişlerin 
tanzimi, işin kabulü vb. hususlar Emlak Konut AŞ.' nin yetki ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 

TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut AŞ. arasında aktedilen sözleşmenin 3. maddesinde ifade 
edildiği gibi yüklenici Emlak Konut A.Ş. değil "Şirketin yetki ve sorumluluğnuda yapılacak ihale 
neticesinde belirlenecek işi yüklenecek gerçek, tüzel kişi veya kişilerdir." 

Keza, sözleşmenin konusunu düzenleyen 4. maddede işin TBMM Başkanlığı adına Şirketçe yü
rütüleceği ifade edilmektedir. 

Kanımızca bu haliyle sözkonusu sözleşmeyi TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut AŞ. arasında 
düzenlenmiş bir eser sözleşmesi değil, bir vekalet sözleşmesi olarak değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ödeme ve taahhüde girme konularında ikinci dere
ce ita amirlerine yapılabilecek yetki devrini düzenlemişken, ihale ve sözleşme yetkisinin hukuki ya
pısı farklı başka bir kuruluşa devri konusunda düzenleme getirmemiştir. Mevzuatımızda öngörül
meyen bu uygulamanın takdir yetkisi kapsamına girebileceği ayrıca 2886 sayılı kanunun 89. mad
desinin getirdiği esnekliğin de bu uygulama için hukuki zemin oluşturduğu düşünülebilir. Uygula
manın bu kapsamda değerlendirilmesi halinde yapılan işlemin, hazine zararına meydan verip ver
meyeceği açısından irdelenmesi gerekmektedir. 

Öncelikle ifade etmek gerekirse Emlak Konut A.Ş. kar amacıyla faaliyet gösteren ticari bir ku
rum olmakla beraber sermayesinin % 99 'undan fazlası bir kamu bankası olan Emlak Bankasına 
ait bağlı ortaklık statüsünde bir kuruluştur, bu nedenle sözkonusu kuruluşun Devlete ait bir teşek
kül olması uygulamanın sonuçları açısından güven telkin etmektedir. Mevcut uygulamanın hazine 
zararına neden olup olmadığının tespiti ise mümkün görülmemektedir. Zira alternatif uygulama 
yönteminin ve bunun maliyetinin tespitinin imkansız olması böyle bir mukayeseyi ortadan kaldır
maktadır. Yapılan sözleşmenin işleyişi aşamasında bir zarar doğup doğmayacağının tespiti ise an
cak yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinin incelenmesi halinde mümkün olabilecektir. 

B) Sözleşme Aşaması: 
Emlak Konut A.Ş. ye hakediş ödemelerine esas kontrollük yetkisi verilmesi. 
Proje yönetim sözleşmesinin 85. maddesinde şirketin (Emlak Konut AŞ.) hakediş ödemelerine 

esas olmak üzere imalat ve hizmetlerin yerinde tespit ve değerlendirilmesinin yapacağı ifade edil
mektedir. Emlak Konut AŞ.ye işlerin projesine, teknik ve sanat kurallarına uygun gerçekleşip ger
çekleşmediğinin tespiti ve işlenmesi konusunda teknik kontrollük yetkisi verilmesi tabiidir. 
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Ancak hakediş ödemelerine esas tespit ve ölçümlerin sözkonusu firma tarafından yapılmasının 
çeşitli sakıncalar doğuracağı düşünülmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekirse hukuk sistemimizde 
yetki ve sorumluluk birlikte düzenleme alanı bulmaktadır. Mali mevzuatımızda da gider tahakkuk ve 
ita aşamalarında görev alan kişilerin bu görevlerini hukuka uygun şekilde yerine getirmelerini sağ--
lamaya dönük sorumluluk hükümleri bulunmaktadır. Örneğin ilgili mevzuat bölümüne alınan 1050 
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun 22. maddesi bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu kullanıl
masını sağlamak amacıyla gözetilecek ilkeleri ve uygulanacak yaptırımları hüküm altına almıştır. 
Keza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da bu kanuna tabi memurların yaptıkları işlem ve eylem
lerinden doğan Devlet zararını tazmine dönük sorumluluk hükümleri ihtiva etmektedir. 

Hakediş ödemelerinde tahakkuk aşamasının başlangıcı ise iş yerinde yapılan tespit ölçüm ve 
bunların fiyatlandırılması çalışmalarıdır. Dolayısıyla bu aşamadan ödeme aşamasına kadar de
vam eden süreçte görev alan kişilerin idare elemanı olmaları ve anılan sorumluluk hükümlerinin 
muhatabı bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle iş yerindeki imalat tespit ve ölçümünü kapsama
yan, sadece büroda yapılan hesap ve işlem konularını kapsayan bir tahakkuk aşaması eksik ger
çekleşmiş olacaktır. 

Ayrıca, fatura + % 15 yüklenici karı ile yaptırılacak işlerde yüklenici firmanın ibraz edeceği 
faturaların piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığının araştırılması konusunda idare kontrol ele
manlarının görevlendirilmesi ve bu kapsamda sözkonusu bedelin rayice uygunluğunun Ticaret 
ve/veya sanayi odalarına sorulması bedelin sağlıklı oluşmasını sağlayan bir uygulama olacaktır. 

SONUÇ 
TBMM Genel Kurulunun Yeniden Düzenlenmesi işinin ihale ve sözleşme aşamalarına ilişkin 

işlemlerin 21.1.1997 tarih ve A.01.0.GNSI022 sayılı TBMM Genel Sekreterliği yazısına ekli DSP 
Grubu tarafından TBMM Başkanlığına verilen raporda yer alan hususlarla sınırlı olarak yapılan 
inceleme sonuçları aşağıdadır. 

1) Sözkonusu işin 2886 sayılı kanunun 89. maddesi kapsamında değerlendirilerek, İhale Ka
nunu hükümleri dışında yürütülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, 

2) 2886 sayılı kanunun 89. maddesinde Bakanlar Kuruluna atfedilen kararın 2919 sayılı 
TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunun 6. maddesi uyarınca TBMM Başkanlık Divanınca 
alınması gerektiği, 

3) İnceleme bölümünde ayrıntılı açıklandığı üzere, 20.6.1996 tarih ve 16 nolu Başkanlık diva
nı kararıyla iş Emlak Konut A.Ş. 'ne ihale edilmemiş, sözkonusu şirkete TBMM Başkanlık Divanı 
adına ihale yetkisi verilmiştir. Bu kabulden hareketle Divan kararının 41c maddesinde gönderme 
yapılan Emlak Konut AŞ. 'nin ihale usullerinin 2886 sayılı kanunun 89. maddesinde belirtilen "usul 
ve esaslar" m belirlenmesi gereğini ikmal ettiği, 

4) İnceleme bölümünde ayrıntılı açıklandığı üzere, Emlak Konut AŞ. ile yapılan proje yönetim 
sözleşmesi kapsamında sözkonusu şirkete TBMM Başkanlığı adına ihale ve sözleşme yapma yetki
sinin verilmesi uygulamasının mali mevzuatımızda öngörülen bir uygulama olmadığı, ancak 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 89. maddesi uyarınca bu karar kapsamı dışında yürütülen sözkonu
su işin bu yöntemle yapılmasını engelleyen bu düzenlemenin de mevcut bulunmadığı, 

5) Hakediş ödemelerini esas Kontrollük görevinin TBMM Başkanlığınca yürütülmesinin ince
leme bölümünde açıklanan sakıncaları ortadan kaldıracağı, 

Kanaatine varılmıştır. Arzolunur" şeklinde inceleme raporuna son vermişlerdir. 
c) Teknik Daire Başkanlığının 25.7.1997 gün ve 1430 sayılı (Ek: 54) yazısı ile belirtilen fiyat 

analizlerinin teklif veren firmalarca yüklenici sözleşmesinin 11.3/d maddesi gereğince yüklenici ta-
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rafından imzalanarak verilmesinin sözleşmenin eki olduğu belirtilerek gönderilmeyen analizler is
tenmiştir. Emlak Konut A.Ş. 1.8.1997 gün ve 18 sayılı cevabi yazısında (Ek:55) analiz ifadesinin 
sözleşmede sehven yer aldığını ifade etmiştir. Bu konu, teklif fiyatların incelenmesinde önem ar-
zettiğinden, mevcut teklif fiyatların özellikle tek kalemde ödenen sökiim bedeli olan 3.900.000 
ABD $'nın hangi işleri kapsadığının ve diğer teklif fiyatlarının değerlendirilmesi yapılamamıştır. 
Emlak Konut A.Ş.'nin 1 numaralı hakedişteki söküm bedeli ile ilgili olarak verdiği 25.12.1996 
günlü dökümlü listeyle söküm bedellerinin içerisinde mükerrer olarak yer alan bölümler kısmen 
düzeltilmiş, ancak bu listeye, mükerrer olan makina-tesisata ait klima santrallarının sökümleri da
hil edilmemiştir (Ek: 56). 

d) Teknik Daire Başkanlığının 5.12.1997 gün ve 2353 sayılı yazısında (Ek: 57); proje yönetim 
sözleşmesinin 14 ncü maddesi gereğince, yüklenici sözleşmesinin T.B.M.M. nce incelenmesi ön
görüldüğü halde, bu sözleşmenin noter tarafından onandıktan sonra T.B.M.M. ne gönderildiği, in
celeme sonucunda, sözleşme maddelerinde işin teklif alma usulü, anahtar teslimi, götürü bedel gi
bi ifadeler içerdiği bu nedenle ihalenin hangi usule göre yapıldığının belirli olmadığı, belirtilerek 
ilave edilen ve eksilen imalatlar için ne gibi işlem yapılacağı sorulmuştur. Emlak Konut A.Ş. 
10.12.1997 gün ve 126 sayılı yazı ile (Ek: 58) proje yönetim sözleşmesinin 14 ncü maddesi gereği 
olan teklif alma şartnamesi, yapım sözleşmesi ve eklerinin 15.9.1996 tarihinde 363374 sayılı kar
go ile T.B.M.M. Genel Sekreterliğine gönderildiğini bildirmiştir. İşin yapım sözleşmesi esaslarının 
proje müellifince hazırlanan proje, detay, birim fiyat tarifleri, teknik şartnameler ve keşif miktarla
rı ile belirlenen imalatların birim tariflerine dayalı teklif birim fiyatları ile yapıldığı, toplam ihale 
bedelinin; yıkma, sökme işleri, inşaat dekorasyon işleri, mekanik tesisat işleri, elektrik (kısmen 
elektronik) tesisat işlerinin gruplar halinde toplanmasından elde edildiği, hakedişlerin gerçekleşen 
ölçülebilir imalat miktarlarının teklif birim fiyatlarla değerlendirildiği, ancak özellikle ayrı bir 
grupta mütala edilerek tek bir teklif bedelle değerlendirilen inşaat dekorasyon yıkma sökme işle
rinde, miktarların ölçülebilir nitelikte olmaması nedeniyle bu grup imalatlarda gerçekleşen iş mik
tarlarının tespiti ile hakedişe dahil edilmesinde gerçekleşme oranının gerekirse enterpolasyon yolu 
ile belirlenmesinin hedeflendiği, ilk hakedişte sökümün tamamen ikmal edilmiş olması nedeniyle 
başka bir hesaba gerek kalmadığı, sözleşmede konu edilen anahtar tesliminden maksadın proje ger
çekleşmesi, kabullerinin ve gerekebilecek deneylerinin yapılması, gerekli resmi izinlerin temini ile 
projenin eksiksiz ve kusursuz olarak kullanılabilir halde işin bütününün teslimine yönelik yükleni
ci firmanın sorumluluğunun tespit edilmesi olduğu, detay değişiklikleri sonucunda çıkan yeni ima
latlar için de benzer pozlardan yararlanılarak, yeni fiyatların mukayeseli keşfe dahil edildiği, bazı 
imalat kalemlerinde ise enterpolasyon hesabı yapılarak fiyat tespit edildiği, bildirilmektedir. 

TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut A.Ş. arasında düzenlenen sözleşmenin 14'üncü madde
sinde yer alan "yüklenici ile şirket arasında (yüklenici sözleşmesi incelenecek) akdedilecek sözleş
me işbu sözleşmenin tabii ekidir." hükmü gereğince, üzerinde gerekli değişiklikler yapılmak üze
re, yüklenici sözleşme tasarılarının Emlak Konut A.Ş. tarafından TBMM Başkanlığına gönderilme
si öngörülmüştür. 

Emlak Konut A.Ş. tarafından ihale şartnamesi ve sözleşme taslaklarını içeren bir koli, yükle
nici ile sözleşmenin imzalandığı 11/10/1996 tarihinden önce, 26/9/1996 tarihinde TBMM Genel 
Sekreterliğine kargo ile gönderilmiştir. TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü adına 
gönderilen kolinin TBMM Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından açılma
dan bekletildiği tespit edilmiştir. Koli Komisyonumuzun 22.4.1998 tarihli toplantısında açılmış 
içinden çıkanlar bir tutanakla tespit edilmiştir. 
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Koliden ihale dosyası kapsamındaki şartname ve sözleşme taslaklarının çıktığı görülmüştür. 

e) İhalenin teklif alma usulü ile yapıldığı, gerçekleşen iş miktarlarının metrajları çıkartılarak 
teklif bedelleri üzerinden tutarları kadar ödendiği, hakediş incelemelerinden anlaşılmaktadır. Yu
karıda da belirtildiği üzere, ihale teknik şartnamesine esas alınan, proje müellifinin düzenlediği 
özel teknik şartname genel hükümlerinden teklif ve uygulama aşamasında, uyulması gereken genel 
hükümlere kısmen uyulmadığı ve özellikle mevcut dekorasyon sökme bedelinin, bir tek bedel ola
rak teklifte yer alması ve buna ait hiçbir analiz veya yapılacak işlere ait dökümün belirtilmemiş ol
ması, teklif bedelin hangi işler için verildiğini belirsiz hale getirmiştir. 

f) Sözleşme hükümleri, hakedişlerin 30 gün içerisinde ödenmesini aksi halde kur farkı ödene
ceğini öngördüğünden T.B.M.M. nce 9 nolu hakedişe ilişkin raporda tespit edilen hususların düzel
tilmesi amacıyla, Emlak Konut A.Ş. ne ödenen 9 nolu hakedişin herhangi bir devlet bankasında, dö
viz hesabı açılarak bloke edilmesi ve bu ödemenin ikinci bir Başkanlık işarına kadar yükleniciye 
ödenmemesi talimatı verilmiş, hakedişin bu şekilde bloke edilmesiyle sözleşme hükümlerine göre 
gecikme halinde yükleniciye ödenmesi gereken kur farkı ödemesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

g) Emlak Bankası Teknik Müfettişleri H.Gökhan Yıldızdan ve Ali Cenk Dönmez, T.B.M.M. 
Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi işi hakkında Emlak Konut A.Ş. yetkilileri hakkında 
devam ettirmekte oldukları soruşturma ile ilgili olarak düzenledikleri 23.03.1998 tarih ve 35/8 sa
yılı "Bilgi notu"nda, ihale ile ilgili olarak yapılan işlemleri tarih sırasıyla, ihale öncesi, ihale aşa
ması ve yapım aşaması şeklinde ele almışlar ve son olarakda "Tespitler" başlığı altında, yapılan 
işlemlerden yönetmeliklere, şartnamelere ve sözleşmelere aykırı olan hususları ele almışlardır. 
Sözkonusu bilgi notuna göre; 

"Özet olarak işin ihalesi öncesi ve ihalesi ve yapımı aşamasında;-
Yeterlilik Belgesi Komisyonu henüz bir çalışma yapmadan ve adıgeçen yönetmeliğin 31. 

maddesi gereğince ihaleye katılacak firmalara Komisyonca henüz yeterlik belgesi verilmeden bu 
bağlamda ihale öncesinde izlenmesi gereken yasal sürece aykırı şekilde dönemin İhale ve Kesin 
Hesap Müdürlüğünce hazırlanan 160 (15/08/1997) sayılı ihaleye davet edilmesi düşünülen firma
ların isimlerinin bulunduğu önergenin uygun görüşle Yönetim Kurulu'na sevk edildiği, 

- Bu önergenin görüşüldüğü Yönetim Kurulu'nun 16 (15.08.1996) sayılı toplantısında ise Ge
nel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden Düzenlenmesi İşi için ihaleye iştirak hususunda yeterlik ve
rilmek ve bilahare ihaleye davet edilmek için Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulu'nun 49 
(08.08.1996) sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan Yeterlik Komisyonunca belirleneceği ifade 
edilen 7 adet firmanın yeterlik için başvurularını teminen davet edilmesi amacıyla Genel Müdürlü
ğe yetki verilmesi hususlarını içeren kararın onaylandığı, 

- Alım, Satım, Yapım, Hizmet ve İhale Yönetmeliğinin 11, 29 ve 31. maddelerinde belirtilen 
hükümler yerine getirilmeksizin, ihalenin sonuçlandırılmasına onay verildiği, 

- Teklif alma şartnamesine ve özel teknik şartnameye aykırı şekilde teklif birim fiyatlara baz 
olarak hazırlanması gereken analizler yükleniciler tarafından İhale Komisyonuna teklif mektubu 
ekinde verilmemesine rağmen verilen tekliflerin şartnameye uygunmuş gibi değerlendirilerek iha
lenin sonuçlandırılması hususunu içeren 289 (08.10.1996) sayılı önergeyi uygun görüşme Yönetim 
Kuruluna sevk edildiği ve içeriğini adıgeçen önergenin oluşturduğu 60 (10.10.1996) sayılı kararın 
onaylandığı, 
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- Proje Müellifince Proje Yönetim Sözleşmesi doğrultusunda Şirkete önerilen yüklenici firma 
adaylarından Koray İnşaat, E.M.T.A.Ş., Kutlutaş firmalarının ve ayrıca benzer işleri yurtiçinde ve 
yurtdışında başarıyla tamamlamış taahhüt firmalarının ihaleye davet edilmediği, bu tarz bir iş için 
kapsamın yalnızca Şirket ve Banka portföyünde bulunan 7 adet firmayla sınırlı tutulduğu ve bu fir
malardan Sutek İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş. ile Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin önce
den bu tarz bir yapım işini üstlenmediği, 

- "Mevcut Dekorasyonun Sökümü" imalat grubunda zaten yer alan mevcut tesisatın sökümü ka
lemi için yüklenici adaylarından teklif birim fiyat istenmesine ve yüklenici firmaya mükerrer olarak 
fazladan ödeme yapılmasına sebebiyet verildiği, bu bağlamda Şirket ile T.B.M.M. arasında imzala
nan Proje Yönetim Sözleşmesinin 4. maddesinde belirtilen gereklerinin yerine getirilmediği,, 

- Hakedişlerde ve mukayeseli keşif özetinde imalatı değişen kalemlerin bedelinin yeni birim 
fiyatların analiz yapılarak oluşturulması yerine, yeni imalatlara benzer pozların sözleşme ekindeki 
teklif birim fiyat listesinden fiyatları alınarak ve bunların kesit ölçüleri üzerinden (metretül, m2, 
m3) enterpolasyon metodu kullanılarak hesaplandığı, sözleşmenin anılan maddesi doğrultusunda 
yükleniciden istenmesi gereken yeni fiyat analizlerinin ve/veya faturaların istenmediği, 

- Sözleşme kapsamı haricindeki yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan 3 adet imalat kaleminin Baş
kanlık oluru alınarak, 11 adet imalat kaleminin ise; Başkanlık oluru alınmadan sözleşme ve eki ida
ri şartnamede belirtilen hükümlere rağmen, analiz yapılmadan, taşaron firmalardan temin edilen 
proforma faturalardaki bedeller üzerinden yaptırıldığı ve yüklenici firmadan bu imalat kalemlerine 
ait fiyat analizlerinin istenmediği, 

Tespitlerine ulaşılmış olup, soruşturmada yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan sözkonusu eylem
lere sebebiyet veren Şirket yetkililerinin son savunmalarının alınması aşamasına gelinmiştir. ' 

Ayrıca bu saptamalar neticesinde ortaya çıkan eylemlerin Emlak Konut bünyesinde gerçekle
şen uygulamalardan kaynaklandığı, Emlak Konut ile T.B.M.M. Başkanlığı arasında yapılan yazış
malardan anlaşıldığı kadarıyla konu ile ilgili olarak T.B.M.M. Genel Sekreterliği Teknik İşler Da
ire Başkanlığı ve Proje Müellifinin de sorumluluklarına gidilmesi gerektiği kanaatına ulaşılmıştır." 
şeklinde görüşlerini belirtmişlerlerdir (Ek: 59). 

Yine aynı Emlak Bankası Teknik Müfettişleri Gökhan YILDIZDAN ve Ali Cenk DÖNMEZ 
ile Teknik Müfettiş Yardımcısı Rıdvan MESCİOĞLU tanzim ettikleri 29.5.1998 tarih ve I998/T6-
1 sayılı "Soruşturma Raporu"nda da, Soruşturma Konularını, "Emlak Konut A.Ş. ile TBMM Baş
kanlığı arasında 26.7.1996 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan TBMM Genel 
Kurul Toplantı Salonunun Yeniden Düzenlenmesi İşi" olarak tanımlamışlar ve 5.6.1998 tarihinde 
düzenledikleri 118 sayılı "Soruşturma Özet raporu"nda da; 1-Başlangıç, 2- Soruşturma Evreleri, 3-
Müfettişlik Görüşü ve Sonuç ve 4-Başkanlık Görüşü başlıkları altında raporlarını özetlemişlerdir. 
Önemine binaen, "Müfettişlik Görüşü ve Sonuç" başlığına aşağıda aynen yer verilmiştir; . 

"Müfettişlik Görüşü ve Sonuç: 
1-) T.B.M.M. Başkanlığı'nın zararının boyutunun belirlenebilmesi Nurol-Mesa ve bu işte ça

lışmış alt taşaron firmalardan bu işe ait gerçek maliyetleri gösteren fatura, irsaliye, gider makbuzu 
vb. gibi mali belgelere ulaşılması gerekmektedir. Bu anlamda bu İş ile ilgili çalışmış firmaların ma
li kayıtlarının ilgili devlet kuruluşlarında konu ile ilgili olarak araştırma yapmaya yetkili merciler 
tarafından detaylı bir inceleme yapılması, 

2-) Raporumuzda anlatılan tüm eylemler Emlak konut A.Ş. bünyesinde değerlendirilmiştir. 
Müfettişliğimize verilen inceleme soruşturma yetkisi yalnızca Emlak Konut A.Ş.'ni kapsadığından, 
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Proje Müellifi ve T.B.M.M. Başkanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı ile ilgili bir inceleme yapıla
mamış, Emlak Konut A.Ş. dahilindeki bilgi ve belgeler ile sınırlı kalınmıştır. Ancak bu bilgi ve bel
geler üzerinden yapılan inceleme sonucunda; konu ile ilgili olarak Proje Müellifinin ve T.B.M.M. 
Teknik İşler Daire Başkanlığı'nın da sorumluluğu bulunabileceği, bu bağlamda konu ile ilgili ola
rak Proje Müellifinin ve T.B.M.M. Teknik İşler Daire Başkanlığı'nın da sorumluluklarının araştı
rılması, 

3-) İdari sorumluluk açısından; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cihan SAKAR
YA, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Metin GÜRAY, Hilmi BERTAY, Füsun 
MERTER, Ahmet ÇELEBİ, ve Kemal ARER'in eylemlerinin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu'nun 125. maddesinin (e) fıkrasının (g) bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma" ceza
sı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Çelik GÖZ, Orhan SEZGİN ve Abdülbaki KARAHAN, Hukuk Mü
şaviri Aysel KÜÇÜKYAVUZ, Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Zeynep BASA ve Proje Uyg. Da
ire Başkanı Tulu OKAN'in eylemlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi
nin (d) fıkrasının (n) bendi uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası, Proje Yönetim 
Müdürü Ali Mirza ÖZBEK, Kontrol Amiri Esendal TAN, Mimar Şerafettin MAVZER, Makine 
Müh. İlker BİÇEL'in eylemlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (b) 
fıkrasının (a) bendi uyarınca "Kınama" cezası, Elektrik Müh.Cemil SÖNMEZ'in eylemlerinin 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (a) fıkrasının (a) bendi uyarınca "Uyarma", 
cezası kapsamına girdiği, 

• Mali sorumluluk açısından; (1) no.lu öneri sonucunda tespit edilecek zarar tutarının öncelikle 
ana yüklenici firma olan Nurol-Mesa Ortak Girişiminden tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir. 
Nurol-Mesa Ortak Girişiminden tahsil -edilememe olasılığına karşılık, raporumuzun önceki bölüm
lerinde eylemleri ve bu eylemlerine karşılık gelen sorumlulukları anlatılan; Yönetim Kurulu Baş
kanı ve Genel Müdürü Cihan SAKARYA, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Me
tin GÜRAY, Yönetim Kurulu Üyeleri; Çelik GÖZ, Orhan SEZGİN ve Abdülbaki KARAHAN, Ge
nci Müdür Yardımcıları Füsun MERTER ve Hilmi BERTAY, Hukuk Müşaviri Aysel KÜÇÜKYA
VUZ, Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Zeynep BASA, Proje Uyg.Daire Başkanı Tulu OKAN, Pro
je Kontrol ve Değerlendirme Daire Başkanı Ahmet ÇELEBİ ve İhale ve Kesin Hesap Müdürü Ke
mal ARER'den tahsil edilmesi yönünde ilgililerin personel dosyalarına şerh düşülmesi, raporumu
zun "MükerrcrTeklif İstenmesi" bölümünde anlatılan eylemler nedeniyle oluşan; 109.673,91 USD 
tutarındaki fazla ödeme nedeniyle, bu eylemlerden sorumlu olan Hilmi BERTAY ve Kemal 
ARER'in mali sorumlulukları mevcut olup, sözkonusu 109.673,91 USD tutarındaki fazla ödeme
nin öncelikle Nurol-Mesa Ortak Girişiminden tahsil edilmesi yoluna gidilmesi, tahsil edilememe 
ihtimaline karşılık ise Kemal ARER ve Hilmi BERTAY'dan tahsil edilebilmesi için personel dos
yalarına şerh düşülmesi, 

Yasal sorumluluk açısından; yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cihan SAKARYA, 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Metin GÜRAY, diğer Yönetim Kurulu Üyele
ri; M.Çelik GÖZ, Orhan SEZGİN ve Abdülbaki KARAHAN ile, Genel Müdür Yardımcıları Hilmi 
BERTAY ve Füsun MERTER, Proje Kontrol ve Değerlendirme Daire Başkanı Ahmet ÇELEBİ, 
İhale ve Kesin Hesap Müdürü Kemal ARER'in eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun; 205. madde
sindeki "ALIM SATIM VEYA YAPIMA FESAT KARIŞTIRMA", 230. maddesindeki "GÖREVİ 
İHMAL" ve 240. maddesindeki "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" suçları kapsamına girebile
ceğinden, adı geçenler hakkında "Yasal Soruşturma Raporu" düzenlenmesi ve ihbar yapılması hu
suslarının da Emlak Konut A.Ş. Yüksek Disiplin Kurulu'nca değerlendirilmesinin yerinde olacağı, 
müfettişliğimizin görüş ve önerilerini oluşturmaktadır. Genel Müdürlüğün bilgi ve değerlendirme
lerine sunarım." (Ek: 60) diyerek ilgili bölüme son vermişlerdir. 
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3.2. Komisyonca Bilgisine Başvurulan Kişilerin Verdiği Beyanlar 
İlhami URAL (Proje Müellifi) 12.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1948-1949 dönemi mezunu olduğunu, mesleğini serbest olarak 

icra ettiğini, Meclis Binanın esas mimarı olan Profesör Holzmeister'in kendisinin hocası olduğunu, 
birlikte beş yıllık bir çalışmada bulunduklarını, Meclis Salonuyla ilgili açılan mimarlık hizmeti ya
rışmasında hazırladığı projenin birinciliği kazanması sonucu işe başladıklarını, konuyla ilgili yapı
lan ara toplantılarla işin nasıl verileceğinin, hangi esaslar dahilinde hazırlanacağının kararlaştırıldı
ğını, nasıl ihale yapılacağını belirlediklerini, Meclisin ihale işlerine bulaştırılmaması için, işin Em
lak Konut'a tevdi edilmesini kararının Başkanlık Divanında alınması üzerine, tespit ettikleri esas
lar çerçevesinde, Emlak Konuta kendi usullerine göre yaptırılacağının ortaya çıkmasına rağmen, 
Emlak Konutun bu talimata pek uymadığını, fikirlerine göre ihaleye katılacak 15-20 firmanın se
çilmesini bu firmaların çalışacakları taşeron firmalarını da idareye bildirmelerini, bu firmalar için
den beş altı tanesine yeterlilik verilmesini, bunlar arasında ihale yapılmasını arzu ettiğini, ancak 
olayların bu şekilde gelişmediğini, Emlak Konutun kendilerinden de isimler istediklerini, kendile
rinin de Emlak Konut'un listesindeki birkaç firmayı önerdiklerini, bir seçimle bu işin Mesa-Nurol 
konsorsiyumuna verilmesinin kararlaştırıldığını, kendilerinin müdahalesi olabilseydi işin bu şekil 
münakaşalı ,bir duruma sürüklenmeyeceğini, ihalede firmaların çalışacakları taşeronlarla beraber, 
işlerin nasıl yapılacağını analizleriyle kendilerine bildirmeleri durumunda, kendi hazırladıkları ana
lizlerle mukayese ederek, Emlak Konutu zamanında uyarabileceklerini ve işin başında bu gibi du
rumların önlenebileceğini, analizleri müteahhit firmanın kendisi hazırlayacağı için işi nasıl yapaca
ğını önerip kendileri tarafından da kabul gördükten sonra, işle ilgili fiyat farkı da doğmayacağını 
düşündüklerini, firmaların da bu sonradan çıktı diye bir isteklerinin olamayacağını, Emlak Konut 
her ne kadar "ben müteahhit firmadan analizleri isteyerek bu işi yapıyorum" dediyse de, analizler 
istenmeden ve firmalardan almadan ihale edilmiş olduğunu ve bugünkü durumlara düşüldüğünü, 
daha sonra fiyat analizlerinin Meclis yetkililerinin de istediklerini ancak onların da alamadıklarını, 
analizleri yapılacak işlerin değerlendirmesi açısından istediklerini, bunların kendilerine zamanında 
temin edilmiş olsaydı, Meclis Salonunda kullanılacak koltuğun esas fiyatının, fabrika fiyatının or
taya çıkacağını, diğer masraflarla beraber maksimum fiyatının tespit olabileceğini, işin başlangıç 
safhasındayken ilgilileri uyarabileceklerini, bu durumun başlangıçta ihale komisyonunda kendi gö
rüşleri alınmadığı için yapılamadığını.Bu yolda bir anlaşma yapılmadığı için de, şu anda bir katkı
larının olmamış sayılabileceğini, Divanın bir yazısıyla fiyat ve miktarlara karışmayacaklarının ken
dilerine bildirildiğini, 

Bayındırlık Bakanlığı Proje yönetmeliğine göre,, bütün bu işler, avan proje, kesin mimari pro
je, uygulama projesi diye safha safha yapılarak idareye teslim edilmesi gerektiğini, işin acil olma
sı sebebiyle uygulama ve detay projelerini tam keşif özetini yapamadıklarını, işin biran önce ihale 
edilmesi mevzubahis olduğundan, bu durumda yapabilecekleri 1/100 avan projeyi, hemen hemen 
uygulama projesi niteliğinde hazırladıklarını, ancak buna rağmen uygulama projesindeki tam mü
kemmeliyeti elde edemediklerini, zamanın buna imkan vermediğini, 

İhalenin de bu şekilde yapılmasını, idarenin kendilerinden istediğini, ve ihale dosyasının ha
zırlanmasında, akustik firmasıyla beraber çalıştıklarını, bazı malzemelerin dışarıdan ithal edilece
ğini kendilerinin, mümkün mertebe elektrik ve makine mühendisliğiyle yapılacak olan imalatların, 
Bayındırlık Bakanlığı pozlarında hepsinin gösterildiğini, bunları idareye projelerle beraber, kısım 
kısım verdiklerini, İhale edilmeden önce Meclis Başkanlığına verdiklerini, daha önceleri de idare
ye keşif özeti olmadan ihale dosyası ve işe ait şartnamelerini verdiklerini, zaman darlığı sebebiyle 
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fiyatlanhazırlayacak vakitlerinin olmadığını, hazırlayabildiklerini tespit ettiklerini, hazırlayama-
dıklarının ise ahşap ve alçı imalatına ait işleri kapsadığını, son keşif özetini ihaleye çıkılmadan ön
ce, fiyatlandınlmış bir şekilde Meclis Başkanlığına verdiklerini, kendileri tarafından hazırlanan 
dosyalarında, fiyatsız olan pozların nasıl yapılacağının tarif edildiğini, mimari detaylara uygun ola
rak, eksiksiz 1/100 ölçekte yaptıklarını projeye göre her şeyin tamam olduğunu, tamam olmayan 
kısmın, ahşap ve alçı imalatlar dışarıdan ithal edileceği için birtakım özelliklerinin bulunması ge
rektiğini, akustik işlerini yürüten firmanın talebinin, yanmaz, kanserojen olmaması, buna benzer 
birtakım istekleri olduğunu, alçı işleri çok büyük miktarlarda olduğundan Türkiye'de yapılmasının 
imkansız olduğunu, dışarıdaki bir firmanın kataloglarından kendilerine numuneler gösterildiğini, 
bu şartlarda bunların fiyatlarını tespit edemediklerini, fiyatsız keşif özeti, proje ve şartnameyle bir
likte, ihaleden önce verdikleri fiyatlandınlmış keşif özeti ve en son verdikleri keşif özetlerini Mec
lis Başkanlığına teslim ederken belge aldıklarını, kendileri tarafından hazırladıkları keşfe göre, işin 
pahalı bir iş olduğunu kabul ettiklerini, ancak bu derece pahalı olmaması gerektiğini, işin gerçek 
fiyatının 12-13 milyon dolara mal olması gerektiğini, evvelden elektronik sistemin kart sistemiyle 
yapılmasının düşünüldüğünü, işi yapacak Alman firmasının teklifinin 3,5 milyon dolar civarında 
olduğunu, ancak Sayın Kalemlinin bunun kart sistemiyle olmasını arzu ettiğini, parmak izi sistemi
nin ileride işleyeceğine, pratik olacağına hiç kanaatinin olmadığını, itiraz ettiğini, dünyada ilk de
fa uygulanacak olan bir sistem olduğunu, yapılmaması teklifinde bulunduğunu, ancak Divan top
lantısında bu hususta karar alındığını, buna üzüldüğünü, bu sistemden dolayı keşifte 3 milyon do
lar kadar bir artış olduğunu, 12-13 milyon Dolar olarak hazırladığı keşfin bu sebepten dolayı 15-
16 milyon dolar civarına yükselebileceğini, 

Bayındırlık Bakanlığının tariflerinde pozu mevcut olan kalemleri, keşiflerinde aynen küllan-
dıklarını,projeye dayalı metrajları hazırladıklarını, birinci keşfe göre işin miktarının yüzde 30, yüz
de 40 artabileceğini, İlave birtakım taleplerden dolayı keşif miktarının bir miktar arttığını, bunlar
dan bazılarının, seyirci kısmı, basın koltukları ve kordiplomatik koltukları dinleyici locaları, dinle
yici koltukları gibi artışlardan kaynaklandığını, bu işleri hazırladıkları ilk keşifte nazarı itibara al
madıklarını, bunların değiştirilebilmesi hususunda idareden onay aldıklarını, Projede çizildiği gibi 
bir inşaatın tamamlanmış olamayacağını, sonradan birtakım değişikliklerin olabileceğini, bu fazla
lıklar için ek bir ücret almadıklarını, mukavelelerinde yazılan paranın üzerinde bir ek ücret isteme
diklerini, zaten mukavplelerinde, "bunların dışında hiçbir ek ücret talep edilmeyecektir." ibaresinin 
bulunduğunu, 

Hakedişlerin mali boyutlarının Emlak Konut tarafından yapılacağının, her ne kadar yapılan iş
lerin projeye, malzemeye uygunluğuna baksalar da fiyatların yüksek olmasına üzüldüklerini, bu 
yüksekliğin mertebesini tayin edemediklerini, fiyatların ne olursa olsun yüksek olduğunu düşün
düklerini, makinacı arkadaşlarının yazılı olarak idareyi uyardığını, hiçbir uygulama yapılmadan 
idarenin "Herkesin vazife ve salahiyetleri bu şekilde olacaktır" diye yazı gönderildiğini, bundan 
sonra fiyatlara karışmadıklarını, bu yazının ihaleden sonra kendilerine geldiğini, Birçok sorunun 
Emlak Konutun hatalarından kaynaklandığını, Emlak Konutun sorumsuzca hareket ettiğini, Kol
tukların dışarıdan alınması gerektiğini kendilerinin önerdiğini, birtakım malzemelerin dışarıdan it
hal edilmesinin ihalenin bu şekilde verilmesi için de bir sebep teşkil etmeyeceğini, Genel Kurul Sa
lonunun söküm işini, malzemeye karşılık bedava dahi sökülebileceğini, 

Salonda kullanılacak koltuk fiyatlarının yüksek olduğunu İhaleden sonra söylediklerini, bu 
yüksek rakamların kendilerini de rahatsız ettiğini, Emlak Konutun, işini doğru dürüst yapmadığı
nı, ihale öncesi yapılan toplantılardaki esaslar dahilinde hareket edilmiş olsaydı bunların olmaya
cağını, Emlak Konut kendisinin verdiği keşifteki pozlarla Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarını 
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karşılaştırsaydı, müteahhidin vermiş olduğu fiyatları da mukayese etme imkanını bulabileceğini, 
makine işleriyle ilgili fiyatın üç, üç buçuk misli artığını görülebileceğini, Emlak Konut herhangi bir 
işi alsa dahi, bu işleri bilmesi lazım geldiğini, kendilerinin işin içinde olmaları durumunda Emlak 
Konut'un bu suçu işleyemeyecekleri belirtmiştir. 

Adnan URAL (Proje Müellifi) 12.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
1957 Ankara'da doğduğunu, yüksek öğrenimimi Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 1982 yılın

da tamamladığını, 1982 yılından beri, bilfiil serbest mimarlık mesleğini sürdürdüğünü, Meclisle 
yapmış olduğu mukavelenin 3 üncü maddesine göre, 1/50 uygulama projeleriyle birlikte, analizle
re dayalı, her branşa ait, birinci keşif özetinin, proje bitim yılı birim fiyatları ile hazırlandığını,bu 
projenin Türkiye'de ilk kez ele alınacak nitelikte yapım şartlarını gerektiren, hatta, sırf Türkiye'de 
değil, dünyada da bazı branşlarda ilk kez uygulama gerektiren, elektronik ve mekanik açıdan çok 
özelliği olan bir proje olduğunu, Bayındırlık Bakanlığında olduğu gibi analiz yapma şanslarının ol
madığını, hazırladıkları özel teknik şartnamede ihaleye davet edilecek firmaların iş kalemlerine da
ir analizleri yapmaları şartını getirdiklerini, ihale öncesi idareye verdikleri dosyada kendi yetersiz
liklerinden kaynaklanmadığını, işin yapım gerçeğinin bu olduğunu, işi en sağlıklı nasıl yapılabile
ceği düşüncesiyle bu şekilde davrandıklarını, üç dört aylık bir çalışma sonucu bu düşünceye var
dıklarını, Emlak Konuta da bu hususu ilettiklerini, Emlak Konutun davet edecekleri firmalara da 
bu şartın iletilmesini, kendileriyle ilişki kurmalarını, anlaşılmayan işin içinden çıkamadıkları yer 
varsa kendilerine sorulmasını, bu uyarılarına rağmen hiçbir firmanın kendilerini aramadığını, hiç
birinin merak edip de, bu koltuğun nasıl bir koltuk olduğunu, kızağının olup olmadığını, ya da tret-
manın ne şekilde yapılacağını, böyle bir işbirliğine girişilmediğini, arada korkunç bir kopukluk ol
duğunu, 

Analizlerin müteahhit tarafından istenmesinin başlıca nedeninin ihale şartnamesinde, özel tek
nik şartnamede belirtilen, bu teknolojide, hangi firmanın ürününün kullanılacağını kendilerine veril
mesi gerektiğini, ona göre kendisinin 1/50 projeyi hazırlayabileceğini, bu bilgilere göre detayları ha
zırlayabileceğini, ihale sırasında proje müellifleri grupları olarak kendilerinin de bulunma isteği ol
duğunu ancak böyle bir şey gerçekleşmediğini, bu sebeple bazı analizlerin yapımını işi alacak olan 
müteahhide bıraktıklarını, Yapım esnasında, fiyatların çok yüksek olduğunu fark ettiklerini, vicda
nen uyarılarda bulunduklarını, bunun şifahi ve yazılı olduğunu, bunun üzerine mali yöne karışılma
ması yönünden kendilerine yazı gönderildiğini, teklif fiyatlarının yüksek olduğunu, keşif özetini ha
zırlarken, değerlerin azamisini aldıklarını buna rağmen çok astronomik fiyatlarla karşılaştıklarında 
vicdanen rahatsızlık duyduklarını, bazı pahalı imalatlardan vazgeçtiklerini, genel olarak, uygulama 
esnasında, birinci keşfin düşmesi gerektiğini, özellikle de ahşap kısım alçıya dönüştüğünden ucuz
lama olmasını beklediklerini, kendileri tarafından hazırlanan birinci keşfin 12-13 milyon dolar civa
rında olduğunu, hazırladıkları keşifte elektronik işin de dahil olduğunu, ahşabın sökümü hariç, be
tonarmenin kırılması, tuğla duvar sökümü, döşemenin sökümü, bunlarla ilgili Bayındırlık Pozlarının 
hazırladıkları keşifte mevcut olduğunu, Ahşap sökülmesinin, ayrı bir iş olarak verilmesini, sökiim 
işlerinde, malzemeye karşılık söküm yapan kimsenin para dahi istemeyeceğini, 

Yapılacak oylama için parmak izi okumayruygun görmediğini, sonradan kendi inisiyatifi dı
şında buna karar verildiğinde üzüldüğünü, bu sebeple hazırladığı keşifte buna yer vermediğini, bu
nun ilk keşifte kartlı sistem olarak yer aldığını, parmak izi sisteminin çok pahalı olduğunu ve bu
güne kadar hiç denenmediğini, ayrıca keşif özetinde video projeksiyon sistemine de yer verdikle
rini, yaklaşık 500 bin Dolar tuttuğunu, onun da keşiften düşüldüğünde hazırlanan 13 milyon Do
larlık I. Keşfin çok daha aşağılara ineceğini, hazırladıkları keşif özetinin çok gerçekçi olduğunu, 
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önerdikleri kartlı sistemle, şu anda uygulanan parmak izi sisteminde 3 milyon dolarlık fark oldu
ğunu, bazı kalemlere bakıldığında çok yüksek fiyatlar olduğunu, Bayındırlık pozu karşılığı yapıl
mış olan imalatlarda, otuz misline varan farkın bulunduğunu, bazı kalem imalatlarda bu farkın ye
di sekiz misli olduğunu, örneğin 1996 yılındaki Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyatında 
demir profillerle bir işin yapılması kilosu 80.464 lirayken, burada 2 milyon 464 bin lira olarak 
ödendiğini, 

Söküm işlerini, yapılacak işleri, kırım işlerini, kaplama işlerini, ve diğer yapılacak işleri iha
leye davetli firmalar tarafından salonun önceden gezip görmelerini istediklerini, firmaların yer gör
me belgesi almalarını, sonradan firmaların "ben bunu görmemiştim, bu yapılacaktı, yapılmayacak
tı" kargaşasının yaşanmamasını, ve bu konuları içeren hükmü teknik şartnameye koyduklarını, gö
nül rahatlığıyla iyi niyetle yaklaşıldığında sökümün teklif bedeli içinde yer alması gerektiği görü
şünde olduğunu, ancak bu işlerin yapılmadığını, söküm işini Tepe firmasının Mesa-Nurol konsor
siyumundan aldığını, halbuki Emlak Konutça yapılan ihalede Tepe firmasının da teklif verdiğini, 
yüksek fiyat teklif ettiği için, işi alamayan bir firma olmasına karşılık daha ucuz teklif veren firma
ya taşeron olmasını anlayamadıklarını, İhale öncesi idarede yapılan toplantılarda, bunların bir kıs
mına Emlak Konutunda katıldığını, dileklerini büyük bir heyecanla hararetle dile getirdiklerini, 
Meclis ile Emlak Konut arasında yapılan sözleşmenin taslağına kadar kendilerinin bulunduklarını, 
en son taslağı gördüklerini "tamam, bu şekliyle yapabilirsiniz" dediklerini, daha sonra ihalenin 
farklı bir şekilde yapıldığını öğrendiklerini, 

Meclis ile Emlak Konutun bu görüşmeler sırasında, tamamının Emlak Konutun usul ve esas
larına göre yapılacağı hususunun, kendi düşüncelerinde yer almadığını, Emlak Konut ile Meclisin 
böyle bir sözleşme yaptığında, ihalede kendilerinin de bulunmalarını arzu ettiklerini, daha fazla di
retecek güçlerinin kalmadığını, hiç olmazsa ihalede bulunmalarını arzu ettiklerini, idarenin başlan
gıçta buna razı olduklarını, daha sonra ihaleye davet edilmediklerini, olayda devre dışı bırakıldık
larını, 

Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit firmanın dosyasının kendilerine verildiğini, fiyatların 
çok yüksek olduğunu fark ettiklerini, söküm sırasında fiyatlara itiraz ettiklerini, bu fiyatların kabul 
edilemeyeceğini, ilk anda sözlü olarak itirazlarının olduğunu, idare tarafından, fiyatlara karışma
maları istenerek, Başkanlık olurunun kendilerine elden verildiğini, bunun üzerine fiyatlara karış
madıklarını, fiyatların kontrol edilmediğini her hakedişde üzerine basa basa, bu iş de fiyat ve met
rajların, taraflarından kontrol edilmediğini, kendilerinin hiçbir hakedişi imzalamadıklarını, her ha-
kedişte bu endişelerden dolayı hep ayrı bir rapor tanzim ettiklerini, sadece imalatı proje uygun 
olanlar ile olmayanları tespit ettiklerini, ihzaratla ilgili şantiye dışı ihzaratların kontrollük kapsam
larının, sorumluluklarının dışında olduğunu yazdıklarını belirtmiştir. 

İlhamı Ural, Adnan URAL, 21.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Proje çalışmaları esnasında GCA akustik firmasıyla birlikte akustik hizmetlerini hazırladıkla

rını, sözleşmede kendilerinin müteselsil, müştereken sorumlu olduklarını, GCA firmasına yapıla
cak olan Ödemelerin, kendilerinin hizmeti kabul ettiklerinin belirtilmesinden sonra yapılacağını, 
GCA Firmasının sözleşmesinde projeleri hazırlaması gerektiğini, ihale öncesi çalışmalarında da 
keşif, metraj, analizleri kendilerine vermeleri gerektiğini, ancak firmanın Projeye giremediklerini, 
clektroakustik kısmını başka bir firmayla ortaklaşa hazırlayıp kendilerine önerdiklerini, aralarında 
konu ile ilgili şiddetli tartışmalar olduğunu, keşifleri vermediklerini kendilerinin görevi olmadığı
nı iddia ettiklerini, Meclis yetkililerinin, GCA firmasıyla müteselsil sorumlu olmaları hesabıyla bu 
çalışmaları kendilerinden istendiğini, akustik firmasının kendilerine vereceği bilgileri Orta Doğu 
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Teknik Üniversitesinin onaylaması gerektiğini, firmanın yapması gereken çalışmaları kendilerinin 
ne sebeple üstleneceğini, İdarenin sorumluluğunun, o firmayı çalıştırmak olduğunu, firmanın direkt 
Necdet Basa ile, Genel Sekreterlikle muhatap olduğunu ve işlerini bu yolla yürüttüğünü, 

Akustik firmasının kendilerine bağlı olarak çalışması gerektiğini, bunu idareden özellikle iste
diklerini, ancak firma işlerini, Genel Sekreterlik kanalıyla yürütmeye başladığını, bu türlü çalışma
ya idarenin de müsamaha gösterdiğini, bu sebeple akustik firmasının inşaatın sonuna kadar kendi
lerinden tamamen soyutlandığını, idareyle işlerini yürütmeye başladığını, yazışmaların kendileri 
dışında olduğunu, kendilerinin uzaklaştırıldıklarını, Elektronikte danışmanlık yapan bu firmayı 
kendilerinin mi önerdikleri sorusuna, Kendilerinin önerdiklerini, Kendileriyle mi anlaşma yapmış
tı, idareyle mi sorusuna karşılık, İdareyle anlaşma yaptıklarını, ancak idareye bu firmanın kendile
rine bağlı olarak çalışmaları gerektiğini ima ettiklerini, oylama sistemini başlangıçta kartlı sisteme 
göre düşündüklerini, onun tutarının daha düşük olduğunu, proje bedelini de ona göre hesapladıkla
rını, bunun daha sonra parmak izi sistemine döndüğünü, firmanın fiyat farkı istemesi üzerine itiraz 
ettiklerini, firmayı kendileri seçmelerine rağmen şartlara uymadığını, 

Firmayla anlaşamadığı ihtilaf konusu olan detayın ne olduğu sorusuna, Kendilerine verilen 
tretmanların duvardan muayyen mesafede 15-20 santim mesafede olduğunu, ancak kendilerinin 
uyguladığı mesafenin birtakım sebeplerle 70 santim mesafeye çıktığını, firmanın önerdiği tretman
ların vazife görmediğini, bunu inşaatın sonlarına doğru, hata yaptıklarını anladıklarını, Tam bir ke
şif hazırlayamadıklarını mı ima ettiği sorusuna karşılık, Keşfin eksik yapıldığını, fakat bu eksikli
ğin iki malzemeyi içerdiğini, bunların bir kısmının gecikmesine sebep olan hususun GCA Firma
sının bilgileri kendilerine geç vermesi olduğunu, ancak kendilerinin hazırladıkları keşifte takribi 
olarak maliyetlerini gösterdiklerini, ikinci defa yaptıkları analizde de bu rakamlara dahi ulaşama
dıklarını, ilk verdikleri muhammen bedel üzerinden ihale yapılsaydı, bugünkü duruma düşülmeye
ceğim, 

Söküm işini net olarak keşfe koymadıklarını, sökümün ahşap sökümü, beton ve tuğla kırma
dan ibaret olduğunu, büyük, anormal sökümler olmadığını hiçbir zaman 3 milyon 900 bin dolar tu
tacak sökümlcr olmadığını, Sonradan hazırladığı keşifte söküm bedelinin 5 milyar mı öngördüğü 
sorusuna, Kendilerinin bu işi yapan taşaron firmaya sorduklarında 8 milyar lira cevabını aldıkları
nı, Vicdanen herhangi bir ikazda bulundunuz mu sorusuna karşılık, Keşif özetini Ağustos ayında 
teslim ettiklerini, bunun 9.8.1996 tarihinde idareye verdiklerini, sökümle ilgili mevcut dekorasyo
nun sökülmesi halı ve zemin döşemesinin sökülmesi, ahşap imalatların sökülmesi, aydınlatma dü
zeni ve elemanların sökülmesi, klima, ısıtma ve soğutma sistemlerinin sökülmesi, ses, bilgisayar, 
telefon ve bunun gibi sistemlerin sökülmesi, yangın tesisatının sökülmesi, sökülen imalatların ta
şınması ve istifi, gerekli olanların yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi, kısmi beton kırımı ve 
daha sonra da yeni imalatların yapımı işlerini kapsadığını, işi alacak firmanın teklifini vermeden 
evvel salonu görmesini istediklerini, kendilerinin birim fiyatta ahşabın sökümünü vermemiş olabi
leceklerini, ihale dosyasının başından sonuna kadar, her satırına kadar değer verilseydi, ihale döne
minde Emlak Konutla yapılan Meclis arasındaki sözleşme taslakları değiştirilmemiş olsaydı, Mec
lisin teknik dairesi, Genel Sekreterliği, Emlak Konutun yetkilileri ve kendilerinin de katıldıkları 
toplantılarda, sözleşme taslaklarını hazırladıklarını, davet edilen firmalardan çalışacakları taşeron 
firmalarını ayrıntılı olarak belirtilmesinin istendiğini, bu sözleşme taslağının değiştirildiğini, nihai 
bu listeye göre işin ihalesinin Emlak Konutça kendi yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirme
si gerektiğini, ihalenin nihai kararının Başkanlık görüşleri doğrultusunda kesinlik kazanacağı hu
susunda hazırladıkları taslağın 24.7.1996 tarih saat 16.29'da tutulduğunu, 
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25 Eylül 1996 tarihinde kendilerinden Genel sekreter yardımcısı Fahri Bey tarafından keşifle
rini yapılmasının istendiğini, Ağustosun 9'unda verdikleri fiyatları olmayan dosya üzerine Fahri 
Beyin kendilerine bütçeyi oluşturacaklarını bunu Meclise, Başkanlığa sunacağını talep etmeleri 
üzerine kendisine keşif özetini verdiklerini, Genel Sekreterin o noktada bu işin projesi hakkında bir 
bilgisinin olduğunu, Başkanlıktan bu iş için bir bütçe istediğini, yoksa, bu bütçeyi nasıl tespit ede
bileceğini, verdikleri o keşif özetinin altında da ithal malzemeler bulunduğunu,25 Eylülde de ken
dilerine gelen yazıda keşiflerin istendiğini, bundan bir hafta önce GCA ile keşif metraj yüzünden 
birbirlerine girdiklerini, konu ile ilgili firmalarla görüştüklerini, parasal değerleri çıkardıklarını, bu
nun içerisinde elektronik işler için 3,5 milyon Dolarlık bir bedel aldıklarını, onun çabası içinde pi
yasayı araştırdıklarını, ve bedeli tahmini olarak verdiklerini, analizleri yapıp da gerçek fiyatları 
gördüklerini Bayındırlık İşçilik sürelerini arttırarak almalarına, malzeme zayiatlarını Bayındırlık 
Bakanlığı yüzde 20, yüzde 50 mertebelerinden alırken, kendilerinin yüzde 70, yüzde 40 mertebe
lerde aldıklarını, Malzeme fiyatlarında en yüksek ithal malzeme fiyatı neyse onu aldıklarını, bir 
metre tul, bir metrekare bedelin fiyatını aldıklarını, daha fazla mal alma siparişi olduğu takdirde bu 
fiyatların da azalabileceğini, sonuçta bulduğu rakamın kendisinin ilk verdiği rakamdan daha aşağı
da oluştuğunu, 

Emlak Konutun kendi hazırladıkları analizlerle ihale yapılıp yapılmadığını bilemediklerini, 
İhaleden evvel keşif verdiklerini, 

Keşiflerin tam olarak verilmesini ihaleden sonra yapabileceği halde, iş bittikten sonra analiz
leri neden yaptıkları sorusuna karşılık, Kendilerinin ilk ihale dosyasını verdiklerinde, birtakım ek
sikliklerinin olabileceğini, değerlendirmedikleri yerler olabileceğini, ancak bir mertebelerinin oldu
ğunu, bu mertebenin bu işi yapabilecek karakterde olduğunu, yalnız ahşap ve alçıyla ilgili işler için 
takriben 640 milyar tutar ve bunu da katileştirmemek için, teklif verecek olan firmaların analizle
rini kendilerinin yapmalarını ve fiyatlarını o şekilde teklif etmelerini istediklerini, Analiz derken 
yalnız ahşapla alçıyla ilgili analizler, diğerlerinin bütün fiyatlarının zaten mevcut olduğunu, kendi
lerinin de bu durumda fahiş bir şey olup olmadığına bakabileceklerini, mukayesesini yapabilecek
lerini, 

Milletvekili masalarının yakını olan birisine 1200 Dolar karşılığında yaptırılıp yaptırılmadı
ğı, hazırladığı keşifte bunun neden 318 Dolar olarak alındığını sorusuna karşılık, Bunun doğru ol
duğunu, yaptıkları analizlerin olsa olsa iki misli olabileceğini ve bunda da yine tereddütlerinin ol
duğunu, idareye üç firma önerdiklerini, bu seçimi Mesa-Nurol firmasının yaptığını, teklif alınacak 
firmalar numunelerini yaptıklarını, Meclise getirdiklerini, kendilerinin Sayın Başkandan bu numu
neleri, gelip, görmelerini, beraberce seçmelerini istediklerini en temiz masayı işçiliğiyle, malzeme
siyle Alparda firmasının yapmış olduğunu ve Sayın Kalemli'nin de beğenisiyle bilhassa o firmanın 
seçildiğini, Eniştesinin kendi hazırladıkları analizlere göre neden farklı fiyat verdiğini bilemeyece
ğini, onun eniştesine sorulması gerektiğini, demek ki, o fiyatın da yüksek olduğunu, Kendilerinin 
yaptıkları analizlerin bir kuruş dahi artırılamayacağını, bunu iddia ettiğini, en azından Emlak ko
nutun bu işin fahiş mi değil mi olduğunun da bir değerlendirmesini yapabileceğini, 1996 Ekim 
ayındaki birim maliyet bu inşaatta 69 milyon lira iken, buradan hareket ederse o tarihteki Dolar 
kuruyla, 746 dolar/metrekareyi bulabileceğini, bu işin aynı tarihte 4.127 dolara ihale edildiğini gör
mesi gerektiğini, Kendilerinin sözleşme taslaklarını o anlamda hazırladıklarını, ona göre kendileri
nin taşeronların seçiminde bulunmaları gerektiğini, fakat daha sonra yapılan sözleşmede bu mad
denin çıkarıldığını, daha sonra da bu analizleri kendilerinin istediklerini bu anlamda en az 4 ya da 
5 yazılarının bulunduğunu, Şartname ve sözleşmeye uyulmadığını, İhaleden önce kendileri tarafın
dan keşiflerin Emlak Konut'a verilip verilmediği sorusuna karşılık, Meclise verdiklerini, 
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Emlak Konutun tahmini geçici teminat bedeli olarak 40 milyar lira almasının kendilerinin ha
zırladıkları keşfe dayanılarak konmuş bir teminat mı sorusuna karşılık, Bütün yazışmaları Meclis
le yaptıklarını, ağustos sonu, eylül ortalarında bütçe oluşturulması sebebiyle kendilerinin, Fahri Be
ye O mealde keşif verdiklerini, ancak bunun resmi olmadığını, hatta kendisinin "Aman, bunu ne 
ben aldım, ne siz verdiniz; saklı tutulacak..." dediğini, Emlak Konut ihalesi sonucu 21 milyon 700 
bin dolar diye bir rakam çıktığını, idarenin kendilerini ihaleden sonra kontrollük görevi için davet 
ettiğini, kendilerinin bu para üzerinden kontrollük yapamayacaklarını, bu bedelin idareye yüksek 
bir ücret olduğunu söylediklerini, ilgililerin o zaman bakanlığa sormaları fikri üzerine, bakanlığın 
kontrollük hizmetinin mukavele bedeli üzerinden yapılması görüşü üzerine kendileriyle sözleşme 
yapıldığını, kendilerine verilen bu ücretin yüksek olduğunu şimdi de kabul ettiklerini, son maliyet 
tespit edildiğinde kendi alacaklarından da indirim yapılmasına razı olduklarını, 

Meclisin kendileri tarafından hazırlanan keşif özetini kullanmayacaksa ne amaçla yaptırmış 
olabileceği, bunun, ihalede kullanma amacına mı yönelik olup olmadığı sorusuna karşılık, Bunun 
kullanabileceğini, 

Sökümle ilgili olarak imza attıkları, belirli bir bilinçle yapılmasındaki bedel, son verdikleri ke
şif özetinde 5 milyar olarak gözüktüğünü, 500 milyar olup olmadığı sorusuna karşılık, 500 milyar 
değil, 2,5 milyar gözüktüğünü, kendilerinin buradaki asli görevlerinin, idareyi her koşul altında 
projeleriyle savunmak olduğunu, en ekonomik şekilde bu işi nasıl yapılabileceğini ortaya koymak 
ve ilkelerini saptamak olduğunu, kendilerinin bu niyetlerle işe girdiklerini, Sözleşme yaptıklarını, 
keşifleri hazırladıklarını, çalışma sürecinde idareyi uyardıklarını, 9 klasör yazı yazdıklarını, Kimse 
bu işin 16 milyon doların üstüne çıkacağını ispatlayamayacağını, aksi takdirde kendilerinin bu işi 
bilmedikleri durumunu kabul edeceklerini, belirtmişlerdir. 

Mehmet MISIRLI (TBMM Teknik Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili) 
17.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 

1967 yılında Meclise intisap ettiğini, önce mühendis olarak, sonra müdür yardımcısı, müdür, 
daire başkanı ve teknik işler genel sekreter yardımcısı vekili olarak görev yaptığın, eski Meclis 
Başkanı Sayın Cindoruk'un basına Genel Kurul Salonunun görüşmelere uygun bir şekle dönüştü
rülmesi gibi bir beyanatı olduğunu, bu açıklamanın önceleri kendisi tarafından çok yadırgadığını, 
hatta salonun değiştirilmesi fikrinin aklından hiç geçmediğini, o zamanki başkanına da kişisel gö
rüşünü de arz ettiğini, bununla ilgili bazı mimarlar arasından teklif almak suretiyle bir proje hazır
lanması söz konusu olduğunu, fakat bu şekil bir ihalenin mimarlar odasınca da tepki gördüğü için, 
daha sonra mimarlar arasında bir yarışma söz konusu olduğunu, proje yapımı sırasında Sayın Sez
gin'in kısa bir süre Meclis Başkanlığına geldiğini, Sayın Sezgin ile proje yapım sırasındaki ödeme
lerde kendisiyle görüştüğümde, pek yapım taraftarı olmadığını, "bunu yapmamak gerekir" ifadesi
ni kullandığında, arada bir sözleşmenin olduğunu bu projenin ya tamamiyle iptal edilmesi gerekti
ğini veyahut da sürdürülmesi gerektiği hususunu ifade ettiğini, proje aşamasında iken "Durdura
lım" talimatı üzerine proje yapımının bir süre durdurulduğunu, daha sonra, Sayın Kalemli zama
nında da proje çalışmalarına daha çok hız verilerek ihale aşamasına gelindiğini, 

İhale aşamasında, önce Emlak Konut aracılığıyla yapılması gibi bir görüş üzerinde durulduğu
nu, konunun Başkanlık Divanına bu şekliyle getirildiğini ve Divanın o yönde bir karar aldığını, 
kendisinin Emlak Konut ile Meclis arasında yapılan protokolde, denetim dışı fazla yetki verildiği 
görüşünü taşıdığını, İşin Emlak Konutun kendi usul ve yöntemleriyle ihale yapılacağını,Teknik ko
nu olması nedeniyle, anlaşmazlığın daha birinci istihkakta ortaya çıktığını, Teknik Daire olarak ge
len istihkakın ödenmesi aşamasında Emlak Konuta verilen görevde, kendilerinin ne yapacaklarını 
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tam anlamadıklarını, Bayındırlık Bakanlığı genel şartnamesinin kontrollük hizmetlerini kapsayan 
hususların burada tatbik edilemeyeceğini, Emlak Konutun kamu kuruluşu olması sebebiyle Meclis 
adına işleri yürütecek olması, kendilerine teknik olarak yapacak pek iş düşmeyeceği görüşüne sevk 
ettiğini, ancak ilk istihkakta, sökümle ilgili pek ayrıntıya sahip olmadığını ve bu şekilde 3 milyon 
900 bin dolar gibi bir paranın çok ayrıntısız bir şekilde ödenmesini kabul edemeyeceklerini belirt
tiklerini, hatta kendisinin istihkakın kendilerine hiç uğramadan direkt muhasebeye gitmesinin uy
gun olacağının, bu aşamada yapacak bir şeyleri olmadığını, kontrol müessesinin Emlak Konut ol
duğunu, istihkakı hazırlayan, yeşil defteri hazırlayan, ataşmanları hazırlayanların Emlak Konut yet
kilileri olduğuna göre kendilerinin artık, o aşamada devreye girmelerinin, kontrol kontrol üstünde 
bir şey olacağını, konunun açıklığa kavuşturulması bakımından, bir Başkanlık onayı alındığını, sa
dece istihkakın matematiksel tutarını kontrol ettiklerini, bu hususa Meclis kontrolünün de aynı şe
kilde karşı olduğunu, böyle bir istihkakın altında imza atamayacaklarını ifade ettiklerini, ancak, uy
gulama sırasında fiyatlarla karşılaştıklarını, fiyatların yüksekliği sebebiyle, kendisi ve arkadaşları
nın istihkak üzerine imza atmama yolunu tercih ettiklerini, istihkakın sadece bir tespit şeklinde, tu
tarının ne olduğunu, varsa matematiksel hataları ve yüzde 10 maliyet artı karın Emlak Konuta 
ödenmesini incelediklerini, Başkanlık onayı gereği de tüm sorumluluğun Emlak Konuta ait oldu
ğunu, bu yüzden kendisinin ve arkadaşlarının ayrı bir sayfa koyarak istihkakın altına eklediklerini, 
istihkakın düzenlenmesi ve onanması işlerinin Emlak Konuta ait olması sebebiyle, kendi etkinlilik-
lerinin sadece bir maddi hata veya ve yüzde 10'un ilavesinin tespiti şeklinde olduğunu, kontrol mi
marının da aynı tutum içinde olduğunu, ancak Emlak Konutu bazı konularda uyardıklarını, bunlar
dan birinin, işin ihale ediliş şeklinde bir açıklık olmadığını, anahtar teslimi veya birim fiyat esası... 
Sözleşmede her ikisinden de söz edildiğini, ama, anahtar teslimi olabilmesi için, bir projenin 1/50 
tüm detaylar ve mahal listelerinin hazır olması gerektiğini, ancak o şekilde anahtar teslimi olabile
ceğini, bütün detayların idareye verilmesini müteakip pursantaj yoluyla para ödenebileceğini, ama 
uygulamanın bu şekilde yürütülmediğini, istihkakın teklif fiyatları üzerinden yapıldığını, yapımdan 
vazgeçilen veyahut da değişikliğe uğrayan imalatlar için nasıl bir fiyat tespiti yapılacağını, bunlar 
için analiz yapılması gerektiğini, bununla ilgili Emlak Konuta 28.3.1997 tarihinde yazı yazdıkları
nı, bu yazının, bir hayli sürüncemede kaldıktan sonra, 25 Temmuz 1997'de gönderilcbildiğini, alı
nan cevabi yazıda analizin olmadığının Emlak Konutça ifade edildiğini, yazıda Emlak Konut Ano
nim Şirketi Genel Müdürlüğünce yaptırılan imalatların, gerekli fiyat analizlerinin yapılarak, idare
ye onaylatması gerektiğinin hatırlatıldığı, aksi halde, ödemeyi yapamayacaklarını, idarenin onan
ması gereken birim fiyat analizlerinin gönderilmesi gerektiğini, bu aşamada devreye girdiklerini, 
analizlerin sözleşme gereği dairelerinin tetkikini müteakip onanması gerektiği, bu sebeple istihka
ka imza atmadıklarını, ancak üstüne bir kağıt koyarak imzaladıklarını, Emlak Konut Genel Müdür
lüğüne gönderilen yazıların Genel Sekreterlikten çıktığını, imalatta mimar tarafından değişiklik ya
pıldığını, fiyatının olmadığını, teklif fiyata çok yakın bir fiyat alınarak enterpolasyonla"ö'ria yakın 
en düşük fiyat gibi bir gerekçe gösterilerek istihkaka dahil edilmekte olduğunu, bunun kabul edile
meyeceğini, mutlaka dayanağı olması gerektiğini, fiyat analizlerini gönderilmesi gerektiğini, ken
dilerinin onayından sonra istihkaklarda yer alması gerektiği hatırlatılmasına karşılık gelen cevapta, 
fiyat analizinin olmadığını, teklif isteme şartnamesinde sehven geçtiğini Emlak Konutça ifade edi-
mekte olduğunu, bu hususun sözleşme ihale şartnamesinin çok önemli bir konusunu teşkil ettiğini, 
Birim fiyat esasında ise, analizinin de zaten mevcut olacağı, teklif birim fiyatlarıyla birlikte fiyat 
analizlerini de eklemeleri gerektiği, 

Keşif dosyası konusunda İdarenin, ısrarla 1/100'lc işin yapılmasını istediğinden, 1/100'le bit
işin yapılmasının, hiçbir zaman doğru bir ihale şekli olmadığını, böyle bir ihalede bir sürü bclirsiz-
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liklerin ortaya çıkacağını, mimarın da yaptığı projede belli bir oranda dış alımla bağlantılı malze
meleri içerdiği için, bazı birim fiyatları veremediğini, bu hususun bir eksiklik olduğunu, fakat ba
zı kalemlerde Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat seridöpri poz numaraları dahi yazılmış olduğuna 
göre fiyatının belli olduğunu, ancak alınan teklif fiyatlarının çok farklı olduğunu, Emlak Konutun 
görevini tam manasıyla yapmadığını, bu hususta kendilerinin müdahil olamadıklarını, kararların 
Genel Sekreterlik düzeyinde alındığından, mimarın projeyi Emlak Konuta da vermesi gerektiğini, 
keşiflerin bazı eksiklerle birlikte müelliften kendilerinin bilgisi dışında alındığını, ancak fiyatların 
kapatılarak Emlak Konuta verildiğini, çok kereler bu hususta büyük boyutta tartışmaya gidildiğini, 
yazılı itirazlarını yapmadıklarını, bu hususta sürekli rahatsızlık duyduğunu, hizmetinin 40 yılı aştı
ğını, ayrılmayı, emekli olmayı da düşündüğünü, arkadaşlarının ısrarıyla bugüne kadar beklediğini, 
aslında yapılmış bir istihkakın kendileri tarafından incelenmesinin istendiğini, gerek Meclis ile 
Emlak Konut arasında yapılan sözleşmelerde gerek Emlak Konutun yapımcıyla yaptığı sözleşme
de kendi içinde çelişkiler bulunduğunu, bu işin yapım yönteminin kesin belli olmadığı anahtar tes
limi mi veya birim fiyat esası mı olup olmadığı, anahtar teslimi olursa, bir kere mahal listelerinin, 
1/50 projelerinin tüm detaylarıyla belli olması gerektiğini, 1/100 mimari proje ile anahtar teslimi 
sözleşmenin yapılamayacağını, ancak bu çelişkileri düzeltebileceklerini, hatta fahiş fiyatların da 
belli bir oranda düzeltilmesi söz konusu olabileceğini idareye ifade ettiklerini, ancak Emlak Konu
ta karışamâyacaklarını, Emlak Konutun bu işi kendi yöntemleriyle yapacağı, bu durumda da görev 
ve yetkilerinin açıklığa kavuşturulması açısından Başkanlık onayına gidildiğini, kendilerinin sade
ce, matematiksel hatalar varsa veyahut da işte yüzde 10'nunun ilavesi olduğunu üstüne bir kapak 
koymak suretiyle istihkakı onayladıklarını, 

Keşif Özetlerinin müellif mimar tarafından zamanın Genel Sekreteri Fahri Köprülüye teslim 
edildiğini, ancak bunun kendilerine ulaşmadığını, müellif yazısının Genel Evraka verildiğini, Em
lak Konutun "Teklif alma şartnamesi yapım sözleşmesi ve eklerinin ise 25.9.1996 tarihinde 363, 
374 sayılı kargoyla TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine gönderildiğini, bunun ancak bir buçuk 
ay sonra, hiç açılmamış vaziyette, İşletme Yapım Müdürü arkadaşa verildiğini, kutunun halen açıl
mamış vaziyette bekletildiğini, 

Meclis İnşaat yapımlarında veya onarımlarda da bu şekilde, bu ihaledeki gibi 2886 sayılı Ka
nunun 89 uncu maddesi hükümlerine göre bir iş verilip verilmediği sorusuna, Buna benzer bir yön
temle Emek İnşaatla sosyal tesis yaptırdıklarını, fakat, ihale komisyonunda, komisyon başkanın 
Meclisten olduğunu, Meclisten üç kişi ve Emek İnşaattan da üç kişi alındığını, teklif alma vesaire 
her şeyin tamamen denetimleri altında yapıldığını, bu yöntemin kendisinin karşılaştı ilk uygulama 
olduğunu, 

Söküm işinde, hiçbir ayrıntı olmadan bu bedelin kendileri için biraz ters olduğunu istihkakın 
da, bir ay içinde ödenmemesi halinde, kur farkı doğacağından ara istihkaktır düşüncesiyle kontrol 
mimarının da isimlerini istihkaka yazdıklarını, fakat, onların da fahiş fiyatlar karşısında imza atma
dıklarını, kendilerinin ayrıca, zabıt tanzim ettiklerini, bu fiyatlara itibar etmediklerini, fiyatın bu
lunduğu kağıda, sadece mesleki kontrolör olarak, projeye göre o günkü işin yapılıp yapılmadığını 
kontrol edeceklerini, tabii ki, bir mesleki kontrolün tam manasıyla yapılması gerektiğini, işlemin 
usulsüz olması, fiyatların fahiş oluşu sebebiyle imzalamaktan imtina ettiklerini bu olayın cereyan 
ettiği tarihin 25.12.1996 olduğunu, söküm işinde mükerrerlik olduğunu ancak kesin hesapta bu hu
susun inceleneceğini, 

Konuyla ilgili Meclis Başkanlığına veya Genel Sekretere, gidişatın anormal olduğunu, ödenen 
rakamların normal olmadığına dair hiç bir yazı yazmadığını, İdarenin Teknik Daire Başkanı olma
sı sıfatıyla ilgililerin neden uyarmadığı, sorusuna, Ortamı bulamadıklarını, arkadaşlarıyla yaptık-
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lan konuşmalarda o ortamı görmediklerini, kendilerini bu şekilde pasifize ettiklerini, kendisinin 
Genel Sekreter Yardımcısı, teknik yardımcısı durumunda olan, hukukçu bir arkadaşına, kendileri
nin mühendis olmadıklarını, bunların yanlış işler olduğunu, ileride sorun olabileceğini, kendisinin 
ayrılabileceğini ama, daha henüz emekliliğini hak etmemiş arkadaşlarına yazık olacağı gibi uyarı
larda bulunduğunu, hakedişlerle ilgili olarak imalatta bulunmayan, değişikliğe uğrayan birim ka
lem işlerin ne şekilde fiyatlandırılacağını, kendilerine gönderilen istihkakta, imalat değişikliğine 
uğrayan kısımların bu yöntemle istihkak düzenlenmeyeceğini belirttiklerini, bu konuda yazılarının 
olduğunu, Emlak Konuttan fiyat analizlerini istediklerini, teklif alma şartnamesinde, teklif sahiple
rinin, birim fiyatlarla birlikte fiyat analizlerini de eklemeleri gerektiğini, fakat bunun göz ardı edil
diğini, bu halde nasıl ihale de yaptıklarını Sayın Meclis Başkanlığının başkanlığında toplantı halin
deyken de kendilerine sorduklarını, aslında bu ihalenin yapılmaması gerektiğini, Emlak Konut ve 
Meclis tarafı, Meclis Başkanlığının bir toplantısında bunları dile getirdiklerini, şimdiki Emlak Ko
nutun yeni Genel Müdürünün, bunun kendileri için bir hata olduğunu, 

Emlak Konutta İhaleye katılan altı firmadan fiyatlarının yüksek olması sebebiyle beşinin işi 
alamadığı, daha sonra, ihaleye katılan bu firmaların, işi alan firmaya taşeron olup olmadıkları hak
kındaki soruya, Taşeron olduklarını, bunlardan üç firma, Tepe, Yükselin Sasel diye bir tesisat gru
bu, ismini hatırlayamadığı bir firmanın olduğunu, Emlak Konuttan alt taşeronların listesini istedik
lerini, Emlak Konutun kendi iç işleri olduğu bahanesiyle kendilerine başlangıçta verilmediğini, 
Sözleşmeye göre taşeron listelerinin verilmesi gerektiğini, sonradan alabildiklerini, ancak yüksek 
fiyat veren firmaların daha sonra daha ucuz teklif veren firmaya taşeronluk yaptığını, Emlak Ko
nutun bu konudaki cevabının net olmadığını, Esasen Emlak Konutun yükleniciyle yapacağı sözleş
meyi, idarelerinin incelemesinden geçirmesi gerekirken, geçirmediğini, sözleşme imzalanıp, noter
den geçtikten sonra sözleşmenin kendilerine ulaştığını, bu aşamada ise yapacak bir şey olmadığı
nı, 3 milyon 900 bin dolarlık ilk ödemede İşletme ve Yapım Müdürüyle konuyu tartışıp konuştuk
larını, bu konuda yaptığı tespitlerle ilgili olarak yazılı bir rapor verdiğini, bu konunun da, Genel 
Sekreter veya Başkana da iletmediklerini, 3 milyon 900 bin doların içerisinde 135 bin doların mü
kerrer ödenmesiyle ilgili yazılı bir rapor düzenlemediklerini, bunu kesin hesapta nazarı dikkate ala
caklarını, söküm işi ile ilgili konuyu genel sekreter yardımcısına iletip de netice alamayınca konu
yu başkana da götürmediğini, bu 3 milyon 900 bin doların ödenmesiyle ilgili ihtilaf çıktığında, ita 
amiri ve Meclis Başkan Vekili sayın Mustafa YILMAZ'in fiyatın fahiş olması sebebiyle ödeme 
yapmak istemediğini, fakat ortada düzenlenen bir rapor olduğunu, raporda istihkakta söküme teka
bül eden miktarın, ihale keşfinde belirtilen miktar olduğundan, bu rakamın azlığı veya çokluğunun 
işin toplam bedelini etkilemeyeceği şeklindeki bir rapora İtiraz etme haklarının olmadığından im
za koyduğunu, söküm işinde 3 milyon 900 bin doların fahiş fiyat olduğunu söylediğini, keşiflerin 
kendisine gelmediğini, sözleşme gereği mimarın Emlak Konuta projeyi vermek durumunda oldu
ğunu, kendisine keşif fiyatlarının kapatılarak verilmesinin söylendiğini, müellifinde öyle verdikle
rini, 2886 sayılı yasanın 35/e maddesi terk edilerek kanununun, bütün usullerin dışına çıkaran 89 
uncu maddesinin uygulanması talebinin Meclis Başkanına sunduğunu Meclis Başkanının da bu ta
lebe olur verdiğini, mahkeme kararının tam tersine, 89'a göre yapmayın, 52'ye göre yapın hususu
nu kendisinin incelemesi gerektiğini, belirtmiştir. 

Kemal ARER (Emlak Konut A.Ş. Keşif, İhale, Sözleşme Eski Daire Başkanı) 18.03.1998 
Tarihli Komisyon Toplantısında; 

İhalenin 7.10.1996 tarihinde yapılacağının duyurulduğunu, ihale dosyasındaki evrakların 
TBMM Genel Sekreterliğine gönderildiğini, ihale sonucunun Emlak Konut A.Ş. Yönetim Kuru
lu' nca onaylandıktan sonra bir yazı ile TBMM Genel Sekreterliği'ne bildirildiğini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 703) 



- 41 -

Meclis'le Proje Yönetim Sözleşmesini imzaladıktan sonra ilgili belgelerin gönderilmesini is
tediklerini, fiyatsız olan birim fiyat tarifleri geldiğini, keşif, pozlar, miktarlar, parasal tutarlar ve 
toplam keşif tutarının belirtildiği belgeleri istediklerini, fiyatlandırılmış keşifleri 8 Ocak 1998 tari
hinde görebildiklerini, Yazılan yazılara cevap alamadıklarını ancak ihale hazırlıklarını da sürdür
düklerini, 4.09.1996 tarihinde Meclis Genel Sekreterliği'ne yazdıkları yazı ile muhammen bedelin 
oluşturulmasını istediklerini, Genel Sekreterlik 4.10.1996 tarih ve 1691 sayılı yazı ile verdiği ce
vapta böyle bir keşfin yapılamayacağını bildirdiğini, 

İhale gününe kadar muhammen bedel beklediklerini, muhammen bedelin gelmediğini, ancak 
ihaleyi yaptıklarını, muhammen bedel olmadığından, ihalenin Devlet İhale Kanunu'nun 10'uncu ve 
44'üncü maddelerine dayandırıldığını, 

Sözleşme imzalanmadan önce ihalenin yapılış şekli, elde edilen en düşük değeri gösteren iha
le sonuçlarının 10.10.1996 tarihinde Meclis Genel Sekreterliğine bildirildiğini, Uygulanan sisteme 
göre serbest piyasa ekonomisine dayalı rekabet koşulu yaratmak suretiyle bir bedel oluşturulduğu
nu, Emlak Konut Yönetim Kurulu'na ihale sonucunda ortaya çıkan en düşük bedelin sunulduğunu, 
Birim fiyat tarifine dayalı teklif fiyat alındığından fiyatlar üzerinde herhangi bir inceleme yapma
dıklarını, toplam endüşük bedele baktıklarını, Uygulanan sistem gereği en düşük fiyat 40 veya 50 
milyon dolar olsa idi işin bu'bedelle yaptırılmış olacağını, 

Bu uygulamanın Devlet İhale Kanunu'nun muhammen bedel tespit edilemeyen işler için ön
gördüğü sistem olduğunu, Kanunun 10. ve 44. maddelerinin buna imkan verdiğini, bunun bir sis
tem, bir teknik olduğunu, Gerçekten zamanın dar olduğunu, firmaların yurtdışından fiyat temini 
için biraz daha zaman istedikklerini, bu talepleri Genel Sekreterliğe ileterek 15 Ekim 1996 tarihi
ne kadar süre istediklerini, 7 Ekim'e kadar süre verildiğini, işin çok sıkı bir temin programına bağ
landığından gerçekten sürenin çok kısıtlı olduğunu, 

Söküm işinin sistem içinde tarif edildiğini, buna göre bedava da olabileceğini, ancak toplam 
bedel değişmeyeceğinden bu tutarın yapım bedeline ekleneceğini, Analizlerin TBMM Başkanlığı 
ile yapılan sözleşme gereği Proje Müellifinin Emlak Konut'a vermesi gereken bir belge olduğu, bu 
analizlerin diğer belgelerle birlikte yüklenicilere verilmesi ve yüklenici tarafından düzenlenmesi
nin gerektiği, ancak fiyat analizlerinin Emlak Konut'a gönderilmediği, Birim fiyat analizlerinin bu
lunmamasının ihaleyi engelleyecek bir husus olmadığı, bu hususun ihale bedelini etkilemeyeceği
ni, ancak bu analizlerin kesin hesap tarihine kadar mutlaka Emlak Konut'a verilmesi gerektiği, ke
sin hesap aşamasında, değişen imalatların analiz edilmesi suretiyle sonuçlandırılması gerektiği, 
şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. 

Süleyman ŞAHİN (Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürü) 18.03.1998 Tarihli Komisyon Top
lantısında; 

Sayın Orhan DÜLGERLER'in başkanlığında; Proje müellifi, Meclis teknik kadrosu, Emlak 
Konut yetkilileri ve Mesa Nurol'un katılımı ile 8 Ocak 1998 tarihinde yapılan toplantıda, kesin ka
bulü yapılamamış olan bu işin maliyet analizlerine dayalı olarak değerlendirerek çözülmesini öner
diklerini, dört tarafı olan bu olayın varılacak bir uzlaşma ile sonuçlandırılmasının en sağlıklı yol 
olacağını, ancak müteahhitler Emlak Konut'un ve Meclis'in bu teklifini kabul etmediğini, 

19.07.1996 tarihli toplantı tutanağında öngörülen zamanlamada sıkışıklık meydana geldiği, 
teknik ve idari yapı oluşturulmadan ihaleye çıkılmak zorunda kalındığı, öncelikle Meclis'in Emlak 
Konut'a vermesi gereken; proje ve detay projeler, keşifler ve fiyat analizlerinin temin edilemediği 
esas sorunun buradan kaynaklandığı, Emlak Konut olarak bu işteki konumlarının ve statülerinin ne 
olduğunun tam olarak belirlenemediği, uygulama itibarıyla bakıldığında, Emlak Konut adına istih-
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kak düzenlendiği, ayrıca maliyet artı kar esası uygulandığı ve stopaj kesildiği, bu hususların Em
lak Konut'un müteahhit olduğunu gösterdiğini, Acelecilikten kaynaklanan önemli sorunlar yaşan
dığını, Meclisle yapılan sözleşmede işin keşfinin fazlasıyla önemsenerek iki maddede yer verildi
ğini, müellifçe hazırlanacak keşiflerin Emlak Konut'a verilmesinin öngörüldüğünü, sağlıklı olarak 
hazırlanamayacağı ileri sürülen keşiflerin sözleşmede yer almaması gerektiğini, sözleşmede yer ve
rildiğine göre bu keşiflerin hazırlanarak Emlak Konut'a iletilmesinin gerektiğini, sözleşmeye göre 
Emlak Konut'un bir elinde Meclis'in verdiği keşif özetinin, diğer elinde kendi iç mevzuatının ol
ması gerektiğini, kendi iç mevzuatına göre işi yürütmesi gerektiğini, ancak keşif olmadığından hil
elinin boş kaldığını, bu durumun Meclis ile Emlak Konut A.Ş. arasında yapılan sözleşmenin değiş
tiği anlamına geldiğini, o nedenle ihalenin yapılmamasının, ancak yeni süre verildiği takdirde ana
lizlerin Emlak Konut tarafından yapılması, süre verilmiyorsa Meclis Başkanlığı'ndan yeni bir onay 
alınarak ihaleye çıkmasının gerektiğini, 

Keşiflerin Emlak Konut'a gönderilmemesinin sözleşme değişikliği anlamına geldiği halde, 
sözleşme değişikliğine gidilmeden ihalenin yapıldığını, taşeron (yapımcı) firmalara gönderilen 
şartname ve sözleşme taslağında mali fiyat analizi yapılması istendiği halde bu fiyat analizlerinin 
alınmamasının da sözleşme değişikliği anlamına geldiğini, Olay bu şekilde geliştikten sonra "ben 
yapardım bu ihaleyi" diyebilecek birini düşünemediğini, kendisinin düşüncesine göre şartname ve 
sözleşme hükümleri tam olarak yerine getirilmeden bu ihalenin yapılmaması gerektiğini, 

Emlak Konut'un müteahhitmi, yoksa proje yönetim sorumluluğunu taşıyan kontrol firmasımı 
olduğu sözleşmede açıklıkla belli edilmediğini, Başkanlık Divanı kararının (d) maddesinde ise 
Teknik Dairenin kontrollük işlerini yürüteceği, inceleyeceği öngörüldüğünü, sözleşmede Divan ka
rarından farklı olarak incelemenin Emlak Konut tarafından yapılacağı, onaylanacağı ve ödenmek 
üzere Meclis'e gönderileceğinin hükme bağlanmış olduğunu, Sözleşmenin 9. maddesinde "Baş
kanlık iş ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri şirkete vererek, Şirketin bu sözleşme ile hüküm altına alı
nan iş ve hizmetleri yerine getirmesinde gerekli yardım ve kolaylıkları sağlayacaktır." denildiğini, 
ancak bu hükümlerin yerine getirilmemiş olduğunu, bu bilgi ve belgeler olmadan ihale yapılmış ol
masının hatalı sayılabileceğini, ancak bu belgeler sürekli olarak istendiği gibi, yapılan işin her aşa
masında Meclise bilgi verildiğini, Emlak Konut'un uygulamalarına her aşamada müdahale edilebi
leceğini, ihaleyi iptal ettirebileceğini veya yer teslimi yapmayabileceğim, 

Bu işin dört tarafı bulunduğunu, bu işte gerçekten usulsüzlük varsa bunun tek sorumlusunun 
Emlak Konut olmayacağını, belli oranlarda herkesin payı olması gerektiğini açıklamıştır. 

Cihan SAKARYA (Emlak Konut A.Ş. Eski Genci Müdürü) 19.03.1998 Tarihli Komis
yon Toplantısında; 

İhale ile ilgili hazırlıklara başlanabilmesi için proje müellifine yazılan 29.7.1996 tarihli yazı 
ile; 1/100 avan projeleri, mahal listeleri, teknik şartnameleri, her türlü keşif ve analizler ve ilgili di
ğer dokümanların istendiği, ancak bu yazıya proje müellifinden yanıt alınamadığını, 29.08.1996 ta
rih ve 209 sayılı yazıyla TBMM'inden; 1/100 ölçekli avan projeler dışında 1/50 uygulama projele
ri istendiğini, yine 04.09. J 996 tarihinde, sözkonusu işin uygun bedelinin tespit edilebilmesini temi-
nen toplam teklif tutarını oluşturacak teklif listelerindeki birim fiyatların proje müellifi tarafından 
hazırlanarak gönderilmesi istendiğini, 

TBMM Başkanlığıyla 26.07.1996 tarihinde imzalanan Proje Yönetimi Sözleşmesi uyarınca 
alınan yetkinin işin her safhasında Başkanlığa danışarak kullanıldığını, işin her aşamasında Baş-
kanlık'la irtibat kurulduğunu, İhale, Emlak Konut A.Ş. İhale Yönetmeliğinin 74. ve 26/2. madde
leri ile Devlet İhale Kanunu'nun 10. ve 44. maddeleri uyarınca bedelin tahmin edilememesi halin-
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de uygulanacak esaslara göre gerçekleştirildiğini, İhalenin birim fiyatlı anahtar teslimi şeklinde ya
pıldığını, bu ihalenin en doğru şekilde yapılmış olduğu ve hiçbir usulsüzlük bulunmadığını, İhale 
sonucunun 10.10.1996 tarih ve 3761 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına bildirildiğini, Meclis Baş
kanlığının 14.10.1996 tarihinde yer teslimi yaptığını, 

Proje müellifinin tasarımını içeren imalatların iç ve dış piyasalardaki mevcutlarından olmayıp 
her türlü imalatın özel şartlarda üretildiği gözönüne alındığında fiyatların düşük veya yüksek oldu
ğunu söylemenin mümkün olmadığını, böyle bir imkan olsa idi keşfi hazırlayıp vermekle yüküm
lü olan proje müellifinin muhammen bedeli oluşturmuş olacağını, mal sahibi idare ihalenin yapıl
masını izleyen 10.10.1996 tarih ve 290/3761 sayılı yazı ile bildirilen en düşük bedele ve ihale şart
larına itiraz etmediğini, ondan sonraki yapım aşamasında da herhangi bir itiraz yapılmadığını, Fi
yat analizlerini her an yapmanın mümkün olduğunu, kati kabul aşamasında yapılacağını, önceden 
analiz yapılmış olsaydı bile teklif birim fiyat alma yöntemiyle yapılan ihale şeklinde bir değişiklik 
olmayacağını, fiyat analizinin ihale öncesi de yapılabileceğini, analizleri proje müellifinden iste
diklerini ancak, müellifin bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Proje müellifinin 4 yıl üzerinde 
çalıştığı halde sağlıklı bir analiz çıkaramadığı gözönüne alındığında, Emlak Konut'un bu kadar kı
sa bir sürede birim fiyat analizlerini yapacağını, Söküm işinin götürü bedelle yapılan bir iş olduğu
nu, ancak yapım işine ait teklif birim fiyatlar yapımcı firmaların rekabet koşullarında her birim için 
verdikleri fiyatlar olduğunu, 

İhale esaslarını gerek proje müellifinden gerekse TBMM Başkanlığından istediklerini, ihale
nin ne şekilde yapılacağını bildirdiklerini, istenen tüm evraklar gelseydi yine de ihale şeklinin de
ğişmeyeceğini, çünkü ihale şeklinin anahtar teslimi teklif birim fiyat alma şeklinde olduğu, istenen 
belgeler gelse idi farklılıkları Meclis Başkanlığına sunmuş olacaklarını, gelmediği için davet edi
len firmalardan rekabet koşulları oluşturarak teklif birim fiyatları aldıklarını ve en düşük bedeli ve
ren firmaya verdiklerini, en düşük bedel 50 milyon Dolar olsaydı ihaleyi yine verebileceklerini, 
Firmaların bazı konularda ihtisaslaşmış olduklarını, o nedenle bazı işlere ucuz fiyat verebilecekle
rini, bazı kalemlerde zarar, diğer işlerden kar edebileceklerini, 

İhaleye çağırılan firmaların Türkiye'nin en ünlü firmaları olduğunu, proje müellifin de aynı 
firmaları önerdiğini, bu firmaların yan kuruluşlarının bazı konularda ihtisaslaştıklarını, işi kim alır
sa alsın bu firmalara yaptırmak durumunda olduğunu, Emlak Konut'a verilen yetkiyi ihale yapma 
yetkisi olarak gördüğünü, vekalet olarak gördüğünü, İhaleye giren firmaların sonradan taşeron ola
rak iş yapmalarını uygun gördüğünü, Aralarındaki sözleşmenin ne olduğunu bilemediğini, İhale ya
pılmadan önce Emlak Konut keşif özeti çıkarsaydı yanılgıya düşebileceğini, Emlak Konut'un iha
leden önce keşif özeti hazırlayamayacağını, 

Bütün istihkaklarda TBMM'nin bu konuda görevli personelin imzası bulunduğunu, yapılan 
değerlendirme toplantılarına Meclis yetkilileri, Emlak Konut, yüklenici firma yetkilileri ve proje 
müellifin sürekli olarak katıldıklarını, işin her safhasından tüm ilgililer haberdar olduklarını açık
lamıştır. 

Füsun MERTER (Emlak Konut A.Ş. Proje Geliştirme Eski Genel Müdür Yardımcısı) 
19.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 

Yer teslimi yapıldıktan sonra bir takım şeylerin hazır olmadığını gördüklerini, Meclis'in Em
lak Konut'a terminler verdiğini, verilen sürenin çok kısa olduğunu, işin yeni çalışma dönemine ye
tiştirilmesinin istendiğini, İşin keşfini 8 Ocak 1998 tarihinde görebildiklerini, bu keşfi teknik ola
rak incelendiğini ve gerçek bir keşif olmadığını gördüğünü, bu keşfin % 60'ına yakınında fiyatlan-
dırma olmadığını, Keşifte, % 70 oranında ithal malzeme olduğu için fiyatlandırılamadığının belir-
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tildiğini, mimar olarak bunu kabul etmek istemediğini, yeterli zaman verilseydi keşfin yapılabile
ceğini, Ahşap fiyatının tespit edilememesini anlamak istemediğini, ahşap masaları imal eden Al-
parda Firması sahibinin îlhami Ural'ın damadı olduğunu, o nedenle bu firmadan fiyat alınmasının 
mümkün olduğunu, Keşfi aldığında koltuk için sadece Poltrona Frau firmasının proforma faturası
nı gördüğünü, bir keşif hazırlanırken en az üç firmadan teklif alınması gerektiğini, îlhami Beyin bu 
firmanın koltuklarının alınmasını istediğini, 

1.300 Dolarlık koltuk standart olup seyirci koltuğu olarak seçildiğini, Poltrona Frau firması
nın ürettiği standart koltuklar salonumuza sığmadığı için ölçülerinin küçültüldüğünü, koltuk üze
rinde değişiklikler yapıldığını ve kızak ilave edildiğini, o nedenle bu koltukların fiyatlarının arttı
ğını, ancak mevcut fiyatlar hakkında birşey söylemek istemediğini, Müellif 8 Ocak 1998 tarihinde
ki toplantıda yükseltilmiş döşeme fiyatında 20 kat yanıldığını açıkladığını, müellifin Bayındırlık 
Bakanlığı usullerinde yer alan nakliyeleri dikkate almadığını, " Bu iş 13 Milyon Dolar'a yapılırdı. 
Fiyatlar şişirilmiştir." şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını, Müellifin , 8 Ocak 1998 tarihli top
lantıda seçilen ahşaptan dolayı firenin % 70'e çıktığını belirttiğini, dolayısıyla belirtilen 13 Milyon 
Dolar rakkamının hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını, İhaleden önce Proje Yönetim Sözleşmesi ge
reğince keşfin, metrajların, fiyat analizlerinin, bütün projelerin Emlak Konut'a gönderilmesi için 
hem îlhami URAL'a, hem de Meclis'e yazılar yazdıklarını, ilhami URAL'dan cevap alamadıkları
nı, Meclis'ten ise birim fiyatlara dayalı bir keşif gönderilemeyeceğine dair 04.10.1996 tarih ve 
1691 sayılı yazıyı aldıklarını, 

En doğru analizi müellifin yapabileceğini, analizlerin tek elden yapılmasının gerektiğini, Em
lak Konut'un hatalarının, sözleşmeye analiz istenmesine ilişkin madde konulmuş olması olduğunu, 
yükleniciler analiz yapmış olsaydı bile fiyatın değişmeyeceğini, müellefin yaptığı keşif özetinin za
manında kendilerine ulaşmış olsa bunu inceleyip yanlışlarını ortaya koyabileceklerini, Müellifin 
işin tutarı konusunda söylediklerine hiçbir şekilde katılmadığını, söylediklerinin afaki olduğunu, 
21.770.533,15 Dolarlık fiyatın, ihaleden sonra, sözleşme imzalanmadan Önce Meclis'e bildirildiği
ni, Müellifin de bu fiyata işe başlanmadan önce itiraz etmesi gerekirtiğini, kendisi mesleki kont
rollük hizmetleri sözleşmesini de ihale bedeli üzerinden yapmış olduğunu, Zaman verilseydi işin 
keşfinin yaklaşık üçbuçuk ayda hazırlanabileceğini, 

Birtakım dedikodular olduğunu, koltukları imal eden Poltrona Frau firmasının Avusturya'da-
ki fabrikasında müellifin üst düzey yönetici olarak görev yapan bir yakını bulunduğunu, Koltukla
rı o firmadan alma zorunluluğu olmadığını, birim fiyat tarifleri içinde 2 sayfa halinde derisi, kıza
ğı tüm özellikleri tariflendiği, koltuk konusunda yeterlik alan 8 taşeron firma bulunduğu, Emlak 
Konut proforma faturayı ancak 8 Ocak 1998 tarihinde görebildiğini, ancak gördüğümüz faturanın 
standart bir koltuğa mı, yoksa tanımlanan özel koltuğa mı ait olduğu belli olmadığını, İtalya'ya git
tiklerinde işin aşaması itibariyle bunu sormak durumunda olmadıklarını çünkü ihale sonuçlanmış 
ve ödenecek fiyat belirlenmiş olduğunu, koltuk fiyatlarının tüm ihale bedelini değiştirecek bir hu
sus olmadığını, Parlamentomuzda sayı 550'ye çıkarılınca seçilen standart koltukların salona sığrı-
dılamadığını, Özel imalat yapılarak ölçülerin değiştirildiğini ve küçültüldüğünü, düz zeminde çalı
şacak kızağın sonradan plenyumdaki değişikliklerden ötürü eğimli zeminde çalışacak kızağa dö
nüştürüldüğünü, kızağın içindeki mekanizmaların da önemli farklılıkları olduğunu, 

Müellifin neden sorumlu olduğu ve neleri kontrol ettiğini bilemediğini, ancak hem proje yö
netim sözleşmesinde, hem de yüklenici yapım sözleşmesinde Meclis'in Teknik Dairesinin gerekli 
kontrolleri yaptığını, yıkım ve kırım işlerinde mükerrerlik sözkonusu olmadığını, 
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Emlak Konut olarak genellikle, birim fiyatlara dayalı, teklif fiyatlı ihale yapılmadığını, bunun 
özel bir iş olduğu ve başka bir yöntem bulunamadığı için bu şekilde yapıldığını, bazı fiyatların yük
sek olduğu dikkatini çektiğini, ama özel bir iş olduğu için yüksek fiyat verildiğini düşündüğünü, 
örneğin döşeme kırım işinde normal bir alanda çalışılmadığını, sessiz olmak ve molozların belli bir 
şekilde atılmak zorunluluğu bulunduğunu, 8 Ocak 1998 tarihindeki toplantıda Adnan URAL Bey'e 
"Adnan Bey, mademki elimizde böyle bir keşif vardı, en azından Emlak Konuta bu rakamı söyle
yebilirdiniz." dediğimde "Baskı altındaydık, söyleyemezdik" gibi bir cevap verdiğini, özel bir bü
ronun baskı altında olabileceğini kabul etmek istemediğini, "Ne demek baskı altındaydık. Hadi bü
rokratlar baskı altında olabilir; ama siz nasıl bir baskı altında olabilirsiniz?" dediğinde sadece gü
lüp geçtiğini açıklamıştır. 

Mustafa KALEMLİ (Kütahya Milletvekili TBMM Eski Başkanı) 24.03.1998 Tarihli Ko
misyon Toplantısında; 

Genel Kurul Salonunun Yenilenmesi ile ilgili projenin daha önce 1994'lerde, önce başkanlık 
Divanı tarafından kendi içinden kurulacak bir komisyon aracılığıyla yaptırılmak istendiğini, daha 
sonra bunun mahsurlarının görülerek bundan vazgeçildiğini, alınan kararın iptal edildiğini ve 2886 
sayılı kanunun 89. maddesine göre ihale yapalım denildiğini ve bu şekilde ihalenin kararlaştırıldı
ğını, bu maddenin kullanılmasının ise bu işin projelendirilmesinde ihale Kanunu dışına çıkılarak 
Mimarlar Odası Ulusal Yarışma Yönetmeliğine göre pazarlık yoluyla yaptırılmasını 1994 yılında
ki Başkanlık Divanınca kararlaştırıldığını İhale Kanununun dışına çıkılmasındaki amacın anıtsal ve 
sanatsal özelliklere sahip bir yapının iç düzenlemesi sözkonusu olmasından kaynaklandığını, aynı 
yöntemi idarenin başkana önerisi üzerine kendilerinin de kullandığını, 

İhale Kanununa göre 89. maddeyi kullanmanın kurallarının olduğunu, burada, kaidenin Ba
kanlar Kurulunca bu konuda karar alınması olduğunu,Türkiye Büyük Millet Meclisi yönünden ise 
2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunun 6. maddesi 2. fık
rasına göre çeşitli kanunlarla Bakanlar Kurulu Kararma lüzum gösterilen hususlardan TBMM Ge
nel Sekreterliği ile ilgili olanları TBMM Başkanlık Divanı kararı ile yürütüldüğünü, Diğer yönden 
ihale konusu bir yapım işi olduğundan TBMM İçtüzüğünün 176. maddesinin son fıkrasına göre, 
yapım, onarım ve benzeri işler için karar alınmasının Başkanlık Divanına ait bir görev ve yetki ol
duğunu, Meclis Başkanının önüne gelen görevi, milli iradenin yegane mümessili Yüce Meclisi 
temsil etmek ve Parlementonun çalışmalarına nezaret etmek olduğunu Meclis Başkanının yanlız 
başına kullanacağı icra yetkisinin olmadığını, mevcut İçtüzükle Başkana bir icra görevi verilmedi
ğini, bu ilkenin tek bir istisnasının olduğunu, olağanüstü dönemlerde çıkarılan ve Anayasa deneti
mi dışında kalan 2919 Sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 8. maddesince Mec
lis Başkanına İta Amirliği görevi verilmiş olduğunu, 

89. maddenin uygulanabilmesi için 3 aşamalı bir işlemler dizisinin olması gerektiğini, önce 
kararın alınması, sonra usul ve esaslarının belirlenmesi ve nihayet, Bakan Onayının olması gerek
tiğini, bu üç unsur teşkil etmez ise 89.madde hükümlerinin uygulanamayacağını, Başkanlık Diva
nının aldığı kararın bir.ihale kararı değil, ihale yapma yetkisini Meclis dışındaki bir kurum ya da 
kuruluşa vermek için gereken kararı almak olduğunu, 19 Temmuz 1996 tarihinde TBMM teknik 
elemanlarını, mali sorumluları, TBMM Proje Danışmanlarını, Emlak Konut A.Ş yetkililerini, Pro
je Müellifini, İhale Esas ve Usullerini tespit etmek üzere 89. madde gereğince bir toplantıda bir ara
ya gelmelerini temin ettiklerini alman kararın ihale usul ve esaslarının özü ve temel hükümleri ol
duğunu, bunların bilahere, aynen, Emlak Konut A.Ş. ile yapılan proje yönetim sözleşmesinin de 
esasa ilişkin hükümlerini oluşturmak üzere eklendiğini, 
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89. madde gereğince yapılması gereken 3. aşamanın Bakan Onayı olduğunu, yani Emlak Ko
nut A.Ş. ile TBMM arasında yapılan sözleşmenin tarafından imzalanarak, yapım işleminin başla
tılması olduğunu ve böylece kanundaki şartların bu şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu, 

Bu noktadan sonra Başkan olarak devrede bulunuşunun sözkonusu olmadığını, ancak bunun 
iki tane istisnasının olduğunu; ita amiri olması nedeniyle yetki devrettiği 2. derecede ita amiri İda
re Amirlerinin herhangi bir sebeple istihkakları imzalayamamaları halinde ita amirliği görevinin 
yerine getirmesinin ve ayrıca proje yönetim sözleşmesini 8.3 ve 8.4 maddelerine; göre şirketin yük
lenici sözleşmelerinin uygulanmasında değişiklik yapmasıTıalinde Başkandan şirketin onay alma
sı gerektiğini, bunun birinci istisna olduğunu, tüm ihale süresi içerisinde imzaladığı ve onayladığı 
bazı işlerin olduğunu, ita amirliği görev ve sorumluluğu nedeniyle 1, 2 ve 5 no'lu hakedişleri im
zaladığını TBMM tüzel kişiliğini temsil etmesine dayalı görev ve yetkiyle Başkanlık Divanına ha
vale edilmesi gereken yazıları, ihale için Emlak Konut A.Ş. ile imzalanan proje yönetim sözleşme
sini, proje kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin GCA firması ile 18 ve 25 Mart tarihlerin
de proje hizmetleri sözleşmelerini imzaladığını, ODTÜ'nün Mustafa PARLAR Eğitim ve Araştır
ma Vakfı Müşavirlik sözleşmelerini, proje müellefi ile yapılan Mesleki Kontrollük Hizmetleri Söz
leşmesi ile ilgili onayları imzaladığını, ihale şartname ve sözleşmelerindeki değişiklik sebebiyle 
imalat değişiklikleri ile ilgili onaylan, süre uzatımına ilişkin kararların onaylanması sözleşme dışı 
işlerden Cumhurbaşkanlığı, Yabancı Temsilciler ve özel dinleyici locaiarındaki koltuklar ile Ceras-
kal ile ilgili işler, özürlüler asansörü yapımı, TRT kurumu ile Meclis TV işlemleri ve yayın sistem 
protokolü, TV yayın donanımı kurulması ile ilgili onayların imzalanarak işlemlerin yürütülmesinin 
sağlandığını bu işlemlerin icrai faaliyet özellik ve niteliğinde olmadığını, icranın işlerini yürütebil
mesi için yapılan karar alma faaliyetleri olduğunu, TBMM adına icrai faaliyetlerinde bulunmanın 
TBMM Genel Sekreterliği görev ve sorumluluğunda olduğunu, 

Halen Amerika'da doktora yapan ve tahsilini tamamladıktan sonra eşi ile birlikte tekrar Anka
ra'ya dönecek olan kızı için Mesa Koru Sitesinde bir daireyi satın almak istediğinin ve bunun için 
de girişimde bulunduğunun doğru olduğunu, doğru olmayanın ise bu konunun siyasi amaçlar ile 
çarpıtılarak, istismar edilerek kamuya yansıtılma biçiminin olduğunu, kızı için, Türkiye'ye döndü
ğünde oturabileceği bir daire almaya aile olarak karar verdiklerini, Mesa Koru Sitesindeki daireye 
talip olmalarının nedeninin öncelikle kızının kayınpederi ve kayınvalidesinin orada oturuyor olma
sı olduğunu, diğer bir nedenin ise bu şirketin yaptığı inşatın kalitesi ve güvenirliliği ile ülkemizde 
konut sektörünün en önde gelen temsilcilerinden biri olması olduğunu, üzerinde mutabakat sağla
dıkları daireyi almak için o sırada yeterli miktarda parasının olmadığını, ancak firmanın beğendik
leri daireyi opsiyonlu olarak ayırabileceğini söylemesi üzerine İstanbul Ataköy'de şahsına ve oğ
luna ait 2 dairenin satışı için bizzat firma yetkililerinden birine 29 Eylül 1997 tarihinde vekalet ver
diğini, bu tarihin Meclis Başkanlığından ayrılmadan 2 gün önceki bir tarih olduğunu, satışa sundu
ğu dairelerden birinin 110.000 ABD Dolan'na Kasım ayı ortalarında, diğerinin ise 74.000 ABD 
Dolan'na Aralık ayı ortalarında satıldığını, beğendikleri dairenin 29 Eylül 1997 tarihli Mcsa'nın 
satış teklif mektubuna göre değerinin 25.600.000.000,- TL olduğunu obsiyonlu almaları sebebi ile 
bu değerin üzerine vade farkı ve KDV konulmak üzere dairenin maliyetinin 30 milyar civarında 
olacağının ifade edildiğini, bu hususun satış teklif mektubunun incelenmesinden görülebileceğini, 
İstanbul'daki evlerin satışından sağlanan meblağın satın alınan dairenin değerini karşıladıktan son
ra kalan yaklaşık 3.5 milyar TL'nin daha sonra tarafına iade edileceğini, sözkonusu daireyi kızının 
ısrarlı istemi sebebiyle şirkete iade ettiğinde bu meblağın iade için ödenen para ile birlikte iade edil
diğini, Kendisinin yaptığının yasalara uygun, belgeye dayalı, dürüst ve namuslu bir davranış oldu
ğunu, Satmaldığı dairenin iadesi konusunda ise; kendisine kalsa daireyi iade etmeyeceğini, ancak 
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kızının ısrarlı isteği üzerine hukuken satın almış olduğu bu daireyi, yine hukuk kuralları içerisinde 
iade ettiğini, gelişmelerin bu şekilde olduğunu, Görevden ayrıldıktan sonra Meclis Başkanlığına 
verdiği mal bildiriminde satışa çıkardığı tüm bu dairelerin satışa çıktığını dahi bildirdiğini, artan bir 
malının olmadığını, azalan malının olduğunu, satıştan elde edilen gelirlerin şu anda kızının adına 
bankada bloke edildiğini, 

Meclis Genel Kurul Salonunun yapım işi ile ilgili olarak ilk spekülasyonların Aralık 1996 ile 
Ocak 1997 ayları içerisinde başladığını, DSP'ye mensup 3 Başkanlık Divanının üyesinin imzaları 
ile Başkanlığa yönelik bir başvurunun olduğunu, bu başvuru tarihinin 14 Ekim 1997 olduğunu, 
sonra Ekim'in çizilerek Ocak yazılmış olduğunu, bu olayın, kendisinde bazı sorulan meydana ge
tirdiğini, Divan toplantısında Fahri KÖPRÜLÜ'nün bu işin keşfi yapılamaz şeklinde beyanda bu
lunduğunu, keşfin yapılamayacağının da oylandığını ve bu kararı Başkanlık Divanı Üyelerinin im
zaladığını, kendisinin önünüze gelecek dediği gelişmenin, Temmuz 1996 daki işin bitim şekli ol
duğunu, çünkü; Ural Mimarlığın yapılan sözleşmelere uygun olarak 1996 Temmuz ayında bütün 
projeleri bitirmiş olarak teslim edeceğini söylediğini, bu projeler geldiğinde ne yapacağını söyle
melerini istediğini, Başkanlık Divanına işin bundan sonraki kısmının ne olacağını sorduğunu, ve 
nitekim önlerine geldiğini 2 defa süre uzatmasından birisini Sayın Mustafa Yılmaz'in, birisini de 
Sayın Önder Kırlı'nın verdiğini, müellifin "Ben bu salon sökülmeden keşif yapamam, projeleri ta-
mamlayamam" dediğini ve bunların tutanaklarda yer aldığını, 

Meclise gönderilerek açılmadığından bahsedilen koli hakkında bilgisinin olmadığını, Emlak 
Konut'un usul ve esaslarına uyup uymadığının da kendi konusu olmadığını, bundan önceki Mecli
sin işlerinin de örneğin; lojmanların da bu usul ile Emlak Konut'a verildiğini, 

Müellif ile iki defa karşılaştığını, birincisinde teknik dairenin kendisine gelerek "efendim bü
yük bir problemimiz var lütfen gelirmisiniz?" dediklerini, müellifin yüksek derecede şeker hastası 
olduğunu ve zaman zaman şeker komasına girdiğin, bir kaç defa, da bu arada hastaneye yattığını, 
müellifin sıraları beğenmediğini, müellifin Alman Parlementosunda gördükleri bir kaplama mad
desi ile sıraları kaplatmak istediğini ve bu yüzden 4 ay gecikeceğini söylediğini, rica ile vazgeçir-
diklerini, ikincisinde ise bir mermer hadisesi dolayısıyla olduğunu, müellifin üzerindeki damarlar 
nedeni ile mermerleri beğenmediğini, kendisinin alçı duvar olmasını önerdiğini ve oradan ayrıldı
ğını, bir hafta sonra müellifin kendisini teşekküre gelerek "iyiki o gün geldiniz bir ara buluculuk 
yaptınız, mermerleri söktürmediniz şimdi çok güzel oldu" dediğini ve bu kadar tutarsız bir insan 
olduğunu, misal vermek amacı ile bunları söylediğini, projede olan gümüş kapıyı da kendi ricası 
ile iptal ettirdiğini, 

Asansör yapımı işi konusunda ise; Genel Sekreterliğin görevleri içerisinde olan TBMM Üye
lerinin çalışma şartlarını en iyi şekilde yerine getirebilmek görevinden hareketle asansörlerden bi
rinin özürlüler için kullanılır hale getirilip, getirilemeyeceğini araştırdıklarını sonunda çok fazla bir 
paraya mal olacağını, o asansörlerden birinin sökülemeyeceğini bildirdiklerini, nihayet bir asansör 
yapımının en uygun olacağını, bunu da sakatlar gününde ilan etmemiz gerektiğini ifade ettiklerini, 

DSP Milletvekillerine yukarıda belirtilen müracaatları geldiğinde değerlendirdiğini, bu neden
le Türkiyenin en büyük denetim organından denetleme yaptırmak için Genel Sekretere bu yönde 
talimat verdiğini, Genel Sekreterin Sayıştay Başkanı ile bizzat görüştüğünü ve geçici görevli 2 ki
şinin Meclise geldiğini 10-15 gün Mecliste çalıştıklarını ve sonunda bir rapor hazırladıklarını, bu 
raporun bir Sayıştay raporu olmadığını, Sayıştay raporu olabilmesi için 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununa göre Sayıştay Genel Kurulundan geçmesi gerektiğini, Sayıştaydan gelen de
netçilerin verdikleri rapor sonucunda Genel Sekreter'e talimat verdiğini gereğinin yerine getirilme
sini istediğini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 



- 4 8 -

2691 Sayılı Onayın ise, Genel Sekreterin yurtdışında olduğu bir sırada, Genel Sekreter Vekili 
Sayın Orhan Dülgerler'in imzalayıp kendisine getirdiği bir onay olduğunu, bu yazıdan bazı laflar 
ortaya çıkınca haberinin olduğunu, müellifin dediği gibi kendisinin devre dışında bırakılmasının, 
Teknik Dairenin devre dışında bırakılmasının bahse konu olmadığını gördüğünü, sadece orada ki
şilerin görevlerinin tarif edildiğini, işin süratlenmesi bakımından buna ihtiyaç duyulduğunu, yazı
nın çıkış yerinin ise Teknik Daire Başkanlığı olduğunu, Teknik Dairenin birinci hakedişle ilgili 
spekülasyonlar ortaya çıktığı zaman "aman üstümüze birşey gelir" diye hazırlamış oldukları bir 
onay olduğunu, baştan sona kadar bu işin içinde olduklarını, hepsinin de paraflarının var olduğu
nu, kendisinin denetim görevinin Teknik Daire vasıtası ile yapılan bir denetim görevi olduğunu, 

Rekabet ortamının yaratılıp yaratılmadığı, firmalar arasında anlaşma olup olmadığı konuları
na hiç girmek istemediğini, Müellifin 21 milyon $ üzerinden ücret aldığını ve işine gelmediği za
manda kamuoyu önüne çıkıp 12 milyon $'a bu iş biter dediğini, Birinci hakedişi 30-40 milyar ci
varında Meclis'in bir ceza ödemesini önlemek için imzaladığını, Sayın Mustafa YILMAZ'in daha 
sonra Sayıştay denetçilerinin raporunu gördükten sonra ikna olduğunu, 

Söküm işinin tanımına sonradan farklı bir yorum getirilerek örneğin 135.000 $'lık ek bir öde
meden bilgisinin olmadığını, Yazılı ya da şifahi olarak teknik daireden fiyatların fahişliği konusun
da herhangi bir ikaz almadığını, Kendisine ait dairelerinin onarımı ve bakımının Mesa-Nurol tara
fından yapılmasının sözkonusu olmadığını, yapılan işlemler ile ilgili olarak faturalarının olduğunu, 
Hakedişlerin incelemesinin Teknik Daire, müellif ve Emlak Konut tarafından yapılarak kendileri
ne geldiğini, en son imzanın kendilerinin olduğunu, TBMM'nin akçalı konularının incelenmesinin, 
TBMM Hesapları İnceleme Komisyonuna ait olduğunu, y 

Proje müellifinin inşaatın devamı süresince, bir senelik bir gecikme periyodunda dahi proje 
vermeye devam ettiğini, sökümden sonra proje verdiğini, inşaatın ilerlemesi safhasında proje ver
diğini, değişen olaylar ile ilgili proje verdiğini, o bakımdan proje müellifinin "ben şu tarihte keşif 
özetini verdim" diye kesin bir söz söylemesinin mümkün olmadığını, yani inşaatın devamı süresin
ce keşif yaptığını, proje yaptığını, avan projelerinin devam ettiğini, hatta idareye 12. aya kadar bu 
konuda keşif özetlerini ve proje verdiğini, 

Keşfin şart koşulduğunu, fiyat analizlerinin şart koşulduğunu; ama sonra Emlak Konut tarafın
dan sehven yazdık denildiğini, Emlak Konut'un şartlan yerine getirmediğini, Emlak Konut şartla
rı yerine getirmedi diye Meclis İdaresi, Meclis'in Teknik Dairesi, yani bu işi kontrol etmek zorun
da olan kişiler Meclis'in Müşavirleri, Müellifin Meclis Başkanına hiç bir müracaatta bulunmadık
larını, bu konuda kendi önüne hiçbir şey gelmediğini, 

Kontrollük görevinin 4 yerde yapıldığını, bunların Emlak Konut ve Emlak Konut'un tuttuğu 
müşavir firmalar, TBMM ve TBMM'nin tuttuğu müşavir firmalar, Teknik Daire ve Proje Müellifi 
olduğunu, Teknik Daireye sözleşme ile verilen görevlerin Olur ile kaldırılamayacağını, sözleşme 
ile verilen kontrollük görevlerini yerine getirmelerinin gerektiğini, Genel Sekretere de Genel Ku
rul inşaatı ile ilgili bir şikayetin gelmesi durumunda kendisine söyleyebileceğini umduğunu, 

Emlak Konut'a verilen %10'luk oranın aslında daha fazla olduğunu, anlaşma sonucu % 10'la-
ra kadar indirildiğini, bu pazarlığın bildiği kadarı ile Teknik Daire ile Meclis İdaresi ve Emlak Ko
nut arasında yapıldığını, Televizyon ile ilgili kısmın ise lüks değil zorunluluk olduğunu, ihtiyaçtan 
doğduğunu, ihale içinde yapılamayacağının öngörülmesi ve oradan fiyat düşülmesi sonucu kendi
sine 500 bin $'lık bir karın olduğunun ifade edildiğini, Firma ile ilgili bir tertip veyahut da başka 
bir siyasi tertip konusu varsa da bunun kendi dışında olduğunu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 



- 4 9 -

Divandan alınan yetkinin bir vekalet sözleşmesi yapmaya imkan vermediği biçimindeki mü-
taalalarının yanlış olduğunu, 17 adet imza ile bu yetkiyi devrettiklerini, firmalar ile pazarlık yap
manın Emlak Konut'un görevi olduğunu, Başkanlığın böyle bir davranışta bulunması halinde 89. 
maddenin dışına çıkacağını ve yanlış bir davranış olacağını, 

Sözleşmenin 17. ve 18. maddelerinin Emlak Konut'a süre uzatma yetkisi verdiğini bu yetki
nin iş normal koridorunda giderse geçerli olduğunu, ama iş normal koridorunun dışına çıkarsa Baş
kanlık Divanı kararlarına göre o zaman Başkanın onayını almak zorunda olduğunu, Elektronik iha
lesinin 5 ay geç yapılması nedeni ile işin normal koridoru dışına çıkıldığını ve ayrıca Elektronik 
ihalesinin bitiş tarihinin 14 Ocak olması nedeniyle normal koridorun dışına çıkıldığını, sözleşme
nin 8.3 ve 8.4 maddesine göre Emlak Konut'un Başkanlık Olur'unu aldığını buna rağmen Meclis 
Başkanı olarak tek başına karar vermediğini, önce elektronik ihalesi sırasında sürenin uzatılabile
ceğini Başkanlık Divanı kararına bağladığını, süre uzatımı durumunda Başkanlık Divanına haber 
verileceğini karar altına aldıklarını, süre uzatımı ile ilgili olarak Temmuz ayında müracaat edildi
ğini Müellife sorduğunu, Müellifin idarenin takdir edeceği miktarda süre uzatımının verilebilece
ğini bildirdiğini, 

Elektronik ihalesi ile ilgili olarak hassas davranıldığını ve bir takım üstünlükleri dolayısıyla 
SIEMENS'in tercih edildiğini, 14 Ocak 1998. gününe kadar süre uzatımı verildiği, ancak; Başkan
lık Divanına bu konuda Meclis Başkanlığının sona ermesi nedeniyle bilgi veremediğini, bu göre
vin yeni Başkanın görevi olduğunu, Emlak Konut'un taşeronlardan aldığı teklif fiyatları konusun
da bilgilerinin olmadığını tasdikten öncede hiç kimsenin haberinin olmadığını, sözleşmenin kendi
sine gelişini noter onayından sonra olduğunu, işin Emlak Konut'a verilmesi nedeniyle herhangi bir 
şüphelerinin olmadığını, 

Bu ihale ile ilgili her çeşit ödeme evrakının önce Hesapları İnceleme Komisyonunun Denetçi 
Üyesi tarafından vize edildiğini, ayrıca her 3 ayda bir denetim yapılarak hazırlanan raporu Genel 
Kurül'a sunularak ibra edildiğini, bu suretle denetim işleminin her yönden yerine getirildiğini be
yan etmiştir. 

Yasin HATİBOĞLU (TBMM Başkanvekili) 25.3.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Başkanlık Divanının bir karar mercii olduğu, icrayla ilgisinin bulunmadığını, Meclis İçtüzü

ğün, ilgili maddelerinden bu durumun belli olduğunu, sözkonusu işin Sayın Hüsamettin Cindoruk 
zamanında ortaya konulduğunu, Sayın Mustafa Kalemli döneminde, ihale ve yapımın gerçekleşti
ğini, ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Genel Kurul toplantı salonunun yerleşiminin ye
niden düzenlenmesine ilişkin ön proje ve uygulama projelerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 51 inci maddesinin (i) bendi uyarınca, TBMM Başkanı ve İdare Amirlerince belirlenecek mi
marlardan teklif alınmak suretiyle pazarlıkla yapılmasına ilişkin karar alındığını, 19.10.1994 tarih 
84 sayılı bu kararın, 22.12.1994'te 94 sayılı başkanlık divanı kararı ile kaldırıldığını, bunun nede
nin, Meclis Başkanın ve kendinin talimatıyla ve onun adına konuşan bürokratların, Emlak Konu
tun bir devlet kurumu olduğu konusundaki görüşlerini de dikkate alarak ve divan üyelerinin çeşit
li şaibelerden uzak tutulması amacıyla, emlak konuta verilmesinin düşünüldüğünü, 8 Şubat 1995 
tarihli oturumun da da O günkü Sayın Başkanın oylama sırasında kullanacak elektronik sistem ve 
diğer konularda öneriler istendiği, Divandan hep öneri alındığı.verilen bilgilerden çok titiz davra-
nıldığı, işlerin günü gününe, saat ve saat takip edildiği, düşüncesinin kendilerinde doğduğunu, OD
TÜ'den akustik kürsüden ve elektronik kürsüden, Alman heyetinden müşavirlerin bulunduğunu, 
bunların, hem işin hukuka, protokola, sözleşmeye uygunluğunu denetleyecekleri, hem de birbirle
rine çapraz denetim yapacaklarının, söylendiğini, bir Divan üyesinin, bu teminatların arkasından 
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"getirin bakalım şu defterlerinizi, ben bir incelemek isterim" demesinin uygun olmadığını, üyeler
den hiçbirisini, böyle bir iddia ileride çıkar mı çıkmaz mı diye düşünmediğini, kendisinin locaların 
değiştirilip değiştirilmemesi gibi birtakım çok zarurî olmayan işlerin yapılmasının gereksizliğine 
işaret ettiğinde, TBMM Başkanı Sayın Kalemlinin "Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bugüne kadar 
işleri takip etti; götürdü getirdi, müşavir firma olarak iyi bir denetim kurdu. Şimdi, bundan sonra, 
Emlak Konut, eğer, falanca konuda yetersizse, o da aynı şeyi yapacak, kendisine bir müşavir firma 
tutacak. Bir insan, hiçbir işin tümünü bilemez; ama, başka bir şey yapamayız. Biz, devlete verelim; 
ama, devletle oturduğumuz pazarlıkta da, her türlü şartı koyalım. Onlar bize getirsinler, şartları gö
rüşelim." şeklinde açıklama yaptığını, bu işin daha başında Divanın titizlikle konunun üzerinde 
durduğunu, bütün bu yapılması lazım gelenleri yaptırdıktan sonra da, Meclis yönetiminin inisiya
tifine bıraktığını, zaten, Meclis İçtüzüğünün 176 ncı maddesinin "Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçe tasarısı İdare Amirleri tarafından hazırlanıp, Başkanlığa sunulur. Bütçe tasarısı Başkanlık Di
vanınca incelenerek son şeklini alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin, sadece Türkiye Bü
yük Millet Meclisi hizmetlerine dair maddelerinden yapılacak harcamalarla ilgili verile emirleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından imzalanır. Hangi verile emirlerinin kendi yerine 
İdare Âmirleri tarafından imzalanacağını da Başkan takdir ve tayin eder. Bina, bahçe ve arsaların 
yapım, imar ve onarımı hakkındaki kararlar, Başkanlık Divanınca alınır" hükmünün Başkanlık Di
vanının fonksiyonunu ortaya koyduğunu, 20.6.1996 tarihli dört sayfalık kararın sonunda imzası 
varsa, bundan önceki sayfaları da okuduğunu kabul etmek zorunda olacağını, 

Bu kararın üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten ve ihale yapılalı 5 ay olduktan sonra, 
7.3.1997'deki Divan toplantısında yoklama ve oylamalarla ilgili elektro akustik ihalesinin yapımı
na ilişkin "Bu uzun ömürlü olacak mı olmayacak mı?" sorusunun tarafınca sorulduğunu, ihale ko
nusunda Emlak Konuta bir yetki devri olarak ifade yer alsa dahi, bunu düşünmenin mümkün ol
madığı, Divanın, Meclis adına bu işi takip ettirmek amacıyla, vekalet ifadesinin kullanılmış olabi
leceğini, yoksa denetim ve kontrol yetkisininde verildiği anlamında ele alınamayacağını, Başkan
lık Divanının Teknik Daireden Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına, hukuk müşavirle
rine kadar herkesle beraber toplandığı meseleler tartışılırken soruların ilgilisine sorulduğu, ayrıca 
ilgilisinin beyanı dışında, divan üyelerinin ayrıca mevzuat araştırmaya gerek duymayacaklarını ve 
zamanlarının da olmadığını, denetleme görevinin icrai organ olmayan karar organı olan Divana de
ğil, iç tüzüğün 176'inci maddesine göre Başkanlığa ve onun sorumlu ekibine ait olduğunu, Ken
disinin katıldığı Divan toplantılarına konuların bütün detaylarıyla ve teferruatıyla getirilmiş oldu
ğunu hatırlamadığını, ama böyle çok önemli konular getirilmiş olsa, hatırlayacağını, böyle ciddî 
konuların getirildiğini sanmadığını, Zaten, divana, işin çapraz denetime alındığı, üçlü denetim ya
pıldığı, endişeye mahal olmadığı biçiminde takdim edildiğini, yenileme işinin 20 milyon küsur do
lar civarında ihale edildiğinin başta söylenildiğini, bu rakamın teknik bir konu olduğundan divan-

•da tartışılmadığını, ancak belli malzemelere ödenen rakamlar duyulunca divanda infialin başladı
ğını, idarenin malı kaça alındığını denetlemediğini, bunun yanlış olduğu söylendiğini ifade etmiş
lerdir. 

Kamer GENÇ (TBMM Başkanvckili) 25.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
1994'lerde, Genel Kurul Salonunun Nazizmi yansıttığı, Meclis Başkanının yukarıda diğerle

rinin aşağıda oturduğu, hepsini eşit seviyeye getirilmesi düşüncesini kendisininde o zaman paylaş
tığı, bu fikri savunanların, salonun yenilenmesi amacıyla bir proje yarışması açıldığını, bu projeyi 
bir mimarlık şirketinin kazandığını^ sonra bundan 1994' ün sonunda vazgeçildiğini, sonunda mev
cut projenin kazandığını, Sayın Mustafa Kalemli'nin Meclis Başkanı seçildikten sonra, bu işe bir
den bire çok süratli bir ivme kazandırıldığını, 20 Haziran 1996 tarihli divan kararını imzaladığı ko-
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nusunda çok ciddi bir kuşkusunun olduğunu, Ekim 1997'de, Sayın Uluç Gürkan'ın bütün Başkan
lık Divanı kararlarının bir fotokopisini aldığını, kendisinin orada imzasının olmadığını, daha son
ra, bir Başkanlık Divanı toplantısının Ekim ve Kasım aylarında yapıldığını, orada da üyelere bü
yük bir dosya verildiğini ve kendi imzasının yer almadığını,fakat sonradan bir imzasının çıktığını 
ve bunu kabul ettiğini, bu konununda çok önemli olmadığını, Sayın Mustafa Kalemli Meclis Baş
kanı iken, Divanı çok sık toplamadığını, üç, beş veya altı ayda bir gibi sürelerde topladığını, 20 
Haziran 1996 tarihli Divan toplantısı ile 1997'nin üçüncü ayında ki bir Divan toplantısında, 1997 
yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve komisyonunda savunma görevi
nin kendisine verildiğini, ilgili meclis bürokratlarına ihale edilme miktarını sorduğunu, daha kesin 
miktarın belli olmadığı cevabını aldığını, ısrarla sormasına rağmen, 1997 yılı bütçesinin Kasım 
1996 tarihinde Mecliste müzakeresi sırasına kadar kendisine bilgi verilmediğini, bir Divan toplan-
Usıda, Meclise alınması gereken 45 personel için, o zamanki Genel Sekreterin ilana 8 bin kişi mü-
racat ettiğini, imtihanla alma yerine, bu personel alımını Başkanlığın takdirine bıracak yönetmelik 
değişikliği önerisinin divanda kabul edildiğini, Meclis Başkanvekili olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesini Genel Kurulda savunmak için alınan personel sayısının kendisine söylenmediği
ni, bu yıl aynı görev verilince bu sayının 1581 olduğunu öğrendiğini, Meclis Başkanvekili olarak, 
kendisinden bu olayında azami derecede saklandığını, 

Emlak Konutun anılan ihalenin gündeme gelmesiyle dikkatini çektiğini, sayın Necdet Ba
sa'nın Kardeşi ile Sayın Kazım Yücelen'in kayın biraderinin genel müdür yardımcısı olarak adı ge
çen şirkette çalıştığını öğrendiğini, Mustafa Yılmaz'in proje olmadan nasıl ihale edileceğini divan
da sorduğunu, meclis başkanının ise ihale yetkisinin istenmediğini ifade ettiğini, ihale kararının ge
tirileceğini ifade edip, ihalenin divanın bilgisi dışında yapıldığını, ihale yapılmadan önce, Emlak 
Konutun Meclis Başkanlığından müellif mimarın keşif özetlerini talep eden yazısının mecliste bir 
ay beklediğini, Meclis Genel Sekreterinin yaptığı her işin Meclis Başkanının bilgisi dahilinde ya
pıldığına inandığını, bu işin yüzde 70, 80 ithalatla yapılacağından bahisle, proje verilmesine gerek 
olmadığını, keşif özetlerinin verilmediğini, Emlak Konut ile yüklenici firmalar mukavele yapıldık
tan sonra sözleşmenin Meclise gönderilmesi gereken sözleşmenin, ihaleden önce tasdik amacıyla 
müsvettesinin Meclise gönderildiği ve bunun bir buçuk yıldır saklandığını, kendisinin Sayın Cihan 
Paçacı ile uçakla Elazığ'a giderken, kendisinin sözkonusu ihalede çok büyük hata yapıldığından 
bahisle bir tanıdığının bu işi kar dahil 8 milyon dolara emlak konuta teklif verdiği, teklifinin belki-
de komisyonda verilmek üzere geri çekildiğini söylediğini, olayın tarihini hatırlamadığını ve adı 
geçen şahsın ismini öğrenemediğini, Meclis Başkanı Başkanlık Divanına ait yetkiyi gaspederek 
bazı inşaat ve tamirat işlerinde konuyu divana getirmediği, bürokratlar üzerinde baskı kurulduğu
nu ve kendilerinin bilgilendirilmediğini, 7/3/1997 tarihli Divan toplantısında Sayın Mustafa Ka
lemli'ye söküm işinin tutarının yüksekliğine ilişkin soru sorduğunu kendisine bunun sadece söküm 
işi olmadığını kendisine ifade ederek yanılttığını, Sayıştay denetçisi raporunda bir usulsüzlük ol
madığının sabit olduğu hususunun Meclis Başkanınca açıklanmasının kendisini yanılttığını, ancak 
anılan toplantıda Emlak Konutta bazı çalışanlarında yandaşlarının olabileceğini ve fazla güvenil-
memesini söylediğini ve karara muhalefet şerhi verdiğini, şerhde ihalenin divana getirilmemesi 
eleştirdiğini, akustik ve ses ihalesinin toplam tutar içerisinde yer alması gerektiğini, ihalenin 8 mil
yon yerine 20 küsur milyon dolara ihale edildiğini vurguladığını, Meclis Genel Sekreterinin kendi
sine muhalefet şerhini değiştirmesi için üç kez geldiğini, Başkanlık Divanının dikkatinden ve bil
gisinden pek çok konunun kaçırıldığını, 

Birilerinin baştan Mesa-Nurol'la bu işin alınmasıyla ilgili pazarlık ettiğini, olayların önceden, 
işin Emlak Konuta verilmesinin alt yapısının mantıkî gerekçelerle hazırlandığını, divanın yeterin-
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ce bilinçli şekilde bilgilendirilmediğini, Divanı ancak Başkanın toplantıya çağıracağı, Divan üye
lerinin, herhangi bir konuda imza toplayarak Divanı toplama yetkisinin olmadığı, olayın özünün bi
rilerinin Emlak Konut ve Mesa-Nurolla pazarlık yapması olduğunu, Mesa Nurol'la altı şirketin 
ihaleye girdiğini, sonra da birbirlerinin taşeronu olduklarını, 1050 sayılı Muhasebeİ Umumiye Ka
nununda yer alan "yetki devredilen kişiler ikinci derecede ita amirleridir ve yetki devredilen kişi
lerin devlet memurları olmaları Şarttır." hükmünü ve 2886 sayılı kanunun 89 uncu maddesini di
van üyelerinin incelemediklerini, 20 Haziran 1996 Divan kararını tam hatırlamadığını, bu kararda 
imzası olup olmadığından emin olmadığını, Başkanlık Divanın, düzenli toplanmadığını ve doğru 
ve yeterli bilgi verilmediğini, keşif özetlerinin verilmeyerek usulsüzlüğe ilk adımın böyle atıldığı
nı, Emlak Konut ile Mesa-Nurol arasında imzalanan sözleşmenin bir yıl Mecliste kalarak, divâna 
hiçbir bilgi verilmediğini, 19 Haziran 1996 gün ve A.sayılı Genel Sekreter Necdet Basa'nın öne
risinin Tutanaklarda gözükmemesi fakat karar metninde yer alması hususunda, önerinin okunduğu
nu duymadığını veya önerinin divana gelmediğini söylemiş, bu kadar önemli Genel Kurul inşaatı
nın tek gündem maddesi olarak Divanda görüşülmesinin daha uygun olacağını, söküm işinin teklif 
birim fiyatında aynı rakamların ihale aşamasında da olduğunu bildiğini, bu işin başında Sayın Ka
lemli'nin olduğunu, Genel Sekreter ile çok samimi olduklarını, her şeyin talimatı dahilinde oldu
ğunu, Çeşme'deki yazlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarında kullanılan malzemenin 
aynısından yaptırttığını, Sayın Önder Kırlı'dan orada Mesa yetkilisinin yapıldığını duyduğunu ifa
de etmiştir. 

Erdal YÜKSEL (TBMM İşletme ve Yapım Müdürü) 26.03.1998 Tarihli Komisyon Top
lantısında; 

19 Ekim 1994 tarihinde proje yarışması sonucunda sözkonusu işin.başladığını, proje yarışma
sının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesi gereği pazarlık usulüyle yapılması ön
görüldüğü, yapılan piyasa araştırmasında 8-9 firmanın çağırıldığını, buna ilişkin tüm bürokratik iş
lemlerin ve yarışma şartnamelerinin Genel Sekreter Fahri Köprülü, Mecliste görevli mimar ve Ba
yındırlık Bakanlığından diğer bir mimarca yapıldığını, ancak Verilen tekliflerin yeterli görülmedi
ği ve bazılarının teklif dahi vermediğini, Mimarlar Odasının bu konuya ilişkin itirazda bulunduğu, 
bu işin pazarlıkla yapılamayacağı anlaşıldığından, 22 Aralık 1994 tarihinde 94 sayılı Divan karan 
gereği, 2886 sayılı Yasanın dışına çıkılarak 89 uncu madde gereği Mimar Mühendisler Odasının 
yanşma şartnamesi çerçevesinde yarışma açıldığını, bu işle ilgili işlemlerinde yine Fahri Köprii-
lü'nün başkanlığında, Daire Başkanları, mimar Hülya İbiş ve Bayındırlık Bakanlığından gelen gö
revlice yürütüldüğü, yarışmanın İlhami Ural tarafından kazanıldığı, 22 Haziran 1995 tarihinde 12 
milyar 164 milyon 324 bin 147 TL üzerinden ihale bedeliyle bu işin proje yapımının proje şartna
mesi gereği aynı kumara verildiği, Sözkonusu Mimar için 19 Ağustos 1996 tarihinde 7 günlük, Da
ha sonra da, 14 Haziran 1997'den 30.4.1997'e kadar bir süre uzatımı daha olmak üzere iki kez sü
re uzatımında bulunulduğunu, bu proje yarışmasının içinde yer alan akustikle ilgili proje hizmetle
rinin, Türkiye'deki bu hizmetleri yürütecek bir firma bulunmaması, uzman kişilerin temin edileme
mesi nedeniyle, dışarıdan araştırma yapılmasını gereği ortaya çıktığı için, akustikle ilgili proje hiz
metleri, proje müellifinin proje şartnamesi gereği yapması gereken hizmetler dışına çıkılarak, pro
je müellifinin de müteselsil en sorumluluğu altında bir Alman firmasına pazarlıkla, 8 Mart 1996 ta
rihinde 282 bin DM'a devreden bir sözleşme imzalandığı, daha sonra 25 Mart 1997 tarihinde, pro
jelerin kesinleşmesi ve seslendirme sistemlerinin bilgisayar kontrollü olması, firma santral lan nda-
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ki kanatlardaki ses yutucularının da akustik içerisinde değerlendirilmesi gibi nedenlerle, ek 135 bin 
DM'lık bir ilave sözleşme yapılarak, toplam 417 bin DM'a akustik hizmetleri verildiği, bu arada, 
proje yapımıyla ilgili müşavirlik hizmetlerininde, projecinin yaptığı projelerin Meclis adına onay
lanması, denetlenmesi görevleri için, dışarıdan müşavir firma olarak, Makine tesisatınının Celal 
Okutan'a, inşaatın mimar Oral Vurala, elektronik sistemlerin ve, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Mustafa Parlar Vakfına, projenin belli bir aşamaya gelmesi sırasında, binanın tamamı soyulduğu' 
için bir statik deprem güvenliği araştırmasının yapılmasının önerilmesi nedeniyle yapı ve deprem 
güvenliğinin incelenmesi amacıyla aynı, 13 Aralık 1996 tarihli onayla, 850 milyon TL'lık bedel 
üzerinden verildiği, bu hizmetin yapılmasından sonra yapım işine geçildiği ve kendisinin bulun
madığı 20 Haziran 1996 tarihli ve 16 sayılı Divan kararı gereği, bu işin 1/100 projeler üzerinden 
Emlak Konut Anonim Şirketine, maliyet artı kâr esasıyla verilmesi ve yapılacak taşeron ihaleleri
nin Emlak Konutun kendi ihale yöntemleriyle yapılması Öngörülerek Divan kararı alındığı bunun 
gereği 26 Temmuz 1996 tarihinde yönetim sözleşmesinin imzalandığı, daha sonra 11 Ekîm 1996 
tarihinde Mesa-Nurol ortak girişimine işin ihale edildiği ve bu ihaleyle ilgili sözleşmelerin kendi
lerine gönderildiği,14 Ekim 1996 tarihinde, firmalara yer teslimi yapıldığı, aynı gün işe başlandı
ğını, daha sonra, bu sözleşme hükümlerinde de yer aldığı gibi, elektronik sistemleriyle ilgili ihale
ye yüzde 15 verilmek şartıyla ayrıca ihale edileceği hükme bağlandığı, 7 Mart 1997 tarihinde, Baş
kanlık Divanına, Emlak Konut tarafından sunulan bilgilerin götürüldüğü ve burada da teknolojisi 
en iyi olan Simens firmasına verilmesinin öngörüldüğü, bu işin bitiminin normal sürede gerçekleş
mediği, şirketin 128 günlük bir süre uzatımı talebinde bulunduğu, mimarında önerisiyle 90 gün ek 
süre verildiğini, sözkonusu ihaleyle ilgili olarak; 4 Aralık 1996 tarihinde özürlüler asansörünün ek 
iş olarak, 27 Ağustos 1997'de Başkanlık onayıyla, proje yapımı ve yarışması şartnamesinde yer al
mayan dinleyici locaları ve resmî localardaki koltukların değiştirilmesi amacıyla, 7 Ağustos 1997 
tarihinde, Emlak Konutun talebi üzerine 1 milyon 51 bin 308 ABD Doları karşılığı işinin eklendi
ğini, yine elektronik sistemlerle yani Sımensin yaptığı işlerle ilgili ilk keşif bedeli 5 milyon 945 bin 
ABD Dolarıyken, komisyon sıralarındaki ve bakanlar kurulu sıralarındaki üyelerimize ilave mik
rofonlar ve bazı tesisat ilavesiyle, zarurî ihtiyaçlar nedeniyle 533 bin 962 ABD Doları bir artış ön
görüldüğü ve bu ek işle toplam bedelin 6 milyon 478 bin 962 ABD Dolarını bulduğu, yangın sön
dürme sistemi ve sepik sisteminin de ilavesinin öngörüldüğü, ancak buna ait henüz bir Başkanlık 
onayı veya yapım onayının mevcut olmadığı, sökümden sonra betonarmede çıkan demir aksamının 
epoksi bazlı özel tamir harcıyla kapatılmasının uygun olacağının, şantiye tutanaklarından tespiti ne
deniyle, 27 Mayıs 1997 tarihinde, Başkanlık oluruyla ve teklif edilen ve keşif dışı 4 milyar 423 
milyon 927 bin 160 TL bedel üzerinden epoksi boya ile tamir harcı sürüldüğü, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu inşaatı için bugüne kadar dokuz adet hak ediş 
ödendiği, ihale sözleşmesinde ve keşfinde 935 bin dolara yer alan televizyon yayın sistemi işinin 
ihalesinin ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Satın Alma Komisyonunca TRT kurumundan 
uzman teknik personel alınarak yapıldığı ve işin şu anda geçici kabul aşamasında olduğu, meslekî 
kontrollük hizmetlerinin ise, 13 Kasım 1996 tarihinde, Başkanlık oluruyla, 27,191,162,834TL üze
rinden Ural Mimarlık Limited Şirketine yarışma şartnamesi ve sözleşme gereği verildiği, Emlak 
Konutun ihaleyi yaptıktan sonra Nurol-MESA ile yaptığı sözleşmeyi incelediklerinde fiyatlar kar
şısında biraz şaşkınlığa uğradılarını, fiyatları incelediklerinde, Bayındırlık Bakanlığı'nca tanımlan
mış olan imalatlara dair teklif bedellerinin 10 kat, 20 kat, 30 kat hatta 38 kata kadar miktarların dik
katlerini çektiğini, ayrıca söküm bedeli 3 milyon 900 bin dolara ilişkin beton kırımı, halı sökümü 
gibi basit ifadeler dışında, hiçbir açıklama yer almadığı, hakediş incelemelerinde bunlara ihtiyaç 
olacağı, aynı bedellerin, ayrıca halı sökümü, telefon sökümü ve makine tesisatıyla ilgili bazı ka-
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lemlerin sökümlcri keşifte yer aldığı halde, mükerrerlik arz. ettiği, 1 No'lu hak ediş geldiği zaman 
bu tartışmaların Emlak Konutla daha da arttığı, karşılıklı olarak görüşmeler neticesinde, bedelde 
yer alan hususların tanımlanmasının istendiği, daha sonra Emlak Konutun şirketle görüşerek hazır
lanan listenin getirildiği ve bunun 1 No'lu hak edişe ilave edildiğini, ısrarlarına rağmen makine 
tesisatına ait 135 bin dolarlık bir söküm bedelinin dahil edilmediğini, diğer söküm bedelleri bu işin 
içindedir diye tutanakla kendilerine bildirildiğini, kendisi ile birlikte bu işin kontrollüğünü bak
makla yükümlü görevlilerle konuyu sürekli tartıştıklarını, konuyu Genel Sekreter Yardımcısı Fah
ri Köprülü'ye bu konuyu bizzat ilettiğini ve "Maalesef, bizim yapmamız gereken bir şey yok, bi
zim sorumluluğumuz yok, Emlak Konuta verdik bu işi, Emlak Konut kendi usullerine göre yapa
caktır, fiyata biz karışmayız, karışamayız da..." şifahi cevabını aldığını, Divan kararında kendileri
ne görev verildiği, yarın bu işin sorumluluğunu kendilerinden soracaklarını, buna karşı çıkılması 
gerektiğini söylediklerini, ancak "Hayır efendim, sizin bir sorumluluğunuz yok" cevabını aldıkla
rını, diğer taraftan Nurol-MESA'da yapılan sözleşmede, hak edişlerin yapılmasıyla ilgili hiçbir so
rumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisine böyle bir yetkininde verilmediğini, Nurol-MESA'nın 
düzenlediği hak edişlerin tamamının Emlak Konut tarafından incelenip, onaylanıp Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gönderilmesinin öngörüldüğü, Kontrolullük teşkilatı içerisinde Meclisin yer alma
dığını, kendilerini Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü'den görevlerinin belirlenmesini talep 
ettiklerini, 14 Aralık tarihli Başkanlık onayıyla bu tanımlamanın yapıldığını, bu arada proje mima-
rınında kontrollük konusunda aynı tepkiyi dile getirdiğini, özellikle makine tesisatıyla ilgili olan 
Engin Beyin kesinlikle bu işi imzalamayacağını, fiyatların bu aşamada kendilerini ilgilendirmedi
ğini ve karışmayacağını, ancak, belge olması gerektiğini söylediğini, sözü geçen bu onaydan son
ra karşılıklı görüşmelerin olduğunu ve bu görüşmeler sonucunda da 1 No'lu hak edişi fiyatlar ve 
metrajlar tarafımızdan kontrol edilmemek kaydıyla imzandığını, hak edişin iç sayfasına mimarın
da kendilerininde kesinlikle imza atmadıklarını, çünkü imza atıldığında kalkamayacakları bir so
rumluluğa gireceklerini, kendilerinin yalnızca, hak edişteki verilen miktarın tespitini yapmakla yü
kümlü olan bir ön sayfa düzenlediklerini ve bu ön sayfada da onayın tarihini ve sayısının belirtile
rek, bu sorumluluklar çerçevesinde malî ve kontrollük sorumluluğunun tümü Emlak Konuta ait ol
mak şartıyla, hak edişin bu bedeli içerdiğinin ifade edildiğini, ancak, daha sonra, Genel Sekreter 
Yardımcısı Fahri Köprülü'nün talebi üzerine 1 nolu hakedişte yer alan "Teknik Daire Başkanlığı
mıza 6.12.1996 tarihinde gönderilen Emlak Konut Anonim Şirketine ait 1 No'lu hak ediş raporu 
meslekî kontrollük hizmetlerini yürüten Ural Mimarlık ve Şehircilik Limitet Şirketine incelettirile
rek Daire Başkanlığımız ve İşletme Yapım Müdürlüğümüzce 19.12.1996 tarih 2691 No'lu,Başkan-
lık olurunda belirtilen sorumluluklar gereği incelenerek Başkanlık makamıyla Emlak Konut arasın
da düzenlenmiş proje yönetim sözleşmesi hükümlerine uygun olarak düzenlendiğini tespit etmiş, 
ödeme tutarının yüzde 10 kâr ve KDV dahil 383 milyar olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir." ifa
desinin diğer hakedişlerde kullanılmadığını, 2 no'lu hakedişte de "1 inci hak edişte alınan sorum
lularla incelenmiştir" şeklinde konulan ifadeninde, 3 üncü ve 4 üncü hakedişlerde çıkarıldığı, son
raki hakedişlerde aynı ifade yer almasada aynı yöntemi devam ettirdiklerini, şantiye toplantıları ve 
işin yönetiminin tamamen yeni gelen Müdür Muavini Ahmet Korkmaz tarafından yürütüldüğünü, 
buradaki kontrollük görevinde çarpma, bölme işine dahipek girmek istemediklerini, çünkü hake-
dişin içeriği değişeceğini, kırmızılanması nedeniyle kırmızılanan kısımların imzalanması gerektiği, 
bu işlemlerin zaten Bütçe, Maliye ve Saymanlık Müdürlüğünce yapıldığını kendilerinin yüzeysel 
olarak hak edişin içine giren kalemlere baktıklarını, ancak bazı hakedişlerde esasa da girdiklerini, 
örneğin, imalattan kaldırılmış bir işin ihzaratını proje müellifinin fark edip kendilerine bildirmele
ri üzerine o bedelleri düştüklerini, Yani, imalatı yapılmayan bir işin ihzaratının hak edişe dahil edil-
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diğinin tespit edildiğini, teknik bir insan olmayan Genel Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü'yü çok 
uyardığını ve bu konuların muhtemelen büyüyeceğini kendilerine ifade ettiğini, aynı endişelerin bir 
üstü Sayın Mısırlı tarafından da taşındığını, böyle büyük ve teferruatlı işin 1/100'lük projeyle ya
pılmasını uygun bulmadığını, yarışma şartnamesinde görüleceği üzere keşiflerin 1/50 projelerin de
taylarının hazırlanmasından sonra verilmesi hükmü bulunduğu, ancak, proje sözleşmesinde 
1/100'lüklerin öne çıktığı, kendilerinin itirazı olduğu müşavirlerin ise bu projelerin 1/50 uygulama 
projeleri niteliğinde olduğunu ve bunların altına kendilerinin imza atabileceklerini söylemeleri üze
rine kendilerinin başkaca söyleyebilecekleri şey olmadığını, ancak 1/100'lük uygulama projeleri
nin proje müellifince daha dikkatli davranılarak yapıldığını, proje müellifince hazırlanması gerek
li ihale evraklarinin Fahri Köprülü'ye verildiğini, bunların içerisinde fiyatlandırılmış bir keşif bu
lunduğunu sandığını, ancak Fahri Köprülü'nün keşiflerin fiyatlandırılmış şeklinin Emlak Konuta 
verilmeyeceğini, fiyatlar kısmının teknik büroda kapattırılarak çekilen fotokopilerinin Emlak Ko
nuta ulaştırıldığını,ihaleye bununlavçıkıldığını öğrendiğini, 

Fiyatsız keşif özetinin gönderilmesinin, fiyatların müteahhitlerin eline geçmesin görüşüyle ve
ya başka bir gerekçeyle olabileceğini, kendisinin bu fiyatların o günün şartlarıylada incelenebile
ceğini yani ihale fiyatının çok yüksek olduğunun keşif olmasa dahi Bayındırlık Bakanlığı'nın ya
pı maliyet bedellerinde çıkarılabileceğini, kendisinin böyle bir çalışma yaptığını, 1996 yılı , 5 inci 
sınıf yani lüks bina maliyeti 40 milyon 730 bin lira, 1997'nin maliyet bedelinin ise 80 milyon ci
varında alındığında, 422 milyar tuttuğu, bunun sanat eseri olması nedeniyle 4 katının alınmasında 
ise 1,5 trilyon tutacağını, ihale bedelinin ise dolar kurundan 2,5 triyon civarında tuttuğunu, Genel 
Kurul Salonunun yenilenmesi sürecinde bu konuyla ilgili olarak kendisine ve büro çalışanlarına 
baskı gelmediğini, keşiflerin verilmesinin, kendisinin Fahri Köprülünün odasında olduğu sırada 
gerçekleştiğini, keşif ve ihale evraklarinin proje müellifinin taahhüdü içerisinde olduğu ve bu taah
hüdün içerisindeki evraklar, ihale aşamasından önce Emlak Konuta koli elden teslim edildiğini, 
Fahri Köprülü'nün mimara "fiyatlandırılmış keşfi unutalım" dediğini duyduğunu, İlhami Beyin, 
yani mimarın yaptığı keşif bedelleri pozları ve metrajları karşılığında boş kalan kısımların firma
larca doldurulup ve teklif bedellerinin verildiği, Emlak Konutun fiyatsız keşif özeti ile ihale yap
masına razı olduğunu bilemeyeceğini, teknik daireye o günlerde muhammen bedeli tespit edebil
memiz için bize fiyatlandırılmış keşfi gönderin şeklinde yazı geldiğini, ilgili görevliye evrakı ken
disinin havale ettiğini, proje müellifinden keşiflerin istendiğini, ancak keşiflerin geleceği günler
de, Emlak Konuta kendi parafı olmaya bir yazı yazıldığı yazıyı daha sonra gördüğünü, yüzde 75-
80 oranındaki ithalata bağlı olduğu için keşif çıkarılmamış, sağlıklı bir keşif gönderilememektir ce
vabı gönderildiğini, Proje yönetim sözleşmesinin 14 üncü maddesinde yükleniciyle yapılacak söz
leşmenin Meclis tarafından incelenmesinin öngörüldüğü, gönderilen kolinin içerisinde ihale evrak
ları, keşifler, sözleşme tasarısının bulunduğunu sandığını, kolinin kendisine gelmediğini, Fahri 
Köprülü'ye gittiğini, kendisinin kolinin gönderildiğini Emlak Konutla yapılan yazışmalardan 4-5 
ay önce anladığını, İncelenmeden, böyle bir sözleşme yapılmasının yanlış olduğunu beyan eden 
bir yazıyı ihale bittikten sonra yazabildiğini, Genel sekreter Yardımcısına her türlü ikazda bulun
duğunu, Genel Sekreter Necdet Basa'nın görevden ayrıldıktan sonra, kendisinin, Emlak Konuta bu 
konuda sözleşme ekinin neden gönderilmediğine ait yazdığı yazıya ilişkin, yazının Fahri Köprülü 
veya başkasınca Necdet Basa'ya iletildiğini, ikisi arasında bir tartışma olduğunu, o sırada görevli 
Fahri Köprülü'nün, Mehmet Mısırlı ile kendisini odasına davet ettiği, anılan yazının Necdet Ba
sa'ya izah etmesini istediğini, o sırada Necdet Basa'nın içeri girerek, kendilerine "Bu yazıyı kasıt
lı yazdınız, bu yazıyı size birileri işaret vererek yazdırdı" dediğini ve küfürlü konuşmaya başladı
ğını, 5 Aralık 1997 tarih 2353 sayılı yazının; "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonıı-
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nun yenilenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile şirketiniz arasında 
26.7.1996 tarihinde akdedilen proje yönetim sözleşmesinin 3 üncü maddesi uyarınca, şirketinizin 
sorumluluğunda yapılan ihale sonucunda Mesa-Nurol ortak girişim firmasında kalarak taahhüde 
bağlanmış ve şirketiniz ile firma arasında akdedilen sözleşme ilgi (b) 14.10.1996 tarih 294 sayılı 
yazınız ekinde idaremize gönderilmiştir. Proje yönetim sözleşmesinin 14 üncü maddesi, yapım söz
leşmesinin bu sözleşmenin eki olduğu ve idaremiz tarafından incelenmesini öngörmekte ise de, in
celeme işi gerçekleşmeden yapım sözleşmesi noter tarafından onanarak idarenize gönderilmiştir. 
Şirketiniz tarafından düzenlenen teklif alma şartnamesinin başlağı ile 1 inci maddesinde ve sözleş
me eki özel idarî şartname, birinci, ikinci paragrafında sözleşme konusu işin, teklif fiyat alma usu
lüyle anahtar teslimiyle yapılmasını öngörmüş olup, ayrıca, hakediş raporlarının düzenlenmesi 
esasları ile ödemelerinin yapılması başlığını taşıyan 11 inci maddesinin on ve bir (b) fıkrasında, ha-
kedişlerin her imalat kaleminin teklif bedeli üzerinden iş miktarının enterpasyonla saptanacak ola
nı, yani, pürsantajı dahilinde değerlendirilerek, iş kalemlerinin fiili gerçekleşme bedelinin toplam 
grup imalat bedelini oluşturacaktır ifadesi yer aldığından, işin teklif alma usulüyle, anahtar tesli
miyle yapılacağı anlaşılmaktadır. Ancak, hakediş ödemelerinde bu usul uygulanmamış, doğrudan 
her imalat kalemi kendi pozuyla hakedişlere dahil edilerek çelişkili bir uygulama yapılmıştır. Bu 
nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu teklif alma usulüyle anahtar teslimi 
olarak mı veya teklif alma usulüyle mi ihale edilmiştir? İhale şekli teklif alma usulüyle anahtar tes
limi ise, projede ve keşifte yer alan, ancak tatbikat esnasında yapımından vazgeçilen veya proje mü-
ellifince değiştirilen imalat kalemleri varsa, bunlar için bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmış ve
ya yapılacağının 1 inci maddeyle birlikte cevaplandırılmasını rica ederim", şeklinde olduğunu, açıl
mayan koliyle ilgili olarak kolinin Fahri Köprülü'nün sekreterinin odasında kaldığını, üstünde Ge
nel Sekreter Fahri Köprülü diye yazdığını, onu kendi odasında şahsî bir eşyası gibi düşündüğünü, 
ancak, ihale yapıldıktan bir veya birbuçuk ay sonra kendisine Fahri Köprülü'nün kendisine "Erdal, 
bu koliyi al, ihale evrakları bunun içinde, bir incelersiniz" dediğini, bunların ihale öncesi evraklar 
olduğunu o zaman anladığını, İhaleden sonra kendisine teslim edildiği için Daire Başkanına koliyi 
açmayacağını söylediği, kolinin ihaleden örice kendilerine ulaşsaydı, belki sözleşmedeki çelişkilere 
engel olunabileceğini, bu şekilde bir ihale sisteminin Türkiye'de ilk defa yapıldığını, Emek İnşaat
la, örneklerin çok olduğunu ancak, maliyet artı kâr esasıyla böyle bir sistem kurulmadığını, ihaleye, 
mutlaka, idareninde katıldığı, proje yönetim sözleşmesi imzalandığında saymanında bulunduğu, ko
nuyla ilgili görüş bildirmediği, Bayındırlık Bakanlığı kontrollük yönetmeliğine göre kontrollük hiz
meti şantiyede başladığını, şantiyede kendi teknik dairenin elemanlarının bulunmadığını, dört gün 
süreyle Ahmet Korkmaz ile birlikte italya'ya görevli gönderildiğini ifade etmiştir. 

Hasan KORKMAZCAN (TBMM Başkanvckili) 26.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantı
sında; 

Meclisin Genel Kurul Salonunun yenilenmesiyle ilgili husus, kendisinin görevde bulunmadı
ğı dönemdeki Başkanlık Divanınca karara bağlandığını, 20 nci Dönemdeki Başkanlık Divanının 
başlamış süreci devam ettirilmesi yönünde bir irade oluştuğunu, bu işin, İhale Kanunu çerçevesin
de yapılamayacağı hususunda da Başkanlık Divanında görüş belirdiğini, kendisininde bu görüşte 
olduğu, yapmak, inşa etmek, tamir etmek gibi işlerle görevli Genel Sekreterlik teşkilatının olduğu
nu, bu teşkilatın ise böyle bir işin içerisinden çıkmakta zorluk çekeceğini, mevcut kadroyla böyle
sine bir sanat eserinin yeniden inşa edilmesi konusunda yeterli olmayacağını düşündüğünü, bu ko
nuda, kamunun bu işlerini şimdiye kadar yapan Emlak konuta ihale işininin bırakılması, aksi hal
de, hem Başkanlık Divanı üyeleri hem de siyasî parti gruplarının mensupları, milletvekilleri bu iha
le işinin içerisinde yasama görevini aksatacak ölçüde sıkıntıya düşürülebileceğinin söylendiğini 
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kendisininde böyle düşündüğünü, işi alıp, ihale aşamasından inşaatın bitirilmesi aşamasına kadar 
yürütmek üzere, Emlak Konuta işin verilmesi konusunda Başkanlığa yetki tanındığını, Emlak'Ko-
nutun görevinin, ihaleden itibaren açılışa hazır hale getirip, kurdelayı bağlayıp, Meclis Başkanlığı
na, teslim etmek olduğunu düşündüğünü, ihalenin emlak konuta verilmesinden sonra Meclis Baş
kanlık Divanının görevinin tamamlandığını, bazı divan üyelerinin, duyumlar alındığı gerekçesiy
le konuyu divana getirdikleri, bunların incelendiği, kendisinin o aşamada iş yürürken belli nokta
larda müdahale edilirse, müteahhit firmanın sorumluluktan kurtarılmış olacağı,onun için fazla mü
dahale edilmemesi, ama, herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk ve saire iddiası varsa, onu delilleriyle 
beraber Başkanlığa verilmesi gerktiğini söylediği, zaten bilindiği kadarıyla, kontrol hizmetlerini 
yürüten grubun mevcut olduğu, soruştuma komisyonu kurulmadan önce, Meclis Başkanlık Divanı 
içinden sayın Kamer Genç başkanlığında bir komisyon oluşturulduğu, kendisinin buna sıcak bak
madığını, derhal yargıya başvurmak ve ticaret mahkemesi eliyle bir tespit yaptırmanın daha doğ
ru olduğunu, tespitlerin yapıldıktan sonra, müteahhit firma ile Meclis arasında sorun çözüleceğini, 
Meclisin müteahhit firmanın altındaki firmalarla da hiçbir zaman muhatap olmaması gerektiğini 
söylediğini, Meclisin tüzelkişiliği olmadığı için, bu davayı Maliye Bakanlığı'nın personeli olan Ha
zine avukatlarının açması gerektiğinin kendisine söylendiğini ve bu yönde bir hazırlık yapıldığını, 
bu konuda Meclis Başkanına dışarıdan danışman da belirleyebilmesi için yetkide tanındığı, aslın
da zaten Meclis Başkanlığı yetkili olduğu, Emlak Konutun kendi usullerine göre bu işi yapması de
menin, sağlıklı bir ihale nasıl yapılacaksa o şartlara uyulması demek olduğunu, keyfince ihaleyi ya
pacak anlamına gelemeyeceği, kendi usul ve esaslarına uyulup uyulmadığının kamu kuruluşu ol
ması nedeniyle zaten araştırılacağını, Bayındırlık Bakanlığı'nın bu işi yapacak tecrübeye sahip ol
mayıp, işin Emlak Konuta verilmesi fikrini kimden geldini bilmediğini, 

Müteahhit firmanın Emlak Konut olduğunu, Meclis personelinin ceza hükümleri, disiplin hü
kümleri vesaire yönünden tamamen 657 sayılı kanuna tabi olduğu, bir personelin görevine son ve
rildiği zaman, aynen diğer bürokraside olduğu gibi, idarî yargıya gidilebileeğini bu açıdan fark ol
madığını, görevine son verilen personel olup olmadığı konusunu pek hatırlamadığını, Sayın Mus
tafa Kalemli'nin döneminde alınan 1581 yeni personelin, 100 milletvekili artışı, Yıldız Fabrikası 
ile Hereke Halı Fabrikası Sümerbank özelleşirken Meclise devredilmesi ve oradaki personelinde 
buna dahil edilmesinden, gibi nedenleden kaynaklandığı, Meclis Başkanı seçiminden önce rastla
yan birkaç ay içerisinde yapılan personel atamaları dışındaki atamaları pek tartışılır bulmadığını,1 

Emlak Konutun sözleşmede ne yazarsa yazsın istisna aktiyle görevlendirilmiş bir müteahhit oldu
ğu görüşünde olduğunu, diğer firmaların ikinci derecede sorumlu bulundukları, kndisinin başkan
lık Divanı üyesi, hatta Meclis Başkanı yerinde olsaydı bile çok detaylı konularla ilgilenemiyebile-
ceğini, bugünde Meclis bürokrasisinin bütün konuları derleyip toplayabilecek örgütlenme içinde 
olmadığını, bir nolu hakediş tartışıldığı zaman Meclis Başkanlık Divanında konuşulsaydı, birtakım 
uyarıların yapılabileceğini kabul ettiğini ifade etmiştir. 

UIuç GÜRKAN (TBMM Başkanvckili) 31.03.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Genel Kurul Salonunun yapımında soygun amaçlı bir plan yapılmış ve örgütlü olarak da uy

gulanmış olduğunu, kendisinin tespitinin bu yönde olduğunu, ihaleye fesat karıştırma bağlantısı 
çerçevesinde, ilgili tarafların mutlaka yargılanmasını gerektiren bir olay olduğunu, Başkanlık Di
vanına, uygulama projelerinin, bir belgeyle, Genel Sekreterliğin ve altında eski Başkanın da imza
sı olan Başkanlık Divanına sevk bağlamında uygulama projelerinin tamamlanacağı bilgisinin veril
diğini, sadece bu yazıya bağlı kalınmayarak, hem Genel Sekreterlik yetkilileri hem de doğrudan 
Başkan tarafından uygulama projelerinin hemen tamamlanacağının bu nedenle, ihaleye çıkmak zo
runda olunacağının söylendiğini, 
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Başkanlık Divanını, ihaleye çıkma yetkisinin alınması için yanıltmaya dönük, kasıtlı bir eyle
min olduğunu, belgenin düzenlenip Başkanlık Divanına, ısrarla, uygulama projelerinin temmuz 
ayında tamamlanacağı söylenirken, Genel Sekreterlik marifetiyle Başkanlık tarafından, mimara, 
uygulama projelerinin tamamlanması için, Ocak 1997'ye kadar süre verilmiş olduğunu, bunun için 
kasıt bir eylem diyebildiğini, 

İddiasının bu yanlış yönlendirmede, yanlış bilgilendirmede, kasıt ve planlı bir ihalenin, alela
cele gerçekleştirilmesi yönünde bir kötü niyet olduğu yönünde olduğunu, bu çerçevede, fesat ka
rıştırılacak bir ihalenin, o ihale düzeninin kurulmasına dönük bir uygulamanın olduğunu, Başkan
lık Divanından alınan ihaleye çıkma yetkisinin, fiilen çarpıtılarak uygulanmasıyla da bunun sabit 
olduğunu, 

Olay ortaya çıktıktan sonra incelediğinde, protokolün, bir müteahhitlik veya ihale hukukunda 
istisna akü, eser sözleşmesi anlamına geldiğini öğrendiğini; ama, Emlak Konut ile Meclis Başkan
lığı arasında gerçekleştirilen proje yönetim sözleşmesine bakıldığı zaman, öyle detaylı bir eser söz
leşmesinin, istisna aktinin yapılmadığını, bunun yerine, tümüyle bir vekalet sözleşmesi verildiğini.. 
Sonradan yapılan incelemelerin kendisinde bu kanaati uyandırdığını, TBMM'nin mevcut mevzuatı 
uyarınca, böyle bir vekalet sözleşmesi yapmaya hakkının olmadığını; yani, mevzuata uygun olma
dığını, bir planın parçası olarak, Başkanlık Divanından bir yetki alındığını; ama, başka şey uygu
landığını, 

İhalenin, keşif özeti olmaksızın yapılması konusunda bir oyun tezgahlandığının çok net olarak 
görüldüğünü, sağlıklı keşif yapılamayacağının, Başkanlık Divanında inatla ve ısrarla savunulduğu
nu, Başkanlık Divanının bunu reddettiğini, Başkanlık Divanında, bu konunun, detayıyla tartışılmış 
olmasına rağmen, uygulamada, bir yazıyla, keşif özeti olmaksızın, Emlak Konutun ihaleye çıkmaya 
sözde yetkilendirildiğini, Emlak Konut'un, bu işi kendi kendine yapmadığını, keşif özeti olmaksızın 
ihaleye çıkılmasının, bir anlamda, Meclisin onayı alınarak sağlandığını, 4 Ekim 1996 günü keşifle 
ilgili yazının, Emlak Konut'a Meclis tarafından yazıldığı gün, mimarın, keşif özetlerini, Meclis Baş
kanlığına teslim ettiğini, aynı gün keşif özetlerinin, Meclis evrağına girdiğini, sanki, keşif özetleri, 
birisi tarafından keşfedilirse kurulan ihale düzeni bozulacak gibi bir paniğin yaşandığını, 

Emlak Konutun usulleri gereğince de, Emlak Konutun bir ihaleye keşifsiz çıkmaması gerekti
ğini, Teknik Daire elemanlarının 1 No'lu hakedişi imzalamaları için, bir anlamda "siz sorumsuzsu
nuz, sizin hiçbir sorumluluğunuz yok; sadece, basit bir formalite yerine getiriyorsunuz" biçiminde, 
bir Başkanlık oluruyla baskı altına alındıklarını, Başkanın "hayır kardeşim, bunun altına imza atan 
Meclis elemanlarının sorumluluğu yok" diye bir olur çıkarmaya hiçbir yetkisinin olmadığını, 

Mustafa Yılmaz'in ilk hakedişi imzalamaması üzerine, Mustafa Yılmaz Gaziantep'teyken, 
Meclis eski Başkanının kendi yetkisini kullanarak ve Mustafa Yılmaz imzalamadı diye, neden im
zalamadığını kimseye sormadan, bir mesai saati dışında, özel bir tutanak düzenletip imzalaması 
üzerine, o günkü DSP'li Meclis Başkanlık üyelerinin, aralarında değerlendirme yapıp, bu konuyla 
ilgili olarak 14 Ocak 1997 günü başvuruda bulunduklarını, ' 

Meclis Başkanının, onun üzerine, belki, ilk imza kendisinin olduğu için, onunla konuştuğunu, 
ama bu özel toplantıyı yapmadan önce, konuyu Başkanın 14 Ocak 1997'den sonraki ilk Başkanlık 
Divanı toplantısında, Sayıştaym, raporunu hazırladığını, Sayıştay raporu olduğu için, tek nüsha ol
duğunu, kendi odasında saklandığını, isteyenin gidip bakabileceğini söylediğini, 

Bu söylemin bütün Başkanlık Divanı üyelerinin huzurunda olduğunu, tutanağa geçmeme gös
terisinin de, Sayıştay raporu tutanağa geçmesin diye olduğunu, yani, Sayıştayın anayasal konumu
nu biraz abartılarak gösterildiğini, onun da oyunun bir parçası olduğunu, isteyenin, odasında göre-
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bileceğini söylediğini ve özet olarak,Sayıştaym, bu konuda, herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk bul
madığının belirtildiğini, buna rağmen kendileri Sayın Başkanın odasına iki gün sonra gidip rapo
run sonuç kısmına baktığını ve galiba, sizi boşuna üzdük dediğini, 

Ortada bir Sayıştay raporunun olmadığını, Sayıştaya bir yazı yazılarak, iki geçici eleman is
tendiğini ve burada, iki noktanın çok önemli olduğunu, 14 Ocak günü, kendilerinin başvurdukları 
gün, Sayıştaya bu yazının yazılıp görevli eleman istendiğini, ertesi gün, Sayıştayın görevlendirme 
yaptığını, Sayıştayın görevlendirdiği gün, bu kişilerin Meclise gelip, en kötü ihtimalle 16 Ocak gü
nü bir çalışmaya başladıklarını ve bire bir bilinen belgelerden bir olay olarak çalışmalarına başlar
ken, DSP'li üç Başkanlık Divanı üyesinin yazısının önlerinde olduğunu, o doğrultuda, o kapsam 
genişliğinde bir çalışmaya başladıklarını ve dikkat edilirse, 16 Ocak günü başlayan çalışmanın, 24 
Ocak günü bir raporla sonuçlandığını, 21 Ocak günü, Genel Sekreterin bu denetçilere yazdığı bir 
yazı olduğunu, altıncı günü çalışmanın kapsamının daralttırıldığını, 

Bütün iddiaların ortadan kaldırılıp, Sayıştay raporunun, sadece ihale mevzuatıyla sınırlandırıl
dığını ve üç gün sonra da, Sayıştaydan bir rapor alındığını, Meclis bilgisayarlarından Sayıştay an-
teti üretilmiş olduğunu, sonuçta bir tek önerinin varolduğunu; "her şey usulüne uygundur" denildi
ğini kontrol işinin Meclis tarafından yapılması gerektiğinin söylendiğini, 

Burada araştırılması gereken bir konunun da Ahmet Korkmaz adlı görevlinin, Meclise bu işte 
görevlendirilmesi konusunda Mesa'nın önerisi olarak, stajını Mesa'da yapmış bir işi olarak gelme
si olduğunu, bunun denetim konusunda da iyiniyetin hiç olmadığının en kesin kanıtı olduğunu, 
Meclisin hava kanalları imalatı konusundaki danışman firmasının Meclise telefaks mesajı geçtiği
ni, bu mesajın Meclis içinde hiçbir işleme girmeden, Mesa'nın şantiye şefine Can Aynagöz'e ha
vale edildiğini, 

Birbirinin taşeronu olan firmaların ihaleye davet edildiğinin anlaşıldığını, bu ihalenin anlaş
malı olduğu yolunda kuşkudan kanaate dönüştüren olayın, birbirlerinin taşeronu olan firmaların da
vetli olması olduğunu, anlaşmalı olduğunun bir başka kanıtının, taşeronların taşeron olarak burada 
yaptıkları işin fiyatının anafirma olarak verdikleri teklifle hiçbir uyum olmaması olduğunu, yani, 
anafirma olarak sadece düzmece bir ihaleye fiyat aksesuarı olarak katıldıklarını bu durumun çok 
net kanıtladığını, 

Elektronik donanımının Başkanlık Divanına ayrı bir ihale gibi getirildiğini, karar alındığını, 
ama, Emlak-Konut'un Mesa-Nurol'la yaptığı Ekim 1996'daki sözleşmenin bahane edilerek SI-
EMENS'e verilen ihale üzerinden yüzde 15 kar Mesa-Nurol'a peşkeş çekildiğini, Taşerona taşeron 
tutturulduğunu, 7 Mart 1997 günlü Başkanlık Divanı toplantısında kendisinin olmadığını, o elekt
ronik donanım kararında imzasının olmadığını, süre uzatımı olayına iyi niyetli yaklaşamadığını ve 
burada firmaların çok özel olarak kurtuldukları günlük 10 bin dolar değil, 20 milyon doların, 1998 
yılında beyannamesini verecekleri vergisi olduğunu, onun ertelenmesi olduğunu, 

Başkanlık Divanının, 9 Kasım 1996 tarihindeki 27 nolu kararının "Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Anabinası orta bölümündeki asansörün, özürlülerin kullanmasına imkan verecek şekilde düzel
tilmesine ve bina içerisinde özürlülere kolaylık sağlamak üzere, gereken yerlere küçük rampalar 
yapılması" şeklinde olduğunu, buna karşın yeni bir asansörün Başkanlık Divanı kararının aksine 
yapıldığını, 

Bu işle ilgili; Genel kurul salonunu yapan firmaların, asli iştirakçi olarak Emlakkonut'un o 
günkü yönetimini ve Başkanlık olurlarında ve yazışmalarda imzası bulunan Meclis bürokratları, ar
tı Başkanlık Divanında sorumluların olduğunu, 
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Vekaleti vermenin bir şeyleri örtmeye peşinen yükümlü olmak olduğunu, 20 Haziran tarihli Di
van kararına imza atarken kuşku taşımadığını, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili madde
si uyarınca delil tespiti bağlamında mahkeme marifetiyle salonun gerçek fiyatının tespit edilmesi, o 
esas üzerinden ve bu tespite esas olmak üzere, Maliye Bakanlığından taşeron firmalarına MESA 
NUROL'a kestikleri bu salonla ilgili faturaların istenilmesini artı gümrüklerden bütün ithal malze
menin fiyatlandırılmasının gelmesini, böylece maliyetin yüzde 80-95'inin elde edilebileceğinin ve 
bu çerçevede bu maliyet elde edildiğinde haksız kazanç elde eden kim varsa, yine borçlar hukuku 
ve ticaret hukuku çerçevesinde bu davaların bugüne kadar açılmasını baştan beri önerdiğini, 

Başkanlık Divanının hukuken vekalet verme olanağının olmadığını, Başkanlık Divanında ön
görülmediği halde, bizzat Meclis Başkanının Emlak Konutla yaptığı proje yönetim sözleşmesinin 
vekalet hükmünde olduğunu, Başkanlık Divanının öyle bir hak tanımadığını, Bu işin, 10 milyon 
dolar dolayında bir maliyetin görüldüğünü beyan etmişlerdir. 

Mustafa YILMAZ (Devlet Bakanı - TBMM İdare Eski Amiri) 01.04.1998 Tarihli Komis
yon Toplantısında; 

Kendisininin ilgili Başkanlık divanı toplantısında "proje yapacağız, proje biter, keşif bedeli çı
kar" dediğini ısrarla, önce projelerin bitmiş olması gerektiği konusunda görüş bildirdiğini, ayrıca, 
birinci hakedişte, idare amiri olarak belirli kuşkuya dayanarak imza atmadığı hususlarını doğrula
mış olup, buna ilişkin Erdal Yüksel, Mehmet Ünal, Mehmet Mısırlı ve Ali Mizra Özbek imzalı bir 
tutanakta yer alan "Kendileri, malî yılın sonuna kadar gelinmesinden kaynaklanan nedenlerle, sö
zü edilen hakediş evrakını yeterince inceleyebilecek zamana sahip olmamaları sonucu, bu defalık 
imza yetki ve sorumluluğundan affedilmelerini istirham etmişlerdir" ibaresindan haberi olmadığı, 
ihale ve inşaat konusunun idare amiri olup, Divana seçildikten sonra kendilerine gelen bir konu ol
duğu, mesleğinin inşaat mühendisi olması ve geçmişteki kamu görevi nedeniyle tecrübesi olduğu
nu, keşfi olmayan, bedeli olmayan bir şeyin ihalesi olmayacağını, devlette mal ve hizmetin müte-
ahhite satımınında bedelin keşifle ve projesi ortaya konarak olabileceğini, bir şeyin mutlaka fiyatı
nın belli olması gerektiğini aksi halde, karşıdaki şahısla pazarlık imkanı olamayacağını, ne fiyat ve
rilirse kabul edilmesinden devlet zararı olacağını, bu amaçla Divandaki toplantıda "neyin ihalesi
ni çıkarıyoruz, neyi yapıyoruz, fiyatı ve keşfi olmayan bir şeyi nasıl ihaleye çıkaracağız; çünkü, bu
nun bedeli belli değil" diye konuştuğunu ve sonradan araya, üyelerden birinin başka bir konuyla il
gili konuda konuşmasıyla, konuşmasının kesildiğini, kendisinin "Proje yaptıracağız, proje biter, 
keşif bedeli çıkar." ifadesine karşılık, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin "önümüze ge
lecek o. Biz, onu istemiyoruz şimdi sizden, ihale kararı almıyoruz; ihale yapma yetkisini istiyoruz. 
O yetkiyi vermezseniz nasıl yapacağız?!", " Mustafa Bey, Temmuz ayında önümüze gelecek, on
ların siz hepsini göreceksiniz zaten. Benim o yetkim olmazsa, ben Başkanlık olarak adamları nasıl 
çağıracağım ki, buraya kadar da gelmiş bir iş. Bundan geri rücu edebilir miyiz; mümkün değil." 
cevabını verdiğini, başka konuya geçilmesi ve verilen cevapta Temmuz ayında önlerine geleceği
ni düşünerek konuda daha fazla konuşmak istemediğini, 

Sökümle ilgili ilk istihkakın kendisine gelene kadar yoğun Meclis çalışmaları nedeniyle olay
la ilgilenemediğini, sökümle ilgili ödeme konusunun önüne gelince itirazı olduğunu, 500 milyarın 
o günün parasıyla çok yüksek bulduğunu, teknik elemanlarla konuştuğunu, kapıdan giren insanla
rın ismini yazan polislerden söküm için girenlerin 1 050 kişi olduğunu öğrendiğini, bunu ortala
ma ücret 5 milyon lirayla yerine, yüksek ücretle çalışan kalifiye usta olabileceği, ücrete ek vergi 
sigorta ve diğerlerini düşünerek, yevmiyenin 10 milyon lira aldığında 10,5 milyar lira maliyet 
oluştuğunu yanılma payını artırarak 20 milyar liraya ulaştığını, bu gerekçelerle bir yanlışlık bu-
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lunduğu kanaatiyle birinci hakedişi ödemelerden sorumlu idare amiri olarak imzalamadığını, ge
rekçesini Başkan Sayın Mustafa Kalemli' yi e konuştuğunu, kendisine "müdürlerle konuşup arka
daşlardan bir bilgi almanız mümkün mü" dediğini, bunun üzerine meclisteki teknik elamanlarla bir 
toplantı yapıldığını, Meclisteki ilgili kişilere ','buna imza atmışsınız, vicdanen rahat mısın" şeklin
de soru sorduğunu, isimlerini tam hatırlayamadığı, sayın Mısırlı gibi birkaç görevlinin kendisine 
"vicdanen rahat değiliz" dedikleri, "Nasıl imzaladınız" diye sorduğunda" memuruz imzaladık" ce
vabını aldığını, bunun üzerine kendisinin ilgili firmayı çağırdığını "Bu ihaleyi nasıl verdiniz karde
şim siz; keşfi olmayan bir malın nasıl ihalesini verdiniz" diye sorduğunu, "biz, en ucuz verene ve
ririz" cevabını aldığını, konuyu, mensup olduğu parti grubuna getirdiğini, durumu anlatan dilekçe 
düzenlediklerini, sonraki Divanda toplantısında, kendilerine Sayıştay'dan denetçilerin çağrıldığı
nın Sayın Meclis Başkanı veya oradaki vekil tarafından kendilerine söylenildiği, Sayıştay denetçi
lerinin incelemesi sonucunda, yapılan işlemlerin normal olduğu söylendiğinde, kendisinindde dev
let kurumu Sayıştayın incelemesinden dolayı güven oluştuğu, konunun güncel olmadığı dönemler
de Cumhuriyet gazetesinde birkaç yazı çıktığını, kendisininde basının daha çok dikkatini çekmek 
için çabada bulunmayı düşündüğünü, ancak Meclis Başkam seçiminden sonra bu işin güncelleşti-
ğini, kendisinin halen sökümle ilgili bedelin gerçek bedel olmadığı düşüncesinde olduğunu, söz
leşme, şartname ve ihale bitikten sonra, ihale dosyasıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini, kendi
sine ihale işiyle ilgili yurt dışına gitme teklifinin Meclis Genel Sekreteri Necdet Basa tarafından ya
pıldığını yararlı olmadığına inandığı ve konuya imza atmadıktan sonra gitmesinin yanlış olacağını 
düşünerek kabul etmediğini, 

İlgili Divan toplantısında Emlak Konuta "bu işi yapmakta yetersiz kalır" sözünde, teknik ye
tersizliğini kastetdiğini, ancak, Meclisin elemanlarının bu işi yapamayacağına inandıklarını bu işi 
devletin kurumuna yaptıralım düşüncesinin doğduğunu, ihaleden sonra inşaatın her kademesinde, 
istihkak gelmeden önce kendisiyle görüşüleceği ve kendisinin kontrol edeceği şeklinde konuşma
lar olduğu, Divandan bir üye bulunması ve Divanın onaylamadığı konunun geçmeyeceği şeklinde 
bir karar alınsaydı yararlı olacağını, kendisinin Meclis Başkanı tarafından birinci hakedişi imzala
maya ikna edilmesinin doğru olmadığını, ancak Sayıştay denetçileri raporunun tüm Divan üyeleri 
ve kendisi üzerinde işin normal olduğu şeklinde düşünmelerine etkili olduğunu, ancak kendisinin 
yaptığı pratik hesaba uymadığı için ikna olmadığını, 20.6 tarihindeki Divan toplantısında Yücel 
Seçkiner'in "Sayın Başkanım, ben ilk önce Mustafa Bey'e gittim ve dedim ki, bunu bir incele. 
Mustafa Bey hatırlar" sözünün Genel Kurul salonu işiyle değil, Meclis lojmanları inşaatıyla ilgili 
olduğu, 3 milyon 900 bin dolar, şimdiki kurdan 950 milyar tutan söküm işinin, kendisinin gerçek
çi bedel olmadığı gerekçesiyle imzalamamasına rağmen, Meclis Başkanınca ikna edildiği için im
zalanmış olabileceğini, söküm işine ilişkin ihale dosyasında, müteahhitin teklif birim fiyatının 3 
milyon 900 bin dolar olduğunu bilmediğini, Meclis Başkanı da söküm işini imzalamasaydı, mecli
sin zarara gireceğini sandığını, ancak üç gün gibi kısa sürede istihkakın önüne gelmesine de sinir
lendiğini, şu anda dahi fiyat analizi yapma şansının bulunduğunu, 

İhalenin 2886 sayılı Kanunun 89' uncu maddesine göre yapılmasına karşı olduğunu, bu mad
denin askeri alımlarda ve çok acil olan işlerde uygulanacağını, Zekeriya Temizel Beyin de aynı gö
rüşte olduğunu, bu konuda başta uyarı yaptıklarını, 2 no'lu hakedişe imza attıp atmadığını hatırla
madığını, ancak ondan sonra konutlarla ilgili pek çok istihkakı imzaladığını, işin tamamını 21 mil
yon dolar olduğunu ve elektroniğin dahil olmadığını ilk hakedişin imzalanması tartışmaları sırasın
da öğrendiğini, teknik elemanların inanıp kedisini ikna etmeye çabalamadıkları halde, meclis baş
kanını nasıl ikna ettiler şeklindeki soruya, bilemeyaceğini söylediği, ilk hak edişi imzalamadığın
da Meclis görevlilerinin "siz haklısınız" anlamında imaj aldığını, imzalamadığına sevinildiği in
tibaı aldığını, ifade etmiştir. 
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Hilmi BERTAY (Emlak Konut A.Ş. Genel Müdür Eski Yardımcısı) 02.04.1998 Tarihli 
Komisyon Toplantısında; 

1995 yılı Mart ayında Genel Müdür Yardımcısı görevini aldığını, Temmuz 1995 yılında iha
leyle ilgili görevin kendisine verildiğini, daha sonra Meclisle sözleşme yapıldığını, Meclisle yapı
lan sözleşmenin içinde ek 1 ve ek 2'de tarif edilen hizmetleri yürütmek üzere bir Koordinasyon ku
rulu teşkil edildiğini, bu komisyonun içinde şahsına görev verilmediğini, böyle olunca, Genel Mü
dürü ziyaret etme gereği duyduğunu, Genel Müdürün bu işin çok özel bir iş olduğunu, dolayısıyla, 
belli bir ekiple götüreceğini, Koordinasyon Kurulu adıyla da zaten sözleşmede olduğunu, dolayı
sıyla, bu ekibin başından sonuna kadar bu işten sorumlu olmasını istediğini belirttiğini, Koordinas
yon Kurulu çerçevesinde bu işin yürüdüğünü, daha sonra da İhale Komisyonunun teşkil edildiğini, 
verebileceği bilgilerin son derece sınırlı, sadece ihale aşamasıyla ilgili olduğunu, Emlak Konutun, 
kendi usul ve esaslarına uyarak ihale yaptığını, burada muhammen bedelin son ana kadar belli ol
madığını, İhale Komisyonunun içinde tabii üye olarak hukuk birinci müşavirinin de görevli oldu
ğunu, ihale yönetmeliklerinde muhammen bedeli olmayan işlerle ilgili tarifin tam olarak olmadığı
nı, 74 üncü maddede, bu yönetmeliğin hüküm koymadığı hususlarda genel hükümlere uyulur mad
desinden 2886 sayılı kanundaki 10 uncu maddeye geçilmesinde bir sakınca olmadığının hukuk mü
şaviri tarafından belirtildiğini ve dolayısıyla bu ihalenin yapılmasında bir sakınca olmadığı sonu
cuna vardıklarını, 

.Tekliflerin toplandığını, tekliflerin usulüne göre sıralandığını, değerlendirildiğini, iç zarfların 
açıldığını, teker teker ana teklif mektubu örneklerinin okunduğunu, herhangi bir muhammen bedel 
kıyas yapma şansı olmadığı için tamamen rekabet şartları yerine geldiği düşüncesiyle, uygun bedel 
olarak en düşük bedeli gözönüne aldıklarını, toplam rakamlarda en düşük bedelin bulunduğu ka
lemde bir tanesinin diğerlerinden, diğer iki tekliften daha yüksek olduğunu, sözlü olarak, bunu in
direbilir misin diye bir teklif yaptıklarını, ancak, kesinlikle bunun yapılamayacağını, kesin dille be
lirttiklerini, ihalede istenen evrakların teklif alma şartnamesinin 10 uncu maddesinde belirtildiğini, 
bunun üzerine eksik evrak var mı şeklinde bir kontrol yapıldığını, Yeterlik Komisyonunda bulun
madığını ondan sonra oluşturulan Proje Yönetimi ve Koordinasyon Kurulunda bulunmadığını, bil
gilerin sadece bu İhale Komisyonu Başkanı olarak bu aşamada kaldığını, geçici teminatın yüzde 3, 
kesin teminatın da yüzde 6 olduğunu, Şirket onay belgesinde geçici teminatın 40 milyar TL. ola
rak belirlendiğini, teminattan keşif tahminine gidiİemiyeceğini, teminatın o kıstasla belirlendiği ka
naatinde olmadığını, ihaleye verilen tckliflerdeki değerlerin hepsini olası bir çarpım hatasına karşı 
tekrar çarpıp genel toplamlara baktıklarını, fiyatlar hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını, toplam 
fiyata baktıkları için ayrıntılara girmediklerini, teknik birim fiyatlara bakmadıklarını, ihale komis
yonunun, belli usuller çerçevesinde sıralamasını yapıp evrakları tamamladığını, en düşük bedeli 
tespit edip, onay ya da karar için yönetim kuruluna takdim ettiğini, muammen bedeli olmayan iha
lede en düşük bedelin en uygun bedel olduğunu, 

Başkanlıkça Emlak Konuta protokol imzalanmasından sonra verilecek işle ilgili avansın dolar 
bazında verileceğini, avansın verileceği günün Merkez Bankası efektif kuru üzerinden hesaplana
cağını, ihalenin sınırlı sayıda kapalı zarfla anahtar teslimi teklif alma şeklinde tarif edilebileceğini, 
son ana kadar keşif özetinin beklendiğini, muhammen bedel olmadan ihale yapılmasının son dere
ce güç olduğunu, ihalede söküm işinin de dahil olduğunu, Meclisle yapılan sözleşmeye ek 2'de; 
"hizmetlerin yerine getirilmesinde şirket doğrudan doğruya genel müdüre bağlı ve sorumlu bir ko
ordinatör altında uygun nitelik ve sayıdaki personeli görevlendirecektir. Gerek koordinatör, gerek
se tüm personel fulltime olarak çalışmak üzere tahsis edilecektir." hükmünün yer aldığını, herhal
de bu madde gereği böyle bir koordinasyon komisyonu kurulma gereği duyulduğunu, ihalede, iha-
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le şartnamesinin 10 uncu maddesindeki evrakları aradıklarını, istenen belgelerin orada madde mad
de belirtildiğini, 10 uncu maddede fiyat analizlerinin belirtilmediğini, Türkiye'nin sayılı 7 tane fir
masıyla, tam rekabet şartlarını sağladıklarına inanarak bir ihale yaptıklarını belirtmiştir. 

Necip ŞENYÜCE (İnşaat Mühendisi) 14b04bl998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
1938 yılında Mersinde doğduğunu, 1972 yılında Ankara Mimarlık ve Mühendislik Akademi

sinden mezun olduğunu, 1958 den 1983'e kadar Bayındırlık Bakanlığının muhtelif kademelerinde 
görev yaptığını, 1983 den 1986'ya kadar M.İ.T'de İnşaat Müdürü olarak görev yaptığını, 1986 yı
lında T.B.M.M. Teknik Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak göreve başladığını ve o tarih
ten beri çalıştığını, T.B.M.M. Genel Kurul Salonunun yenilenmesi işiyle ilgili kendisinin görevlen-
dirilmediğini, Ancak Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısırlı ve Erdal Yüksel tarafından 1. hakedi-
şin imzalamasının istendiğini, Emlak Konut tarafından hazırlanan 1. hakedişte 3900 Amerikan do
ları karşılığında yıkım bedelinin gönderildiğini, Divanda, sözleşmede kontrol yönetmeliği gereğin
ce bütün görev ve sorumluluğun Emlak Konuta verildiğini, Emlak Konutun Meclis adına iş yaptı
ğını, hazırlanan hakedişte ve sözleşmede hiçbir ayrıntının bulunmadığını ve 502.378.305.000.-TL 
olarak tek bir rakamın yıkım bedeli olarak konulduğunu ve rakamın çok büyük olması sebebiyle bu 
hakedişi imzalamadığını, bu hadiselerin patlak vermesinden sonra yazışmalar konusunda sözleşme 
açısından Emlak Konutun bazı hatalarının olduğunu, binanın kabulü ile ilgili yazışmalarda kendi
sinin müdahil olduğunu, -

Emlak Konutun 14 Ocak tarihi itibariyle işi bitirdiklerini belirterek kabul işleminin yapılma
sını istediklerini, ancak yapılan incelemede işin, kabule hazır olmadığının tespit edildiğini, şu aşa
mada da durumun yine kritik olduğunu, bir de ceza meselesinin bulunduğunu, bununla ilgili yazış
malarının ve uyanlarının olduğunu belirtmiştir. 

1. hakedişi imzalamama gerekçesi sorulduğunda; işin özel teknik şartnamesinin bulunduğu, 
proje müellifinin ihalenin yapılmasıyla ilgili göndermiş olduğu dosyanın içerisinde yıkımla ilgili 
mevcut dekorasyonun sökülmesi başlığı altında sekiz maddeden oluşan imalatların bulunduğu, 
bunlar; 

1-Halı ve zemin döşemesinin sökülmesi, 
2-Ahşap imalatların sökülmesi, 
3-Aydınlatma düzeni ve elemanlarının sökülmesi, 

4- Klima, ısıtma ve soğutma sistemlerinin sökülmesi, 
5- Ses, bilgisayar, telefon vs. sistemlerin sökülmesi, 
6- Yangın tesisatının sökülmesi,bunun dışında sökülen imalatların 
7- Taşınması ve istife alınması, 
8- Gerekli olanlarının yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi, 

Ancak Emlak Konut'un ihaleyi yaparken bu 8 maddede belirtilen söküm kalemlerini tek bir 
kalem olarak değiştirdiğini ve usulsüzlük yapıldığını, bu nedenle 1. hakedişi ve diğer hakedişleri 
imzalamadığını belirtmiştir. 

Sözkonusu işin Teklif alma usulüyle ihale edildiğini, T.B.M.M. Mescit Camiini, otobüs garajı
nı da teklif alma usulüyle ihale edildiğini, Emlak Konutun sözleşmeler gereği meclisi temsil eden ve 
Meclisin yapması gereken bütün şeyleri yapmakla görevlendirilmiş bir kuruluş olduğunu, işveren ol
duğunu, müteahhit olmadığını, vekaleten iş gördüğünü, sözleşmelere ve kontrol yönetmeliğine göre 
görevin Emlak Konut'a verildiğini, Meclisin ve kendisinin atmış olduğu imzanın kontrollük sıfatıy-
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la bir alakasının olmadığını, kendilerinin hakedişleri incelemesinin muhasebe incelemesi gibi bir şey 
olduğunu, sözleşmedeki rakamın doğru geçip geçmediğinin incelendiğini belirtmiştir. 

İşi alan ve kontrol edenin aynı firma olduğu dolayısıyla menfaati olan bir firma olan Emlak 
Konut'un hem hakim hemde savcı olduğu sorusuna; kendisinin bunun takdirini yapamayacağını, 

Meclisin Emlak Konuta keşfin yapılamayacağı ile ilgili yazdığı yazısından bahisle bu keşfin 
yapılıp yapılamayacağı sorulduğunda; kendisinin keşfin yapılabileceğini, proje müellifinin o aşa
mada yapılması gereken bütün şeyleri yaptığım müellifin 1. keşfinin yüzde yüz doğru yapıldığını 
söylemenin yanlış olacağını, bunun tahmini bir keşif olduğunu, değerlendirilmeyen imalatlarında 
bulunduğunu, işin sonunda kesin hesap yapılacağını belirtmiş, Emlak Konuttan keşif istemi ile il
gili yazıyı proje müellifine aktardığını, ondan sonraki gelişmeleri bilmediğini, işin bizatihi takibi
nin kendisine verilmediğini belirtmiştir. 

İşin kontrolünün, Emlak Konut yerine T.B.M.M. Teknik Daire Başkanlığına verilseydi 
TBMM Teknik elemanlarının yeterli olup olmadığı sorulduğunda; Teknik Daire Başkanlığında 
oturmuş, yerleşmiş, deneyimli, proje üzerinde tadilat yapabilecek, hakedişi uygun yapacak bir 
kontrol örgütünün kurulmadığını, ancak Meclisin garaj ve cami inşaatının kontrollüğünü kendisi
nin yaptığını, ilk başta Divan Kararında Teknik Dairenin kontrollük görevinin bulunmadığını, Ha-
kedişlcrin kontrollünün bulunduğunu, kendilerinin hakedişlerde çarpım ve toplamın doğru olup ol
madığını kontrol ettiklerini belirtmiştir. Sözleşmelerde Meclisle ilgili, Meclisin teknik elemanlarıy
la ilgili olarak sadece ve yalnızca Teknik Daire Başkanlığının hakedişi, Emlak Konutun Mesa'ya 
tanzim ederek onamış olduğu hakedişler geldikten sonra tahditli, otuz gün içinde incelenmesi ge
rekeceğinin belirtildiğini, sözleşmeye göre fiyatlara bakıldığını, fiyatların doğru geçip geçmediği
nin kontrol edildiğini, sözleşmeye göre hakedişlerin ödenmesiyle ilgili otuz gün sınırının konuldu
ğunu, ödenmediği takdirde kur farkı ödenir denildiğini, bunun ne sıkıntısının olduğu sorulduğunda 
Doların değeri arttıkça hakedişin dolar üzerinden artırıldığını, dolayısıyla Meclisin kaybının oldu
ğunu, hakediş düzenlendiği zaman ödeme şartlarının da bulunduğunu, otuz gün içinde o hakedişi 
tertiplediklerini, tanzim ettiklerini ve muhasebeye yolladıklarını, bu paranın dolar olarak değil boz
durulup Türk Lirası olarak verildiğini; Muhasebe tekniği açısından dolarla işlem yapılamadığını, 
Türk parasıyla işlem yapıldığını zannettiğini, bundan dolayı Meclisin zararının olduğunu, Emlak 
Konut döviz alıp kasasında tutamaz mı? sorusuna; kendisine yapılamadığının söylendiğini belirt
miştir. 

Teknik Daire olarak hakedişleri yaparken ihzarat var. Emlak Konut hem işi hem de kontrolü
nü aldığı zaman koltuk bedelleri İtalya'dayken ödenmiş. Hemde monte edilmiş gibi, işçilikte için
de ödenmiş, 700 milyar gibi çok ciddi bir meblağ, malzeme alınmadan ödeme yapılmış sorusuna; 
Emlak Konut'un sözleşmeye saha dışında ihzarat yapılabilir diye özel bir madde koyduğunu, şan
tiye dışında yapılırsa, yurt dışında yapılırsa diye maddelerin bulunduğunu, bunların kendilerinin dı
şında bir olay olduğunu, halbuki Bayındırlık Bakanlığı kurallarına göre ihzaratın şantiyede ölçül
mesi, sayılması, ödenmçsi gerektiğini belirtmiştir. 

Hakedişin engeç otuz gün içinde ödeneceği belirtilen sözleşmede bu maddenin yazılışı ile il
gili bir hata varmı? başka türlü yazılsaydı hem müteahhit hem TBMM rahatlarmıydı? sorusunagün 
geçtikçe TBMM'sinin ödeyeceği para miktarının çoğaldığını, bu kısıtlamayı kanaatince salonun bir 
an evvel bitirilmesini amaçlayan bir madde gibi gördüğünü, Bu maddeyi herhangi bir ihtilaf vuku
unu gözönüne almadan mutlaka ödenecek gibi yazarsanız bu sefer kendinizi peşinen bağlamış ol
muyor musunuz? sorusuna; bağlayacağını belirtmiştir. Sayın Kalemli'nin mahkemeye verdiği sa
vunmasında "bu keşif özeti niye verilemedi; ben, Meclis Başkanıyım, benim temsil görevim var; 
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halbuki, ben bunu teknik heyete havale ettim ve teknik heyet de bana sizin isminiz de geçiyor ve 
şu şu arkadaşlar bana dediler ki % 70'i bunun ithaldir; bunun keşif özeti yapılmaz dediler" diyor. 
Sayın Kalemlinin verdiği bu ifadeye katılıyor musunuz sorusuna, "bu işin, inşaatın % 70' i dışa ba
ğımlıdır keşfi yapılamıyor" diye bir yazıyı kendisinin yazmadığını, imza etmediğini, haberinin ol
madığını, Emlak Konut A.Ş. tarafından talep edilen keşif özetlerini 25-9-1996 gün ve 1792 sayılı 
yazı ile proje müellifi URAL Mimarlık, Mühendislik, İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinden iste
diklerini belirtmiştir. 

Proje müellifi bu yazı üzerine 4.10.1996 tarihli yazısı ekinde Teknik Daire Başkanlığına birin
ci keşif özetini göndermiş. Ancak aynı geldiği gün 4.10.1996'da Emlak Konut'a Sayın Genel Sek-
reterYardımcıst tarafından bir yazı yazılmış yazıda; "Emlak Konut Genel Müdürlüğüne İSTAN
BUL, Genel Kurul Salonu yenileme işine ait projeye dayalı özel ve genel teknik şartlarına uygun 
olarak hazırlanan ihale dosyasında görüldüğü üzere, işin 1996 Ocak başında tespit edilen Bayındır
lık Bakanlığı birim fiyatlarıyla yapılamayacağı açıktır. Esasen, imalat kalemleri büyük ölçüde özel 
imalatı gerektirdiğinden ve özel şartlarda belirtildiği gibi yüzde 60 veya 70'i dış alımlara dayan
maktadır. Bu nedenle, verilebilecek sağlıktı bir keşif sözkonusu olamamaktadır. Açıklanan neden
lerle birim fiyata dayalı bir keşif gönderilememektedir.Bilgi ve gereğini rica ederim. Genel Sekre
ter Yardımcısı, Fahri KÖPRÜLÜ, Daire Başkanı M.Mısırlı.Tarih 4.10.1996" 

Teknik Dairede bu konuyla ilgili bir görüş teatisinde bulunulup bulunulmadığı sorulduğunda 
kendisinin bu yazıdan haberinin olmadığını ve görüş teatisinde bulunmadığını belirtmiştir. 

Emlak Konuta yazılan yazıyla ilgili olarak, 29. maddenin olduğunu, Emlak Konut A.Ş.'nin 
alım satım, yapım ve hizmet ihale yönetmeliği'nin bulunduğunu, bu yönetmeliklerde "bu gelen ke
şiflerin tahkikinin, bu bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, Belediye, Ticaret Odası, 
Sanayi Odası, Borsa gibi kuruluşlardan soruşturulacağı" ve yine "işin konusunun ve özelliklerinin 
gerektirdiği hallerde Bayındırlık, Ticaret veya diğer Bakanlıkların Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
benzeri mesleki kuruluşlarla, Belediye ve yerel kuruluş, Borsa gibi kuruluşların saptadıkları ve 
onayladıkları yada duyurdukları fiyatlardan yararlanılacağı" ifadelerinin bulunduğunu belirtmiştir. 

İsmail UĞUR (İnşaat Yüksek Teknikeri) 14.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
1939 yılında Niğde'de doğduğunu, 1958 yılında Ankara Birinci İnşaat Tekniker Okulunu, 

1970 yılında da Yüksek Tekniker okulunu bitirdiğini, Genel Kurul Salonunun yenilenmesi işi ile 
ilgili kendisine herhangi bir görevin verilmediğini, bu konunun içine girmediğini, bu konuda bilgi
sinin olmadığını, herhangi bir hakedişin imzalanmak üzere kendisine gönderilmediğini, işe girme
si yönündede herhangi bir davet almadığını belirtmiştir. 

Milletvekili lojmanları ile ilgisinin olup olmadığı sorulduğunda; lojmanlarla ilgisinin olduğu
nu, Necip Senyücel ile birlikte işi yönettiklerini, kontrolörlüğünü yapmadıklarını, her türlü kontrol
lüğü Emlak Konut'un yaptığını, hakedişler geldiğinde hakedişlere baktıklarını, kontrol ederek mu
hasebeye gönderdiklerini belirtmiştir. 

Milletvekili lojmanlarının iç dizaynında kullanılan malzemelerin (fayans, mutfak dolapları, 
sıhhi tesisat malzemeleri v.b.) özel sipariş mi yoksa piyasa malımı olduğu sorulduğunda bu malze
melerin özel olduğunu, piyasadan toplama şeyler olmadığını, kaliteli olduklarını katalog üzerinde
ki mal olmadıklarını, Dolapların fabrikaya sipariş edildiğini ancak kendilerinin alakalarının olma
dığını, yer karolarının kalebodur markanın kaliteli malzemesi olarak kataloglardan seçilmiş, beğe
nilmiş ve kullanılmış olduğunu, salonların meşe parke, diğerleri laminat parke olarak kaliteli yapıl
mış olduğunu ifade etmiştir. 
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Hakedişleri kontrol esnasında fiyatlarda dikkat çeken bir anormalliğe rastlayıp rastlamadığı 
sorulduğunda; en son hakedişte spor sahalarında kale direkleri, ağları hususunu bir daha gözden ge
çirilmesini istediklerini, onları hakedişten çıkardıklarını, hakedişlerdeki fiyatlandırmanın konutlar
da m2 üzerinden, altyapıların birim fiyat üzerinden yapıldığını, temelden çatıya kadar m2 üzerin
den yapıldığı yılın fiyatlarıyla, ertesi yıla sarkan kısmınında Bayındırlık Bakanlığı karne katsayı
sıyla çarpılmak suretiyle ödendiğini, birim fiyatla yapılan işlerde yapıldığı yılın birim fiyatlarıyla, 
ertesi yıla sarkan kısmınında 88/13181 sayılı kararnameye göre ödendiği, fiyat farklarınında aynı 
şekilde ona göre ödendiğini, yüklenicinin birim fiyatlı işlerde %3 civarında tenzilatının olduğunu 
ancak tam olarak hatırlayamadığını, m2 fiyatları teklif veren müteahhitlerin yaptığını, kıyaslamayı 
kendilerinin yapmadıklarını, Emlak Konut'un yaptığını ifade etmiştir. 

İsmet Önder KIRLI (TBMM İdare Amiri) 15.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Balıkesir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri olduğunu, 20 nci Dönemde, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubunun İdare Amiri adayı olarak. Yüce Meclise seçilerek göreve başladığını, 20 nci Dö
nemden bu yana da İdare Amirliği görevini sürdürdüğünü, 

Meclisin Genel Kurul Salonunun yeniden yapılması işinin 19 uncu Dönemde alınmış bir ka
rara dayandığını, ikinci ya da üçüncü Divan toplantısında bu konunun getirildiğini takdim yapıldı
ğını, Bu takdime göre, Meclisin Genel Kurul Salonunun yenilenmesi sorununun daha önceki dö
nemde projelendirildiğini, ona ait belgelerin de o sırada sunulduğunu, projelendirme aşamasında 
da, önce normal ihale koşullarının önerildiğini, sonra bunun değiştirildiğini ve İhale Yasasının 89 
uncu maddesine göre, istisna getiren 89 uncu maddesine göre bir ihale yapılarak, proje düzenleme
si yoluna gidildiğini gördüğünü. TBMM Genel Kurul Salonunun, hem çabuk bitirilmesi açısından 
hem de işin niteliği açısından, üstün bir teknoloji getirmesi açısından, bu maddeye göre bir ihale 
yapılmasının, Başkanlıkça ve Genel Sekreterlikçe önerildiğini, bunun üzerinde Divanda tartışma
ların olduğunu, kendisinin bu inşaat işlerinden anlayan bir insan olmadığını, 

Özellikle Mustafa Yılmaz'in bu işin bir projesinin olmasının gerektiğini, proje olmadan neyin 
ihalesini yapıyoruz şeklinde uzun tartışmaların olduğunu, Sayın Başkanın, temmuz ayında bunun 
önümüze geleceğini, herşeyden haberimizin elbette olacağını; ama, kendisine bir yetki verilmezse, 
adamlarla nasıl görüşme yapabileceğini, bunun imkansız olduğunu, bu açıdan kendisinin bir yetki 
istediğini, TBMM Başkanlığına güven duyulmasının gerektiğine inandığını, 

Proje aşamasında 89 uncu maddenin kullanılmış olmasının, TBMM Başkanı ve Meclisi yöne
ten birinci derecede bürokratların, Genel Sekreterin düşüncesi ve önlerine konulan raporun da bu 
biçimde olması nedeniyle, bir 89 uncu madde tartışmasının yapılmadığını, 

Daha sonra, bu mesele ortaya çıktığı zaman, Başkanlık değişiminden sonra, daha geniş bir in
celeme yapma fırsatını, bu konuda, o zamanki Meclis Genel Sekreterliği ve Başkanlıkça yapılan ve 
kamuoyunda biraz da fazlaca hırpalandığına inandığı o iki Sayıştay mensubunun raporunu, orada
ki gerekçeleri okuduktan sonra, gerçekten, bunun 89 uncu maddeye göre yapmalarının gerektiğini 
düşündüğünü ve olayı tümüyle düşündüğü zaman, somut bir olayın çıktığını, 89 uncu maddeye gö
re ihale yapıldığı takdirde karşınızda tek muhatap bulunduğunu, halbuki 44,üncü maddeye göre bir 
ihale yapılırsa en az üç tane muhatap bulunacağını, tartışmaların sonucunda, özellikle Sayın Baş
kanın bir öngörüşme yapmak; yani, bu işi nasıl yapabiliriz şeklinde görüşmeleri yapmak ve en geç 
temmuz ayında, bunu tekrar Divan'a getirme sözünün kendisine inandırıcı geldiğini, Meclis Baş
kanına güvenmelerinin gerektiğine inandığını, 

Dolayısıyla, sonucunda, uzun müzakerelerden sonra bir oylama yapıldığını ye bir karar veril
diğini, daha sonra 44 üncü maddeyle 89 uncu madde farkını araştırdığında, işin 44 üncü maddeye 
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göre yapılmasının gerektiğine vicdanen inandığını, yasadaki tanımlara göre de, barajların, inşaat iş
lerinin genellikle 44 üncü madde kapsamına alınmış olduğunu, buna mukabil, 89 uncu maddeyle 
mal ve hizmet alımı yani, çok acil işler için. Burada, hizmet alımından öte bir inşaat işlemi olduğu 
kanısında olduğunu, bu nedenle, 44 değil de, 89 uncu maddenin neden uygulanmak için sürekli bir 
ısrar içerisinde olunduğunu, bu belgelere de kavuştuktan sonra, tek bir muhatap, tek bir şirketle 
onunla muhatap olmak şeklinde bir eğilimden kaynaklandığına vicdanen inandığını, Emlak Banka
sının portföyünün belli olduğunu, belli şirketlerin bu konuda çağrıldığını, belli şirketler arasında bir 
işlem yapıldığını ve Emlak Konut'a verilmekle, bu işin Mesa'ya verileceği hakkinda çok açık bir 
belge olmadığını ancak bir takım bulguların var olduğunu, 

Sayın Başkanın bir beyanat verdiğini ve yönetime geldikten sonra, ilk iş toplantı salonunun ye
niden düzenlenmesiydi. Bu toplantı salonunun düzenlenmesi için Divanca alınmış bir karar yok, 
basın toplantı salonunun düzenlenmesi için; ama, bu işin onayını, bu işin Mesa tarafından ücretsiz 
olarak, hiçbir ücret talep edilmeksizin TBMM'ne yapıldığını ve Mesa'yla ilişkilerin daha bu işlem
ler gündeme gelmeden birkaç ay önce, bu şekilde ortaya konulduğunu görünce, ister istemez bir 
kuşku duymak zorunda olduklarını, 

Şu andaki basın salonunun düzenlenmesi için Meclisten hiçbir paranın çıkmadığını bütün dü
zenlemeyi Mesanın ücretsiz olarak yaptığını yani, böyle bölük pörçük, kopuk olaylar ortaya çıktık
tan sonra bir araya getirildiği zaman, bir bağlantı kurulabildiğini, 

Genel Kurul toplantı salonunun ihalesiyle ilgili kendisinin bir raporunun olduğunu, birde, ay
rıca Emlak Konut A.Ş.'nin proje yönetim sözleşmesi, teklif alma şartnamesi ve yüklenici firmayla 
yapılan sözleşmelerde akte aykırı işlemlerine ilişkin, bir hukukçu olarak bir raporunun var olduğu
nu, Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları başvuru dilekçesinin bu
lunduğunu, Sayın Kamer Genç başkanlığında kurulan komisyonda yaptıkları ilk tespitlere göre, Sa
yın Başkandan, bu işe karışan bürokratların görevden alınmasıyla ilgili bir başvurularının olduğu
nu, 

Ural Mühendislik Mimarlık Şirketine, projeyi yürüten şirkete, aynı zamanda bir keşif hazırlat
tıklarını, şirketin, bu keşif dosyasını hazırladığını, sadece elektrik aksamına ilişkin birtakım fiyat
ların verilmediğini, daha sonra da, bu elektrik meselesi ve dokunarak mı yapalım, hangi teknoloji 
yi kullanalım meselesi, Divanın daha sonraki toplantılarına gelerek, ayrıca görüşüldüğünü, bunun 
eksik olmasını bir ölçüde normal karşıladığını, 

Sayın Kamer Genc'in başkanlığındaki Divanın yaptığı komisyon tutanakların da Ural Mimar
lık ve onun uzmanları hazırlanan keşif dosyasında fiyatlandırılmayan kısımların, tüm projenin yüz
de 10'unu geçmeyeceğini ifade ettiklerini, Emlak Konut bu ihaleyi aldıktan sonra TBMM yöneti
minin bu işin çok süratli olarak ihale edilmesini istediklerini, zabıtlarda kendisinin dikkatini çeken 
bir hususun olduğunu. O müzakereler sırasında, Sayın Başkana atfen bu ihaleyi en kısa sürede, on-
oniki gün içerisinde temmuz sonuna kadar veya haziran sonuna kadar, iyi yapmayanı çarmıha ge
rerim dediğini, 

Emlak Konutun 4.9 tarihli bir yazısıyla keşif dosyasını istediğini. Normal olarak, keşif dosya
sı kurumdan istenildiğine göre, bu keşif dosyasının saklanmasının ya da bu keşif dosyasına göre iş 
yapılamayacağı söylenerek cevap verilmesi ve kendi usullerinize göre bunu yapın denilmesinin, 
çok düşündürücü olduğunu. 

Ural Mimarlığın hazırladığı keşif özeti ile imzalanan sözleşme üst üste konduğunda poz nu
maralarının hepsinin aynı olduğunu, sadece rakam kısmının silindiğini, rakam kısmı yerine, ihale
yi alan yüklenici şirket kendi elyazısıyla bunları doldurduğunu, TL.nin çizildiğini, onun yerine do-
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lar bazında yazıldığını, bu keşif dosyasının aslında Emlak Konuta gittiğini, çünkü, aynı olduğunu, 
sadece, burada, daksille birinci keşif özetinin silindiğini, 30 Temmuz 1996 yerine fiyat teklif cet
veli yazıldığını, Diğerlerinde de, mimari projede değişmiş olmasına rağmen sayfa sayfa poz numa
ralarının aynı olduğunu, 

Sonuç olarak bu keşif dosyasının ya Genel Sekreterlikçe bu rakamsal kısımların silinerek, ka
patılarak fotokopi çekilerek Emlak Konuta gönderildiğini, ya da böylece gönderildiğini, onların, 
bunu, bu şekilde, yeniden kendilerine göre düzenlediklerini, resmi yazışmada, TBMM'nin çıkarla
rını korumakla görevli olan Genel Sekreterliğin, Emlak Konuta bir keşif dosyası olmadığını, onun 
için keşif dosyasını göndermeyeceğini söylemesi, insanın aklına her türlü kuşkuyu getirdiğini, 

Meclisle Emlak Konut arasında bir proje yürütme sözleşmesinin yapıldığını, Meclisin birta
kım haklarının olduğunu, o haklardan bir tanesinin de, yüklenici firmalarla yaptığı sözleşmeyi 
TBMM'nin kontrol yetkisi; ama, işin süratli yürümesi için yapılan sözleşmeye göre, bunun onbeş 
gün içerisinde TBMM'ne teknik şartnamenin ve yüklenici firmalarla yapılan sözleşmenin verilme
sinin gerektiğini, TBMM kontrolünden geçirmeden önce, TBMM'nin teknik heyetinin bir incele
me yapmasının ve varsa, buna karşı itirazlarının ileri sürülmesi sağlanmış olacağını, 5.6.1997 tari
hinde "proje yönetim sözleşmesinin 14 üncü maddesi, yapım sözleşmesinin bu sözleşmenin eki ol
duğu ve idaremiz tarafından incelenmesini öngörmekteyse de, inceleme işi gerçekleşmeden, yapım 
sözleşmesi noter tarafından onanarak idaremize gönderilmiştir." diye Başkanlığın bir yazı yazdığı
nı, Emlak Konut'un verdiği cevapla "teklif alma şartnamesi, yapım sözleşmesi ve eklerinin 
25.9.1996 tarihinde, kargoyla, TBMM Genel Sekreterliğine gönderildiğini belirttiğini, Bunun üze
rine kendisinin o komisyonun üyesi olarak bunun peşine düştüğünü, Bunların Sayın Fahri Köprü
lü'nün sekreterine teslim edildiğini tespit ettiğini, teslimin zamanında yapıldığını, 27.9.1996 da ya
pıldığını. Teknik işlerde kilitli dolapların içerisinde koliyi bulduklarını, Oradaki memurlara "kar
deşim, bu koli neden kapalı, bunu niye açmadınız" denildiği zaman, oradaki teknik personelin 
"Bunu, bize Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Fahri Köprülü getirdi; ama, ihale bittikten, noter 
tasdiki yapıldıktan ve fiilen işe başlandıktan sonra. Bunun içinde teknik şartname ve sözleşme var
mış, açar bakarsınız şeklinde bırakıp gitmesi üzerine, kuşkulandık ve bu dosyayı olduğu gibi sak
ladık; çünkü üzerinde TBMM Başkanlığı Genel Sekreteri (Sayın Fahri Köprülü) yazıyor dosyanın 
üzerinde. Kendisine gönderilen insan bu koliyi açmamış onbeş günlük inceleme fırsatını geçirdik
ten sonra, kapalı olarak bize getirip, açın diyorsa, bunun altında bir bityeniği olabileceğini düşün
dük, bunun için de bunu sakladık." dediklerini, Kendi adlarına gelmediğini ve bir kuşku sonucu aç
madıklarını söyleyenlerin Sayın Erdal Yüksel ve Sayın Mehmet Mısırlı olduğunu, 

TBMM teknik kadrosundan, en azından, yapılan bir yüklenici sözleşmesini ve bir teknik şart
nameyi zamanı geçirdikten sonra, itirazı kabil olmayacak bir şekilde, yürürlüğe fiilen sokmuş ol
duklarını, görüşüne göre, bu tür bir davranışın TBMM'nin haklarını korumakla telif edilebilecek 
bir davranış olarak görülmediğini, bütün meselenin, bu koltuk meselesiyle ortaya çıktığını, keşif 
dosyasmda İtalyadaki şirketten proforma faturaların getirildiğini, ama, bunların gizlendiğini, ana
lize de gerek yok denildiğini, Sayın Kalemli'ninde bunu basında ve televizyonda söylediğini, ken-
disininde katıldığı bir televizyon programında, Sayın Nejdet Basanın da aynı şekilde beyanda bu
lunduğunu, teknik şartnamede iki önemli noktanın olduğunu (2 (a) maddesi) fiyatların belli anali
ze dayanmasının gerektiğini (11-3 (b)), Nurol Şirketiyle yapılan sözleşmede de, yine fiyat analiz
lerinin istendiğini, fiyat analizleri meselesi çözümlenmiş olsa, sorunun büyük ölçüde ortadan kal
kacağını, 

Divanın yeni bir asansör yapılması hakkında hiçbir kararının bulunmadığını, sadece mevcut 
asansörlerden birinin özürlüler için yeniden düzeltilmesi konusunda bir karar alındığını, sonradan 
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yeni bir asansör yapılmasının sözkonusu olduğunu, bunun sadece Başkanlık oluruyla, Genel Sek
reter tarafından işleme konulduğunu, İçtüzüğün 176 ncı maddesinin son fıkrasına kesin aykırı ol
duğunu, TBMM'nin herhangi bir yerine yeni ber inşaat yapabilmek için Başkanlık Divanının ka
rarının gerekli olduğunu, Bunun da 89 uncu maddeye göre verildiğini. Bunu vermeye hiç hakkının 
olmadığını, yine Divan kararının olmadığını, Emlak Konut adına Mesa'ya verildiğini, böyle bir şe
yin yapılamayacağını, 

Emlak Konut, bu işi aldıktan ve söküm meselesi olduktan sonra, Sayın Mustafa Yılmaz' in sö-
kümle ilgili hakedişleri imzalamaması sonucunda ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ve o za
man bu işin ortaya çıktığını, Divanda gündemdışı yapılan tartışmalarda, bu meselenin, sadece aba
jurların indirilip paketlenmesinin, sökümün dışında ayrı bir fiyatlandırmaya esas olduğu, bunun da 
düzeltildiği şeklinde bir açıklama yapıldığı ve bu açıklamanın sonrasında da, Uluç Gürkan ve ar
kadaşlarının, bu sorunla ilgili olağanüstü Divan toplantısı talebininde yapılamadığını, daha sonra 
da, TBMM Divanı olarak, bu sorunla ilgili çok ciddi bir çalışma yapılamadığını, Genel Sekreterin 
ve bürokratların bilgi vermediklerini, Divan olarak bilgi almalarının mümkün olmadığını, TBMM 
Başkanı, 1982'den sonra askeri dönemde yapılmış olan bu 2919 sayılı Yasayla, TBMM'nin grup
larının Divandaki üyelerini tamamen saf dışı ettiğini, Divan üyelerinin, TBMM ile ilgili sorunları 
öğrenebilmelerini, bilmelerini engellediğini, hatta tamamen ortadan kaldırıldığını, 

İncelemeden kaçırılan önemli etkenlerden birinin de avans ödemesi olduğunu, 

Yüklenici firmanın, taşeronlarıyla beraber teklif vermesinin gerektiğini, ama, ihaleye girenle
rin sonradan yüklenici firmanın taşeronu olduklarını, Eksüre verme konusunda Emlak Konut'un 
tek başına yetkili olduğunu, Nurol-Mesa'ya ek süre verme aşamasında tamamen tersine bir yöntem 
yapıldığını, sözleşmenin 18 inci maddesiyle Emlak Konutun o yetkiyi aldığını, Emlak Konut'a ve
rilen işin istisna akdi mi yoksa bir vekalet akdi mi? sorunun orada olduğunu, Sayıştay denetçileri
nin bu konuda çok ciddi bir rapor hazırladıklarını, 1050 sayılı Yasaya ve anayasanın, 153 üncü 
maddesine göre meseleyi tartıştıklarını ve birtakim usulsüzlükleri bulduklarını, Bunlara kendilerin
ce de bir kılıf hazırlamaya çalıştıklarını, 89 uncu maddenin gerektirdiği birtakim prosedürün oldu
ğunu ve o prosedürün de yerine getirilmediğini, Başkanlığın inceleme yaptırdığı iki Sayıştay de
netçisinin raporunda gayet ayrıntılı olarak bulunduğunu, 

Sayıştay Denetçilerinin raporlarında; TBMM, bu işi Emlak Konut'a verdiğine göre, Emlak 
Konut'un denetimi yapması, denetlemesinin doğru olduğunu, aynı Emlak Konut'un, hakedişleri 
kendisinin hazırlaması ve kendi hazırladığı hakedişler üzerinden yüzde 10 komisyon almasının dü
şündürücü olduğunu, onun için, hakediş sırasında, Meclisin kendi teknik personeli ne iş yapıldığı
nı tespit etmeli, hakedişleri, mevcut koşullar içinde onlar düzenlemeli ve ona göre ödeme yapılma
lıdır dediklerini, Sayın Başkanın da bunu Sayın Basa'ya havale ettiğini, ama, uygulamanın aynı bi
çimde devam ettiğini, Emlak Konutun ne kadar yüksek bir hakediş düzenlerse, kendi çıkarının da 
o kadar fazla olacağını, onun yüzdesi üzerinden kendi hakkını almış olacağını, TBMM Başkanlığı 
ve teknik dairenin bu konuda uyarıldığını, Sayıştay denetçisinin 5 inci maddedeki önerisine eğer 
uyulmuş olsaydı, mesele bu şekilde dallanıp budaklanmaz ve birtakım yolsuzluk söylentilerinin ka
pıları da kapanmış olurdu diye düşündüğünü,Burada teknik heyetin dışlanması gibi bir olay oldu
ğunu, 

Fahri Köprülü, Mehmet Mısırlı, Erdal Yüksel diye gelen bir faksın, acele, Can Aynagöz'e ha
vale edildiğini, teknik dairenin bundan haberinin olmadığını, bir de, Sayın Basa'nın olmadığı bir 
sırada olur alındığını, 
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Sayın Kalemli dışında teknik heyetin hepsinin Cumhuriyet savcısı tarafından dinlendiğini, 
Emlak Konutun yöneticilerinin dinlendiğini, kendisininde şikayetçilerden biri olarak ifade verebi
leceğini söylediğini, kendisininde dinlendiğini, burada, olan bir dosyanın olmamış gibi gösterilme
si, yani, yokmuş gibi, bildiğin gibi ihale yap meselesi.. Emlak Konut'un, akde aykırı işlemlerinin 
bulunduğunu, Emlak Konutun TBMM Başkanlığının haklarını koruyacağım dediğini, analiz iste
rim diye şart koyduğunu, ama, analizi aramadığını, 

Sayıştay'dan iki kişi getiriliyor ve onlar bir rapor hazırlıyor. Tabii, aslında, Sayıştaydan bura
ya eleman getirmekv e denetlemek hukuki değil; ama, Özel olarak çağırılıyor. Bunların yazdığı ra
por üzerinde, Sayıştay Başkanlığı ve bilgisayar formuyla yapılan bir başlık var. Onun Meclis bil
gisayarında yapıldığı iddiası var. Sizin o konuda bir bilginiz var mı? sorusuna; onun bir güç olarak, 
raporu güçlü gösterme açısından kullanılmış olduğunu, Sayıştay denetçilerinin teşhislerini çok 
doğru yaptıklarını, Buldukları bulguların doğru olduğunu ama, o bulguları çarpıttıklarını, örnek 
olarak Emlak Konut, bir kamu kuruluşu niteliğindedir, yüzde bilmem kaçı Emlak Bankasına bağ
lıdır; dolayısıyla, daha güvenilir bulunabilir denildiği halbuki, 1050 sayılı Yasanın daha güvenilir 
bulunan demediğini, kamu görevlisi dediğini, ama, Emlak Konutun, özünde bir özel şirket olduğu
nu, 

TBMM'nin Mesa-Nurol'la hiçbir hukuki işinin olmadığını, TBMM Başkanlığı olarak Emlak 
Konut'la yapılan sözleşmeyi de, bir istisna akdi içinde, bir iş akdi içinde görmenin mümkün olma
dığını, bunun bir vekalet gibi bir şey olduğunu, TBMM adına ihale yapıldığını, 

Hukuksal olarak TBMM'nin muhatabının Emlak Konut olduğunu, Emlak Konutunda taşeron
larına verdiğini, direkt olarak, Nurol Mesa'yı ya da onun taşeronlarını kendilerine muhatap olarak 
görmelerinin mümkün olmadığını, kendilerinin bu görüşle, suç duyurusunda bulunurken, Nurol-
Mesa'yi devre dışı bıraktıklarını, 

Fiyat pahalılığı konusunda; fiyatların çok pahalı olduğunu, teknik dairede görev alan Erdal 
Bey, Mısırlı gibi kadroda çalışan arkadaşların, en azından kusurlarının, kendi mevkilerini, yerleri
ni kaybetmemek için bu konuda sessiz kalmaları olduğunu, kendilerini kurtarmak için de, koliyi 
saklamak, görev yazısı yazmak veya Başkandan o biçimde bir olur almak suretiyle bu işi yaptıkla
rını, Adamların, kadro karşılığı sözleşmeli olarak burada görevlendirildiklerini, bir ay tek, bir ay 
çift maaş aldıklarını, onu kaybetmemek için o baskının altında psikolojik olarak kaldıklarını, 

Teknik Dairenin bazı olumlu olarak yaptıkları şeylerin de günlerce bekletildiğine dair belge
lerin olduğunu, üçüncü ayda bir yazı yazdıklarını 3 ay sonra lütfen imzalayıp gönderdiklerini, ona 
da üfürükten bir cevap verdiklerini, 20.3 tarihinde bu şekilde bir yazının hazırlanmış olduğunu, an
cak 25 Temmuz 1997 tarihiyle Genel Sekreter adına Fahri Köprülü imzasıyla gönderildiğini, 11.3 
d maddesinde yer alan analizlere ilişkin yazının 3 ay bekletildiğini tabii, Emlak Konutun bir iş yap
tığını, para kazanmak istediğini, açık verilirse, elbette kendi karını yükseltmek için elinden gelen 
gayreti göstereceğini, çok yönlü bir bağlantının olduğunu, Mesa-Nurol elemanlarının teknik daire 
saf dışı kaldığında dışlandığında, Emlak Konut ile ve teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yar
dımcısıyla irtibat kurduklarını, 

Mesa, bu işe; bedavadan, hiç beş kuruş para almadan, bu iş daha ortaya çıkmadan önce, 
TBMM'nin basın salonunun düzenlenmesiyle adım attığını, Sayın Meclis Başkanı Kalemli'nin 
Çeşme'de bir yazlık evinin, Mesa-Nurol tarafından Meclis yeni milletvekili lojmanlarında kullanı
lan iç malzeme; yani, fayansı, mutfak malzemesi, sıhhi tesisat gibi malzemelerinin aynılarının ora
da kullanıldığına dair gözlemleri ve tespitleri sorulduğunda; kendisinin Günkcnt'te evinin bulun
duğunu, orada, banyo, mutfak, fayans, yani, ıslak zeminleri herkes kendileri yapsın diye koopera-
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tifte bir karar alındığını, Geçen yıl temmuz ortalarında çocuklarının ÇİTOSAN da kampta bulun
duklarını, bir haftasonu onları almaya oraya gittiğini. Dönüş sırasında, işte, herkesin ne yaptırdığı
nı, Arke Şirketi ve birtakım şirketlerinde mutfaklarını sergilemişler görelim, hangisini yapalım, biz 
de ona göre yapalım diye oraya uğradığını, Bu arada, birkaç tane evi gördüklerini, eski milletveki
li arkadaşlarından 18 inci Dönemden Tevfik Koçak'ın da fiilen çalışdığını iş yaptığını. Sayın Ka
lemlinin evini de bir görün onun da yapıldığını, evin kapalı, olduğunu pencerelerinin açık olduğu
nu, pencerelerinden mutfak dizaynına baktığını, milletvekili lojmanlarındaki Mesanın evleri ne ka
dar çok benziyor dediğinde zaten, Mesa tarafından yapıldığını kendilerine söylediklerini geldikten 
sonra tekrar baktığını bir de buraya gittiğini, 

Can Aydıngöz' ün de orada olduğunu, kendisini hayatında bir kere gördüğünü, "Lojmanları bir 
gezelim" dediğini (yanılıp yanılmadığından emin olmak için) aynı malzemenin orada da kullanıl
dığını, Can Beye kendisinin de yaptırmak istediğini, bir yazlığı olduğunu, Sayın Kalemliye herhal
de siz yaptırdınız dediğinde, evet dediğini, 

Bunu güçlendiren şeyin TBMM lojmanlarında birtakım teknik malzemeyi, aygıtı, buzdolabı, fı
rın gibi şeyleri önceden daha değişik bir şeyleri sunuyorlardı. Kapaklı buzdolapları vardı, buzdola
bı kapağın içindeydi. Bunları Electrolux firmasının yapmış olduğunu tespit ettiğini, Sayın Kalemli
nin yazlığındaki malzemelerin de Electrolux marka olduğunu, kapılarınında değişmiş olduğunu, ay
nı kapıların oraya konulduğunu, ama para vermiştir vermemiştir, yaptırmıştır yaptırmamıştır kendi
sini ilgilendirmediğini, bilmesinin de mümkün olmadığını, temmuzun sonuna doğru olduğunu, 

Onikinci ayda ibraz edilen faturalar sorulduğunda; orasını bilmediğini, 
Bu basın locasının Mesa tarafından ücret alınmadan yapıldığını, basın locasının yapılması ko

nusunda, oradaki basın mensuplarının bir ricası mı oldu Mesaya, yoksa, Meclis Başkanlığından bir 
rica mı oldu, bilginiz var mı? sorusuna; Başkanın basın toplantısında; "Ben ilk iş olarak bunu yap
tım anımsayacağınız gibi göreve seçildiğim tarihten sonra ele aldığım ilk konu, bu salonun yeni
den düzenlenmesi olmuş ve ilk basın toplantımı da, çok kısa sürede Yüce Parlamentoya yaraşır bi
çim ve niteliğe kavuşturulan bu salonda yapmıştım" dediğini, sayın Başkanın girişimi olduğunu, 

89 uncu ve 44 üncü maddeler arasındaki farkı bilmediğini, orada eksikliği olduğunu, fakat bu
gün olsa "getirin bakalım şunu bir inceleyelim kardeşim diyeceğini, Müzakere zabıtlarında kendi
sinin çok konuşmasının olmadığını, dinleyici sıfatında bulunduğunu, özellikle Mustafa Yılmaz'in 
görüşmelerde "Proje olmadan, keşif olmadan nasıl ihale yapabiliriz" demesine karşı Sayın Başka
nın "Mustafa Bey, gelecek bu önünüze; ama, siz bana Emlak Konut ile konuşmak için bir yetki ver
mezseniz, ben ne konuşacağım adamlarla, temmuz ayında bu gelecek dediğini, 

Sorunun bir de şuradan kaynaklandığını, bu imzaların 20 gün sonra geldiğini, yapıldığı anda 
gelmediğini, Okuma şansının olduğunu, onu bir eksiklik olarak kabul ettiğini, şimdi, tutanakları 
okuduğunu, yazılış şeklini aldığını, ondan sonra imzaladığını, O imza o koşullardan gelen bir so
rumluluk varsa, elbette bu sorumluluğu taşıyacağını, 

Aslında akıllarına şey kaçıran olaylardan bir tanesinin de milletvekillerinin yeni yerleşim bi
rimlerinin de Emlak Konuta verildiğini, o zaman da muhalefet etmelerine rağmen yine verildiğini, 
ortada proje, plan ve yerleştirme projesinin bulunmadığını, yeni iptal ettiklerini, Bütçede para bu
lunmadığını, 

Bir genel sekreterin yetkisinin, bir genel sekreter yardımcısının yetkisinin 10 tane idare ami
rinden daha etkin olduğunu, o etkinin yetki devri niteliğinde olmadığını, bunun bir vekalet akti ol
duğuna inandığını, sorumluluklarını inkar etmemek için CHP adına verdikleri suç duyurusunda da 
bu konu üzerine de değindiklerini, 
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Cumhuriyet Halk Partisi olarak, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, 
(Sayın Kalemli, Sayın Basa, Sayın Köprülü, Emlak Konut'un o günkü yöneticileri hakkında) teknik 
dairenin bulunmadığını onu, kapsama göre cumhuriyet savcısının alacağım dediğini belirtmiştir. 

İbrahim UZUNOĞLU (Sayıştay Uzman Denetçisi) 16.04.1998TtarihIi Komisyon Toplan
tısında; 

1975 yılında Sayıştaya meslek mensubu olarak girdiğini, TBMM Genel Kurul Toplantı Salo
nunun yenilenme işine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 16 numa
ralı kararı üzerine, DSP Grubunda bir tartışma olduğunu, bu Divan kararının bazı hususlarının, ba
zı bölümlerinin gerek Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine gerekse diğer sorumlulukla ilgili 
bazı konulara ters düştüğünü ve dolayısıyla, bu konunun açıklığa kavuşturulması için 3 maddeden 
oluşan bir rapor tanzim edildiğini, bu rapor üzerine, o dönemin Meclis Başkanı Sayın Kalemlinin, 
Sayıştay Başkanlığına 13.1.1997 tarihinde, konuyu özetlemek suretiyle, bu işlerin incelenmesi için, 
bu konularda uzman olan iki kişinin görevlendirilmesini talep ettiğini, 

Bu yazıdan sonra, Sayıştay Başkanlığının, TBMM Genel Sekreterliğine hitaben yazdığı 15 
Ocak 1997 tarihli yazıda, şahsının ve Yaşar Gök'ün, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasasının 
12/3 üncü maddesi hükmü gereğince geçici olarak görevlendirildiğini, Meclisde kendilerine çalış

ama odasının gösterildiğini, konuya ilişkin olarak bir ihale dosyasının sunulduğunu, bu ihale dosya: 

sini aldıktan sonra, Meclis Başkanlık Divanı kararı, DSP'nin raporu ve ihale dosyasını raporda yer 
alan iddialar yönünden araştırdıklarını ve bu araştırma sonucunda da, inceleme raporunu Meclis 
Başkanlığına sunduklarını, 

Sayıştay Başkanlığı başlığının raporu imzalarken olup olmadığı hakkında kesin kanaatinin ol
madığını, hatırlayamadığını.Sadece bir sunuş yazısının, Sayıştay Başkanlığı yazısı olması, bu rapo
ra Sayıştay Başkanlığı raporu niteliğini hiçbir zaman kazandırmadığını, 

Sayıştay Başkanlığı raporunun altında, bu şekilde iki tane Sayıştay uzman denetçisinin, im
zasının da olmayacağı. Sayıştay Başkanının imzası olması gerektiğini ve ayrıca, bu raporun Sayış
tay evrakına girmemesi ve Sayıştay başkanlığına verilmemesinin nedenininde bu olduğu, konunun 
Sayıştayı ilgilendirmediğini, 

Meclisden herhangi bir şekilde kendilerine ödeme yapılmadığını, Raporun sonuç kısmının in
celeme bölümündeki konularla birlikte, bir bütünlük içerisinde olayı yansıttığını, 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 89 uncu maddesinde, "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı haller.."in 
tadat edilmediğini, idarenin, yönetimin, amiri itanın, uygulayıcıların, yetkililerin takdirine bırakıl
mış bir şey olduğunu, kısa bir süre içerisinde, bu işlerin yapılıp tamamlanması, hizmete açılması
nın istenebileceğini, 

Meclis Başkanlığının, bizatihi özelliği bulunan bölge olması nedeniyle, bir inşaat olması ne
deniyle, yapılan, ve üretilen hizmetler bakımından önemi olması nedeniyle, burada yapılacak inşa
atların, 89. madde kapsamında değerlendirebileceğini, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluş
ların sayıldığını, Emlak Konutun burada yer almadığını, Emlakkonut'un, ihale yönetmeliğini hazır
larken, usullerini tespit ederken, 44'üncü madde paralelinde bir usul ihdas ettiğini, 44 üncü mad
dede, özelliği bulunan yapım işlerinin sayıldığını, bu usulün uygulanabilmesi için, zaman faktörü 
olduğunu, birtakım formalitelerin olduğunu, 89'uncu maddede, bu formalitelerin tamamen orta 
yerden kaldırıldığını, usul ve yöntemlerin ayrıca belirleneceğini, 
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Rapordaki tüm hususlarla ilgili şimdide aynı inancı taşıdığını, ödemeye ilişkin, tahakkuka iliş
kin konulan incelemediklerini, Emlak Konuta ihale yapılma aşamasını incelediklerini, burada as
lında yapılan işin, bir ihale kararı olmadığını yani, Emlak Konutla bu ihaleye dair vekalet sözleş
mesi yapıldığını, 

Burada İta amiri yetki devrinin yapılmadığını, kendisinin ise Sayıştay meslek mensubu olarak 
sözleşme grubunda çalışmadığını, hakedişlerin ödendiği, yani "bayındırlık grubu" diye nitelendiri
len grupta hakediş ödemelerine baktıklarını, yani müteahhitlere ödenen istihkakların ne kadar sağ
lıklı veya değil o yönden mevzuata uygun olup olmadığı yönünde inceleme yaptıklarını ve eğer, 
mevzuata uymayan şeyler varsa, bunları tespit ettiklerini, sorgu şekljnde karşı tarafa sorduklarını, 

Kontrol görevinin, zaten raporlarında da belirttikleri üzere Emlak Konut'un kendi elemanları 
tarafından yerine getirildiğini, Oysa bu görevin, Meclisin kendi teknik kadrosu tarafından yerine 
getirilmesi gerektiğini, 

Emlak Konut'a bu iş verildiği zaman, Emlak Konut'un hukuki statüsünü incelediklerini, his
selerin yüzde'99,991'i' Emlak Bankasına ait bir şirket statüsünde olduğunu, dolayısıyla, sermayesi
nin büyük bir bölümü böyle kamu bankasına ait olan bir şirketi kamu kuruluşu niteliğinde saydık
larını, 

Mesa ve Nurol ile yapılan sözleşmeler, taşeron sözleşmeleri ve ihaleleri incelemediklerini, sade
ce Emlak Konut'a yapılan ihaleye kadar, verilen işe kadar olan aşamayı incelediklerini belirtmiştir. 

Yaşar GÖK (Sayıştay Başdcnctçisi) 16.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Sayıştay Başdenetçisi olduğunu, 1990 yılında Sayıştaya girdiğini, o süreden bu yana bayındır

lık grubunda çalıştığını, Konuyu kendilerine verilen görev çerçevesinde incelediklerini, bu görevin 
temel çatısını DSP Grubunun ihale aşamasına ilişkin olarak ortaya koyduğu tereddütlerin oluştur
duğunu, bu tereddütlerin ihalenin 89 uncu maddeye göre yapılıp yapılamayacağı, Başkanlık Diva
nının bu konuda yetkili olup olmadığı ve Emlak Konut'a ihale yetkisinin verilmesinin mümkün 
olup olamayacağı ve son madde olarak da kontrollük yetkisinin Başbakanlık Divanı kararıyla Em
lak Konut'a devrinin amaçlanmadığı şeklinde özetlenebileceğini, Mesleki tecrübelerinden yola çı
karak, özellikle kontrollük görevinin emlak Konut'a devrini, ileride doğurabileceği sakıncalar açı
sından özellikle vurgulamak istediklerini, 

Türkiye'de 89 uncu maddenin kullanılabileceği nadir işlerden bir tanesinin de Genel Kurul sa
lonunun inşaatı olduğunu, Başkanlık Divanı kararının 4 c maddesine bakıldığında tüm işlerin, mü
teahhit ya da taşeron ihalelerinin Emlak Konut A.Ş.'nin kendi usullerine göre yapılmasına karar ve
rildiğini gördüklerini, Emlak Konut'un usul ve esaslarının benimsenmesiyle, 89'un usul ve esasla
rının yerine getirildiğini, 

İhale işlemleri tamamlandıktan sonra bu görevin verildiğini, raporlarında ele aldıkları gibi, 
2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasıyla, çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararı 
lüzum gösterilen hususlarda TBMM Genel Sekreterliğiyle ilgili olanların Başkanlık Divanı karar
larıyla yürütüleceği, düzenlemesi getirildiğini, Sözkonusu düzenlemenin "kadrolar" başlıklı bir 
maddede yer aldığını, sadece, kadrolar başlıklı madde hükmünün bu düzenleniş biçimiyle kadro 
değişikliği veya ihdasına ilişkin kararlan kapsadığı, bunların dışındaki konuları içermediğinin dü
şünülebileceğini, ancak, kadro değişikliğine ilişkin karar verme yetkisinin zaten birinci fıkrada ifa
de edilmiş olması ve madde gerekçesinde de bu düzenlemenin kadrolarla sınırlı olduğu yolunda bir 
açıklamanın yer almaması, madde hükmünün geniş yorumlanmasını gerekli kıldığını, ayrıca, kanu
nun diğer maddelerinde ve başka konularda bu hususa ilişkin bir hüküm bulunmadığı, şeklinde bir 
bilirkişi raporu hazırladıklarını, 
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Yine raporlarının sonuç kısmında yetki devri konusunda, yetki devredebilirsiniz demedikleri
ni, 89 uncu maddenin getirdiği esneklikle ve usul tespit yetkisi de verdiğinden, engel bir hüküm de 
bulunmaz diye konuyu ortada bıraktıklarını, takdir yetkisinde bıraktıklarını, 

Görevlendirilme konularının geçici görevlendirme olduğunu, bir denetim göreviyle gelmedik
lerini, Sayıştayı temsilen de gelmediklerini, başlıklı kağıt kullanmamaları gerektiğini bildiklerini, 
bu yazının sehven yapılabilecek bir hata olduğunu düşündüğünü, 

Görevlendirme yazısında hakediş konusunda uzman iki kişi istenince kendilerinin seçildikle
rini, özellikle, yapılan sözleşmenin işleyişi aşamasında bir zarar doğup doğmayacağının tespitinin, 
ancak, yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinin incelenmesi halinde mümkün olabileceğini rapor
larında belirttiklerini, 

Kendilerine verilen görev çerçevesinde araştırma ve inceleme yaptıklarını bunun dışında hiç
bir şeye girmediklerini, hakedişlere, keşfe, projeye dair inceleme araştırma yapmadıklarını belirt
miştir. 

ALİ Mirza ÖZBEK (Emlak Konut AS Proje Yönetim Müdürü) 21 Nisan 1998 Tarihli 
Komisyon Toplantısında; 

1990 senesinde Emlak Konutta çalışmaya başladığını, Nevv York Eyalet Üniversitesinden me
zun olduğunu, Emlak Konuttaki görevinin Türkiye'de yaptığı ilk iş olduğunu, 

Meclisle ilgili, proje yönetim sözleşmesi ve Nurol Mesajoint venture ile sözleşme imzalan
dıktan sonra, bu işin proje yönetiminden sorumlu olduğuna dair Şirketten bir bildirim aldığını, elin
deki sözleşmeleri alıp, Ankara'ya geldiğini, işin imalatıyla ilgili olarak 16 Ekim 1996 tarihinden 
beri burada olduğunu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili işinin, elindeki 
sözleşmeleri uygulamaktan ibaret olduğunu; fakat, 16 Ekimde Ankara'da göreve başladıktan son
ra, birtakım gerçekler gördüklerini ki, mesela, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, proje mü
ellifinden temin edilerek, taraflarına verilecek uygulama projelerinin büyük bir bölümünün hazır 
olmadığını, yapılan 3-5 toplantı sonucunda, kendilerinin, sadece imalatla değil,işin imalata hazır 
duruma gelebilmesi için, başka birtakım işlerle de ilgilenmeleri gerekeceğini tespit ettiklerini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden, tarihli, onaylı aldıkları projelerde 4,5-5 aya varan gecik
melerin söz konusu olduğunu, bunun üzerine, Mecliste yaptıkları şifahi görüşmeler sonucunda, 
Projelerin hazır olmayışı, birtakım malzemelerin henüz tespit edilmemiş olmasından dolayı, bu işin 
süresinde bitirilmesinin tehlikeye girmemesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik Daire Baş
kanlığı, Emlak Konut Anonim Şirketinin temsilcileri, proje müellifinin temsilcisi ve yüklenici Nu
rol Mesa'nm temsilcilerinin katılımıyla sağlanacak düzenli haftalık değerlendirme toplantılarının 
yapılmasını teklif ettiklerini, birtakım bürokrasinin de, belki sonradan geleceğini, ama, icra komi
tesi haline getirilecek bu 4'lü grubun aldığı kararlar sonucu, süratle imalatın üzerine gidilmesi ka
rarının alındığını ve yapılan 39 tane toplantının hepsinde katılımcıların imzasının mevcut, belgele
rinin yanında olduğunu, bunların 27 tanesinin resmî ve altı imzalı olduğunu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi salonundaki çelik konstriksiyon ile ahşap kaplama malzemesinin arasındaki lastik jon-
taya kadar, bu 4'lü ekibin haberi olunarak kararların alındığını, 

İşin akışı sırasında bir problem yaşandığını; elektronik sistemlerin, ileride bir tarihte daha faz
la done ve bilgi elde edildikten sonra ihale edilmesi ve bunun da, maliyet artı yüzde 15 müteahhit-
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Iik kârı usulüne göre yapılması gerektiğine dair görüş olduğunu, bu görüşün, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ekipleri ve proje müellifi tarafından da benimsendiğini; fakat, işin ilerleme süreci için
de, elektronik sistemlerin tasarımı ortaya çıkmadan, birtakım imalat kalemlerine ulaşmalarının 
mümkün olamayacağını gördüklerini, 

Mesela, bu parmak izi oylama yoklama ünitesinin koyulacağı yeri bilmeden, sıra siparişini ve
remez duruma geldiklerini, bunun üzerine, bir an önce, bu ihalenin gerçekleştirilmesi, aksi takdir
de, projelerde ciddî gecikmeler yaşanacağı şeklinde Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Teknik Daire 
Başkanlığına yazıları olduğunu; bunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önermiş olduğu, 
daha doğrusu proje müellifinin önermiş olduğu tüm elektronik sistemlerle ilgili olarak şirketlere 
teklif vermeleri için yazı yazdıklarını, bunlardan 4 tanesinden cevap geldiğini ve Meclisin danış
manı durumundaki GCA Firmasının Ankara'da yaptığı toplantılarda bu firmaların bu işi yapmaya 
yeterli olup olmadığına dair bir çalışma yapıldığını, sonuçta, işi süresinde ve şartnamelere uygun 
yapabilecek bir tek Atempo firmasının kaldığını, kendilerinin, sanki bir ikinci firmanın da gündem
de olmasından kazanç sağlanacağı görüşünü belirttiklerini ve tekrar, ikinci bir toplantı yapılmasını 
istediklerini, davet edilen firmalardan birisinin de Siemens olduğunu, 17 ay süre, 13 milyon 700 
bin dolarlık da bir fiyatının olduğunu, Siemensin de buraya katılması ve en azından bir rekabet un
surunun oluşturulması gerektiğini iddia ettiklerini, nitekim, bunun da sağlandığını, yapılan toplan
tılar sonucunda,en son bir faks çekerek, bu iki. grubu da davet ettiklerini, güncelleştirilmiş dosya
larınızı getirin, yeniden bir fiyat tartışması da yapılacak dendiğini ve Siemensin teklifinin, 17 ay
dan 7 ay imalat artı 2,5 ay da test ve deneme süresine, fiyatının da 5 milyon 945 bin dolara çekil
diğini, Atempo Firmasının da 5,5 milyon dolar fiyat ve 7 ay imalat süresinin olduğunu, hazırlanan 
dosyayı, Atempo Firmasının teklifinin daha düşük olduğu; ancak, Siemensin önerdiği sistemin da
ha çağdaş teknolojiyi içerdiği hususunda, danışman raporlarıyla da desteklenerek, Divana, daha 
doğrusu, Millet Meclisine yönlendirdiklerini, buradaki kararın Divandan çıktığını, bunu, özellikle 
anlatmasının sebebinin, süre uzatımı meselesine de cevabı vermek olduğunu, Divandan çıkan ka
rar sonucu, Siemens'in, teknolojisi daha iyi olan firmanın bu işi yapması önerildiğinde, otomatik-
man, işin süre uzatımı da almış olduğunu, 

Bu arada, kendisinin, uygulamanın dışında görev aldığı tek konunun, yeterlik komisyonunda, 
7 tane firmanın değişik iş kalemlerinin imalatında kullanılacakları 161 tane taşeron listesinden 62 
tanesinin bu işi yapabileceğine dair gerekçelerini belirtmek olduğunu, bunun yanı sıra da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden önerilen taşeron listelerini özgeçmiş araştırmasını yapmadan direkt koy
duklarını, 

Onun dışında, ihaleyle ilgili rol aldığını, Siemens ihalesinde, Divana, ihale dosyasını hazır
layıp, sunan ekipte çalıştığını, Simens'in de sisteminin iyi olmasından dolayı, ikinci etap yapılacak 
pazarlıklara ve güncelleştirmeye davet edilmesi gerektiğini söylediğinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi danışmanı Mr Brote'nin "Sistemi gayet güzel; fakat, zaman olarak problemi var." dediğini, 
kendisinin "bu ikinci aşamada tartışılsın" dediğini, Kaldı ki, ATEMPO firmasının içinde, üçlü bir 
grup olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, teknik kadrodaki arkadaşlarından aldıkları in-
formation'lar ışığında da daha önceki sistemi Simens'in yapmış olduğunu... İleride doğabilecek 
problemlerde üçlü bir grupla münasebet halinde olmaktansa, tek, büyük bir firmayla bu işleri çöz
menin daha yararlı olacağına dair tavsiyelerin de olduğunu, 

Kaldı ki, Emlak Konut'un bürosunda, bu ihalenin son şeklini aldırmak niyetiyle yapmış olduk
ları toplantıda, işin başından beri bulunmuş, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Parlar Vakfı 
üyelerinden Murat Aşkar'ı, şahsen telefon açarak davet ettiğini, "buyurun gelin, sizde bulunun; 
çünkü, bu işin evveliyatını siz biliyorsunuz, biz bilmiyoruz" dediğini, toplantıların bu şekilde yapıl
dığını, 
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Her hakedişin altında kendi imzası olduğunu ve bunları savunduğunu, doğru yaptığına inan
dığını, şişirilmiş faturalardan bahsedildiğini, burada, 14 tane faturalı işin olduğunu, bunlardan 
sadece 3 tanesinin ödenmiş durumda olduğunu, ödenen 3 tane faturalı kalemin 3'ünde de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi elemanlarının pazarlıklara dahil edildiğini, 

Emlak Konut müfettişlerinin, aşağı yukarı 50 gündür hakedişlerini incelediğini, kendisine 
göre, hakedişlerde bir usulsüz yanın henüz bulunamadığını; varsa, düzeltileceğini, işin kesin 
hesabının daha yapılmadığını, 

14 kalemin imalatı için de Başkanlık olurunun alındığını, ancak, bunlardan 3 tanesinin parasal 
olurunun alındığını, diğerlerinin henüz parasal oluru olmadığım, faturaların Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Teknik Daire Başkanlığına gönderildiğini, "daha detaylı, kapsamlı piyasa araştırması 
yapıldıktan sonra, tekrar görüşelim" dediklerini, kendilerinin de bunu kabul ettiklerini, o piyasa 
araştırmalarının da sonuçlandığını, üç beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi teknik kad-
rolarıyla oturup, son şeklini aldırıp hakedişlere dahil edilmesini talep edeceklerini, toplam 14 tane 
faturalı kalemden 3 tanesinin ödendiğini, birisinin özürlülerin arabasının halihazırdaki mevcut 
asansöre sığmamasından dolayı, bir asansör yapılması olduğunu, sözleşmelerinde böyle bir şey ol
madığını, gereken araştırmayı yaptıklarını, Meclise sevk ettiklerini, seyirci locasının koltuklarının 
sözleşmede olmadığını, Seyirci locasının koltuklarının da yenilenmesinin düzgün olacağının söy
lendiğini, kendilerinin de bunu kabul ettiklerini, Türkiye Büyük Millet Meclisine yazdıkları yazıy
la, proje yönetim sözleşmesinin eki durumunda olan Nurol-Mesa ve Emlak Konut arasında im
zalanan sözleşmenin 11/5 maddesi gereği, ekişler kaleminden ödenmesi olurunun alındığını, pazar
lıklarına Türkiye Büyük Millet Meclisi teknik kadrolarının da katıldığını, 

Siemens hariç tutulduğu takdirde, 3 milyon doların üzerinde bir imalatın söz konusu olduğunu, 
bunlar için yaptırmasanız da olurdu gibi eleştiriler de olduğunu, 

Tavanda ampfilikatörlerin konulması gereken odada, teknik olarak Siemens'in "benim 
buradaki sistemin çalışması, bir arıza olduğu takdirde garantisi içinde çözülmesi gerekiyorsa, 
burasının klimatize edilmesi gerekir. Yaz-kış 22 derece sıcaklığın muhafaza edilmesi 
gerekir"dediğini, bunun, sözleşmede falan olmadığını, yapılması gereken iş olduğunu, oranın bir 
split klima koyup, klimatize edilmesi gerektiğini, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik 
Dairesine resmî yazıyla yazmış olduktan sonra, haftalık değerlendirme toplantısında da imalat tal
imatını almış durumda olduklarını, altında imzaları olduğunu ve bunun cidden yapılması gereken 
bir iş olduğunu, 

Bu anlamda, kendileri buraya geldikten sonra, mesela işin belkemiği durumunda olan bir plan
yum projesinin olduğunu, Planyum projesinin orijinal şeklinin çok dışına çıkıldığını, 14 kutu pro
fil ile planyumun çözülmesinin düşünüldüğünü, Sayın İlhami Ural'ın da altında imzası olan, en son 
şekliyle uygulanan planyum projesinde 89 ton çelik imalatı olduğunu, Almanya'nın Krantz fir
masının, daha burada gündeme gelmeden önce, sistemi çözmüş olduğunu, sorunun masalardan üf
lemeli bir sistemle çözüleceğini, temmuz ayının 26'sında, Krantz firmasıyla yaptıkları toplantıda, 
ilgili şahıs, "bu planyum geçerli değil, bana verilen orijinal planyum değil" dediğinde, işin başlan
gıcından, aşağı yukarı sekiz-on ay sonra alternatifsiz kaldıklarını, sorunun karşılıkla görüşmeler 
sonucu çözüldüğünü, burada, uygulama ve detay projesi bazında Emlak Konut Anonim Şirketince, 
Nurol-Mesa ortaklığına proje çizdirildiğini, 

Mesela, orijinal projede hiç düşünülmemiş bir yangın tesisatının gündeme geldiğini, burada, 
ufak bir kaza atlattıklarını, mekanik sistemlerin sökülmesi döneminde, elektrik kaynağıyla kesim 
yaparken, izalasyon malzemelerinden ciddî miktarda duman çıktığını ve işi tatil ettiklerini, ondan 
sonraki ilk toplantıda "bu kubbelerdeki dumanın atılması için senser'li bir kapak sistemi düşünül-
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mesi gerekirdi" dediklerinde, daha detaylı bir çalışma istendiğini, bunun üzerine, İstanbul'dan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin danışmanı durumunda olan Sayın Abdurrahman Kılıç'in davet 
edildiğini ve ortaya yeni bir yangın söndürme springler sisteminin çıktığını, bunu, tümüyle müteah
hit firmaya çizdirdiklerini, yapılması gereken bir sistem olduğunu, çünkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binalarının tümünde bir yangın söndürme sistemi olmadığını.ve Abdurrahman Kılıç'm 
"Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığım yasaları uyguluyorum, İstanbul'da, başka yerler
de. Meclisin kendisinin bir yangın söndürme sistemi olması gerekir. Siz, buraya bir springler sis
temi koymazsanız eğer, ileride, bu karara varıldığında, ben, bu panoları söktüremem" şeklinde yak
laşımı olduğunu, tümünün yaptırıldığını ve ileride, bir sisteme entegre olacak şekilde hazır ol
duğunu ve daha hiçbir ödemesinin yapılmadığını, 

Mesela, Meclisin asma tavanının üzerine bir altın varak çekme işinin yapıldığını ve güzel de 
göründüğünü, bunun Proje müellifinin önerisi olduğu ve yaptıkları ortak toplantıda da kabul edil
diğini, İstanbul'dan, Millî Saraylardan, altın varak için yapılan ödemenin miktarının, yanılmıyorsa 
790 milyon lira civarında olduğunu, bunu müteahhit firmanın yaptığını ve henüz, ödemesinin 
yapılmadığını, 

Ciddî tartışmaya giren bir konunun da Sözleşmenin 11/4-ç maddesinde yer alan,"imalatların 
tariflerinde değişiklik olduğu takdirde, zarurî imalatlarda, bu sözleşme ve ekinde yer alan analiz
lere göre yeni analiz yapılır; yapılamıyorsa, fatura + yüzde 15 şeklinde ödemeler yapılır" ifadesi 
olduğunu, burada sözleşmenin ruhuna aykırı olmayan enterpelasyon yöntemi seçilmiştir dendiğini, 
bunun müfettiş raporlarında da yer aldığını, Meclisin de kendilerinden talebinin, analiz yapın şek
linde olduğunu, 

Sözleşmenin 11/4-c maddesine göre, zarurî bir imalat, tarifin dışına çıkılan bir imalat söz 
konusu olduğu takdirde analiz yapılması gerektiğini, bu sözleşmede ve ekinde analiz olmadığını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Emlak Konut ile imzalamış olduğu, proje yönetim sözleşmesinin 
1/1 maddesinde "bizim 1/100 projelerimiz detaylıdır, bunlarla ihale hazırlıklarına hemen 
çıkılacaktır-; akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi proje müellifinden teminen, keşif ve keşif 
analizleri Emlak Konut'a verilecektir" denildiğini ve bunun hiç verilmediğini, ellerinde hiç analiz 
olmadığını, uyguladıkları sistemde, yaptıkları enterpelasyonlarda, T36 pozunun -T36 pozu bir 
panonun nasıl yapılacağını ve nasıl asılacağını tarif ediyor:, hâlâ, orada olduğunu, fakat, birtakım 
ölçüm değişikliklerine uğradığını, o durumda kendilerinin, onun artan, eksilen miktarını hesap
layarak bir oranlamayla fiyat tespitine gittiklerini, ama, yeni bir kalemde kesinlikle bir enterpelas
yon kullanılmadığını, 

Keşfi, ilk defa Divan kurulunun soruşturmasına davet edildiği gece, ocak ayında gördüğünü, 
o gece bakma fırsatının olmadığını, sonra baktığında, o keşfin bu işle tutarlı bir keşif olmadığını 
gördüğünü, 

Elindeki birim fiyat tarifleri üzerinden enterpelasyon yöntemine giderken, 60/80'lik bir par
ça, 60/80 yerine 60/93 olmuşsa, orada işçiliği katmadan, sadece malzeme artışını yansıttığını, ama, 
orijinal projesinde, Başkanın gümüş giriş kapısının değişip bubingammasif olduğunu, orada, bir 
oranlama yapmasının söz konusu olmadığını, orada, hemen, ekişler kaleminden +yüzde 15'c aktar
dığını, Mesela, planyum yapılırken, sözleşmelerinde, birim fiyat tariflerinde müteahhit firmaların 
vermiş olduğu özel imalat kalemlerinin içinde 3 tane demir pozunun olduğunu, birisinin, 17 dolar 
60 cent; birisinin 11 dolar 25 cent; birisinin de 5 dolar 10 cent olduğunu, kendilerinin, özel imalat 
olmasına rağmen, planyumdaki artışı en düşük pozdan, 5 dolar 10 cent pozundan ödediklerini, 
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Elinde kendisine uygula denen sözleşmedeki fiyatların içinde kamunun yararına olabileceği 
seçtiğini ve şu anda da elinde kendisi için yapmış olduğu mukayeseli keşiflerde 21 milyon 700 bin 
dolarlık orijinal keşfin içinden 920 bin dolarlık TRT bölümü çıkarıldıktan sonra, 1 milyon 170 bin 
dolar civarında bir düşüşün söz konusu olduğunu, kaldı ki, mekanik, teknik şartnamenin 0/8 mad
desinde, zarurî bir değişiklik olduğu takdirde -sadece ölçümlerden bahsetmiyor- cihazların karak
teristiğinde bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde bile, cari fiyatlar üzerinden bir alt ve bir üst 
arasındaki enterpelasyon dışında, başka bir yöntemle kesinlikle yeni fiyat tespit edilemez den
diğini, ayrıca, Mesa-Nurol ile yapılan sözleşmenin 8/1-b maddesinde de her iş kaleminin hakediş-
te ödenecek miktarı hesaplanırken, bitirilen iş miktarının enterpelasyon yöntemiyle bulunacağının 
öngörüldüğünü, bu iki kalem oradayken, enterpelasyon sistemine Jaşıp da bunu kullanmalarının 
sözleşmenin ruhuna aykırı olmadığı kanısında olduğunu, 

Geçici kabulünde bir anlamda yılan hikayesine döndüğünü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Almanya'nın GCA firmasına, buradaki teknik danışmanlardan aldığı teknik bilgiler ışığında hazır
latmış olduğu iki tane şartnamenin o' iuğunu, birisini 5 Haziran 1996'da, ondan sonra da şartname 
haline getirileni 12 Haziranda hazırlattıklarını, yani, Emlak Konut'un o zaman ortada olmadığını, 
kendilerine bu şartnamenin verildiğini, fakat, Dünyada ilk defa yapılıyor olmasından dolayı, ne 
yapılacağı tam bilinemediği için, bu sistemin daha fazla bilgiyle donatıldıktan sonra, ihalesinin 
yapılması gerektiği görüşü ileri sürüldüğünden, kendilerinin de ihaleyi 5,5 ay sonra yaptıklarını, 
bununla ilgili olarak kendisinin, şirketiyle görüştükten sonra, Almanya'da 18 sene hizmet vermiş 
elektronik yüksek mühendisi Sayın Kemal / 'u.fir'i Emlak Konut'ta danışman olarak göreve baş
lattığını ve Kemal Bey'den ciddî yardımlar f»'' lann, 

Şu anda, ciddî bir sorun yaşandığını, sistemin çalıştığını, Dünyada da örnek gösterilecek bir 
sistem olduğunu, ancak, burada, bir yansıma problemi yaşandığını, taç panelin yansımadan etkilen
diğini, bunun, ışık gücüyle değil, sadece, ışığın kırılmasıyla, yansımasıyla ilgili olduğunu, bunu 
göre göre niye yaptınız şeklinde bir soru olduğunu, 25 martta, Siemens'e bu iş ihale edildiğinde, 
bu işi İlhami Ural Beyin, Ural Mimarlığın taşeronu durumundaki GCA firmasının hazırladığını, bu 
şartnamede çok revizeler yaptıklarını, fakat, o gün itibariyle bunu bilemeyeceklerini, çünkü, elekt
ronik sistemlerin imalatı başladığında, burada ışık olmadığını, yansımanın görülemeyeceğini, salo
nun sökülüp, sıfıra çıkarıldığını, bunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkililerinin, GCA 
firması ve Simens firmasına görev vererek 10 gün içinde bize ulaşmak üzere, alternatif çözümler 
nelerdir, bunu, bize iletin dediğini, 

Şimdi, geçici bir çözüm olarak kapak önerildiğini, bir tane numunesinin de takıldığını, eğer 
kapak geçici olarak oraya konursa -mütahhit, uhdesinde olarak koymayı kabul etmiş- Meclisin şu 
anda toplantısını hiçbir eksiği olmadan yapabileceğini, "Biz, kapak istemiyoruz, bu taç panel 
değiştirilmeli"dir denirse, şartnamenin özüne inmek gerektiğini, Salonun kabule hazır olduğunu 15 
Ocak tarihli dilekçesinde söylediğini, sistemin çalıştığını, elbette ki softvvare üzerinde çalışmalar 
yapılacağını, 

Bugüne kadar 10 tane hakediş yapıldığını, bunlardan 8 tanesinin ödendiğini, 9 nolu hakedişin 
tüm imzalarını almış olmasına rağmen, TBMM Başkanının Emlak Konut'a vermiş olduğu talimat 
çerçevesinde dondurulduğunu, 10 nolu hakedişin de Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından 
geri çevrildiğini, 1 nolu hakedişten 10 nolu hakedişe kadar, hepsinde katkılarının söz konusu ol
duğunu ve arkadaşlarının attığı her imzanın da kendisince incelendiğini, 

1 nolu hakedişle ilgili olarak, sözleşme kapsamında hareket etmek gerektiğinden dolayı, her
hangi bir tereddütünün olmadığını, fakat, bu 1 nolu hakediş gittikten sonra, Sayın Mustafa Yıl-
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maz'ın bürosuna davet edildiklerini, rakamın yüksek olduğundan, kendisine geç ulaştığından 
dolayı şikâyetlerinin olduğunu, aynı zamanda, "ben buradaki işçi sayısını artırıyorum, şöyle 
düşünüyorum, böyle düşünüyorum; bu fiyatı yüksek buluyorum" dediğini, kendisinin "Benim 
elimde fiyatlandırılmış bir liste var. Sökümün karşısında şu fiyat yazıyor. Onu bir kuruş geçtiği tak
dirde, geçirtmemek benim görevim" cevabını verdiğini, koltuk için de veya bir başka kalem için
de aynı şeyin geçerli olduğunu, kendisinin bu sözleşmeyi uygulamakla sorumlu olduğunu, 

Hatta, yılbaşı günü evden arandığını, Sayın Kalemli'nin bürosunda "bu hakedişten emin 
misiniz" diye sorulduğunda "bunu gönül rahatlığı ile imzalarım, çünkü, bu hakedişi düzenleyen, 
son tarihte, benim." dediğini, tabiî, arkadaşlarının da emeği olduğunu; burada 13 kişilik bir ekip 
olduklarını, kendisinin Proje Yönetim Müdürü olduğunu, ayrıca, kontrol amirlerinin olduğunu, bu 
10 tane hakedişlerinde, Meclis teknik dairesinden herkesin de imzasının olduğunu, Emlak 
Konut'tan da herkesin imzasının olduğunu, 

Divan soruşturması esnasında, Meclis Teknik Daire Başkanlığının, sadece Emlak Konut'un 
yüzde 10'unu denetler durumda olduğuna dair duyumu olduğunu, Emlak Konut'un yüzde 10'u, 
hazırlanan hakedişin herhangi bir köşesinden değil, tümü üzerinden aldığını, bunun hesaplanması 
için bir hakedişin, Mecliste 56 gün tutulmasına anlam veremediğini, çünkü, orada, kur farkı diye 
bir şeyin gelip gündeme girdiğini, 

Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi teknik kadroları imza atarken, sadece Emlakkonutun yüz
de 10'unu düşünmüşlerse, öyle bir görev verilmiş ise, o zaman, 7 nolu hakedişten 1,5 milyon 
doların nasıl çıkarıldığını veya niye çıkarıldım sorduğunu, O hakedişlerin içinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi'nih incelemelerini yaptığını, gerektiğinde üzerine kırmızı kalemi çektiğini, her 
hakedişte de 11 tane imza olduğunu, dörtlü grup olarak buradaki imalatların yapıldığını ve hake-
dişlere de bunun yansıdığını, 

Kendilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yapılacak işin birim fiyat tariflerinin 
gönderildiğini, bu birim fiyat tariflerinin içinde, sökümün detaylandırılmamış olduğunu, tek bir 
kalem olarak geçtiğini, ancak, mekanik tesisatla ilgili olan bölümde, karşısına bu şu işten ibarettir 
şeklinde bir poz koyulmuş olduğunu, onun sadece mekanik için değil de, tüm söküm için yapılmış 
olmasının gerektiğini; ama, öyle olmadığını, 

Emlak Bankası Müfettişleri tarafından davet edildiğinde kendisine, mekanik kalemlerde bir 
mükerrer ödemeden söz edildiğini, bunu müfettişe izah ettiğinde, "özür dilerim, bu sözleşmeyi 
hazırlayan arkadaşa sormamız gereken soru. Senin uygulamanda bir yanlışlık yok" deyip, sorusun
dan çıkardıklarını, 

Faturalı ödemelerle ilgili olarak, şu anda, tasdik edilmeden ödeme yapılmış bir fatura ol
madığını, 14 kalem işten 3 tanesinin ödendiğini, birisinin asansör, birisinin 16 tane cereskal ol
duğunu, asansörde birim fiyatlardan yapılacak bölümü, birim fiyatlardan yaptıklarını, bunun 
tuvaletler için de geçerli olduğunu, ama, Schindlerin yurtdışından getirdiği bir şeyde ne analiz ne 
de tasdikin zaten söz konusu olmadığını, 3 firmanın teklifini gönderdikten veya şartnamede Daıkın 
split klima cihazı olacak denildikten sonra, orada rekabet unsuru yaratmasının söz konusu ol
madığını, ama, onun dışında halihazırda parasal olurunu almayan 11 faturanın, şu anda, Meclis
teki masasında olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin teknik elemanlarıyla oturup fiyat zap
tı şekline dönüştürdükten sonra, tabiî, Ticaret Odasından tasdik ettirilerek ödemelerinin 
yapılacağını, 

Yurt dışı seyahatleri ile ilgili olarakta, devlet memuru olduğunu, buradaki bürolarından, söz
leşme gereği kullandıkları arabaların dahi firmanın arabası olduğunu, Almanya'dan Krans Fir-
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masının getirilip de, bu işin zamanında yetiştirilmesi için çaba sarfedilirken, gelin, şu toplantıyı 
yapalım, bu soruna çözüm getirelim denildiği anda, kamudaki yavaşlık diyebileceği belli bir 
prosedürden geçtiğini, bu müteahhide yansıdığı takdirde, iş bir an önce bitsin diye müteahhidin er
tesi gün Krans Firmasını buraya getirip, toplantıya dahil edebildiklerini, kendisinin de zaten bir kez 
seyahatinin söz konusu olduğunu, belki hepsine gitmesi gerektiğini, Almanya'da Köningsroft 
Kasabasında, Siemens'in üretime başlayıp da, şu malzemeler görülme durumuna geldi denildiği 
anda, bu işle ilgili şahısların isim listelerinin belirlenerek, filanca tarihteki toplantıya katılıp, mal
zemeyi de yerinde görmeleri şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Emlak Konut A.Ş.'ne 
yazısı olduğunu, ama, kendisinin, 125 milyon lira maaşıyla, Almanya'da Uç gün seyahat yapamay
acağının açık olduğunu, 

Almanya'nın Köningsroft Kasabasında, Emlak Konut danışmanı Sayın Kemal Altınel, Groten 
ve Siemens için burada üretim yapan Mrs. Marts'in katıldığı 4,5 saatlik bir toplantılarının olduğunu 
ve geciktiklerini, daha önce mayıs ayında yapılan toplantının doğrultusunda hareket etmediklerini, 
şiddetli bir şekilde kendilerine ilettiğini, 

Birinci hakedişten önce katıldığı ilk toplantıda, Sayın Fahri Köprülü başkanlığında götürülen 
bir toplantıda, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden burada görevde olanlar, Almanya'dan gelen 
Zhiller ekibi; yani,GCA Firması, Groten'in ekibi, Murat Aşkarlar ile onların arasında sürtüşme ol
duğunu, yani, toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bunu bantlara kaydedin, tutanaklarını 
alın diye gönderdikleri adamın, o toplantının kaydını yapmak mümkün değil dediğini ve ortada bir 
kaos olduğunu, ondan sonra kendisinin, bizim burada işimiz var dediğini,bunun sebebini bileme
diğini, yeteri kadar zaman harcanmadan ihaleye çıkılmasından kaynaklanabileceğini, 1/100'lerin 
hazır olduğunun, İlhami Beyin vermiş olduğu 1/100'lerin çok ayrıntılı olduğunun söylendiğini, on
dan 4,5 ay sonra, kendisine gönderilen bir uygulama projesinin üzerinde mühür olduğunu, bu uy
gulanamaz, bilgi içindir denildiğini, burada, muhteşem bir çelişki gördüğünü, ancak İlhami Bey 
bizi kandırdı demek istemediğini, 

Emlak Konutun bir sözleşme hazırladığını,bu sözleşmeden önce keşifle ve elektronik sistem
lerle ilgili birtakım yazışmalar olduğunu, meseleyi çözebileyim diye işin içine girdiğini, bu sözleş
menin Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildiğini, bu sözleşmeden sonra, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kendilerine yer teslimi yaptığını, Divanın da Divandaki herkesin de haberi olduğunu, 
onyedi ay sonra, koltuk niye pahalı falan denildiğini, nasıl şimdi 9 nolu hakedişi durdurun demiş
ler ve durmuşsa, zamanında Türkiye Büyük'Millet Meclisinin, hem vekil bazında hem teknik ekip 
elemanı bazında itirazının olması gerektiğini, 

Emlak Konutun Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiş olduğu yazıda "Muhammen 
bedelin tespit edilebilmesi için, uygun bedelin tespiti için, daha önce söz vermiş olduğunuz keşif 
ve keşif analizlerini bize gönderin" dediğini, Meclisten gelen yazıda ise "Malzemenin yüzde 60-
70'inin yurtdışından ithalinin söz konusu olduğu ve imalatların da yurtdışı bölümü olduğundan 
dolayı sağlıklı bir keşif verilemiyor" denildiğini, onun üzerine Emlak Konutun gidip ihaleyi yap
tığını, fakat, kendisinin bu keşfi bu sene ocak ayında gördüğünü, 

1 nolu hakedişte, Mustafa Yılmaz Beyin imzalamamasından dolayı sorun çıktığında, ken
dilerini bir haftasonu çağırdıklarını, Sayın Kalemli'nin Özel Kalem Müdürlüğünde toplantı yaptık
larını, metnin, yanlarında kaleme alındığını, önce, Mehmet Ünal Beyin yazdığını, bir bölümünü de 
kendisinin yazmaya uğraştığını, ondan sonra, sonuç şeklini kimin yazdığını bilmediğini, ama, 
oradaki fikirleri, 6 kişinin beraber yazdığını, hatta, kendisinin, ben, sayın Teknik Daire Başkanının 
altında çalışan bir adamım, benim ismim, en alta, buraların en büyük âmiri şeklinde konulmuş diye 
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bir eleştirisi olduğunu, yukarıda söylenenlere bir itirazı olmadığını, hakedişi de o mantıkla hazır
ladıklarını beyan etmiştir. 

H.Gökhan YILDIZDAN ve Ali Cenk DÖNMEZ (Türkiye Emlak Bankası Müfettişleri) 
22.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 

H. GÖKHAN YILDIZDAN: İnşaat mühendisi olduğunu ve 1992 yılından bu yana Emlak 
Bankası Teftiş Kurulunda teknik müfettiş olarak çalıştığını, 

ALİ CENK DÖNMEZ: İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu olduğunu, 1993 yılında Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Teftiş Kurulunda. 1994 Martından beri de Emlak Bankası Teftiş Kurulunda çalış
tığını, 

H. GÖKHAN YILDIZDAN: İhale ile ilgili olarak hazırladıkları bilgi notunun oldukça detay
lı bir not olduğunu ve ondan sonra, bunların dışında fazla bir gelişmenin olmadığını; ancak, burada
ki tespitlerin, sadece, Emlakkonut dahilinde olan tespitler olduğunu, burada, kendilerine göre, proje 
müellifi ile Meclisin de -bundan kasıt Meclis Teknik İşler Daire Başkanlığı- sorumluluğunun ol
duğunu, ancak bunu detaylı yazamadıklarını, çünkü birincisi yetkilerinin, soruşturma talimatında 
Emlakkonutla sınırlı olduğunu, İkincisi de, o kanıyı Emlakkonutla yapılan yazışmalardan çıkardık
larını, yazışmalarından bir tanesinin, bu ihale öncesi Emlakkonutun ihaleden bir ay önce keşiflerin 
ve analizlerin çıkarılarak, Emlakkonuta gönderilmesi hususundaki bir yazısı olduğunu, o dönemin 
Emlakkonut Genel Müdürü Cihan Sakarya ve diğerlerinden öğrendiği kadarıyla, telefonla da bunun 
defalarca sorulduğunu; ama, resmî bir cevap alınamadığını, ihaleye üç gün kala veya dört gün kala, 
4.10 tarihinde, en son yazılı olarak bize bir cevap verin denildiğini, Fahri Köprülü imzasıyla çek
ilen bir faksla, özel imalatlardan kaynaklanma gibi sebeplerden dolayı keşif çıkarılamadığının söy
lendiğini, bunun, Emlakkonutun 26.7.1996 tarihinde, Meclis Başkanlığı ile düzenlediği sözleşmeye 
aykırı bir husus olduğunu, burada, Meclisin kendi yaptığı sözleşmeye aykırı davrandığını, Emlak
konutun bu durumu, aykırılığı, gündeme getirerek ihaleyi yapmayabileceğini, en azından er-
teliyebileceğini "o zaman bu keşfi biz çıkaralım" diyebileceğini, Emlakkonutun ihale yönet
meliğine bakıldığında, özel bir iş olmasından dolayı bunu yapabilme hakkının da olduğunu; olay
lar böyle patlak verince, Mehmet Mısırlı, Fahri Köprülü ve Erdal Yüksel'le görüştüklerini, bunların 
"biz, hakedişleri incelemiyoruz, bu fiyatlardan hiç haberimiz yok" dediklerini, hatta, kendi içlerin
de, Meclis Başkanlığı, sadece hakedişlerin kapağındaki Emlak Bankasının yüzde 10 payına bak
maktadır gibi bir karar aldıklarını, ortada sözleşme varken bunun tek taraflı bir karar olduğunu, 
Emlakbank, nasıl kendi içinde bir karar alıp, işte, biz, hakedişlerin sadece kapağından sorumluyuz, 
müteahhit ne yaptıysa, onu artık Meclis Başkanlığı kontrol etsin diyemezse, aynı şekilde, idarenin 
de diyemeyeceğini, bunun Emlakkonutu bağlamayan birşey olduğunu, ayrıca, ilk hakedişi Mustafa 
Yılmaz'ın imzalamaması üzerine, bu hakedişlerin incelendiğine dair bir tutanak olduğunu, fiyat
ların yüksek olduğunun daha önce farkına varılması gerektiğini, ancak işin bitme aşamasında far
kına varıldığını, tutanakta Erdal Yüksel, Mehmet Ünal, Mehmet Mısırlı ve Emlakkonuttan Ali Mir
za Özbek'in imzasının bulunduğunu, "Netice itibariyle, yukarıda arz edildiği üzere, tüm denetim 
kademelerinden geçerek, titiz bir şekilde incelenen 1 nolu hakedişin süresinde ödenmesi ve mali 
yılın sonuna gelinmiş olması nedeniyle bu iş için ayrılan ödeneğin kullanılması ve açılan avansın 
mahsubu zorunlu bulunmaktadır." cümlesinden bu hakedişlerin incelendiğinin açık olduğunu, 
zaten, bu olmasa dahi-sözleşmeye göre- burada idarenin de sorumlu olduğunun açık olduğunu, 
yani, "bu işten sadece Emlakkonut sorumludur, diğer kişiler, proje müellifi görmemiştir bunu" gibi 
şeyin olamayacağını,çünkü, her tarafın burada ortak sorumluluğunun olduğunu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı : 703) 



- 8 2 -

Fahri Bey'in yazı ve faksından sonra, keşif olmadan ihaleye çıkıldığını, kendilerinin olayları 
tamamen Emlakkonutun kendi içyönetmeliklerine göre değerlendirdiklerini, yönetmelikte "iş 
özelse keşif çıkması gerekmiyor" denildiğini, bu durumda da, fiyatların piyasadan araştırılmasının 
lazım olduğunu, ihale komisyonu raporunda, komisyon üyelerinin ortak imzasıyla, "gelen teklifler 
incelenmiş, aritmetik doğruluğu saptanmıştır" diye bir cümle olduğunu, yani, fiyatların piyasaya 
göre kontrol edilmemiş olduğunun açıkça söylendiğini, keşif olması halinde ihalenin piyasa araş
tırması yapmadan en düşük teklif sahibine verilmesinin mümkün olacağını, ama, keşif olmadığı 
için bunun mümkün olmadığını; ihale komisyonu üyelerinin görevini yapmadıklarını açıkça yaz
dıklarını; fakat, burada genel müdürün devreye girmesi lazım geldiğini; bu ihale komisyonu 
raporunun genel müdüre sunulduğunu, Yönetmelikte, "genel müdür buna bakar, inceler, eğer uy
gun görmediği bir şey varsa geri iade eder" dendiğini, ayrıca, özel bir iş olmasından dolayı da özel 
ihtisas sahibi kişilerden oluşan ikinci bir komisyon, bir uzmanlık komisyonu kurulup ihalenin sonu
cunun bir süre erteleneceğini, bu gelen tekliflerin inceleneceğini, ondan sonra, tekrar, o uzmanlar
dan oluşan komisyonun hazırladığı rapora göre ihale komisyonunun kararı onaylayacağını, bunun 
yapılmadığını, ihale komisyonunun bunu araştırmak zorunda olmadığını, zaten, üyeler içinde bir 
tanesinin mali işler daire başkanı, bir tanesinin hukuk müşaviri olduğunu, onların zaten fiyat analiz
lerini görseler bile tanımayacaklarını ki zaten fiyat analizi olmadığını,kendilerinin 3 yönetim kuru
lu üyesi ile 3 ihale komisyonu üyesine kademe ilerlemesi, geri kalanlara devlet memurluğundan 
çıkarma cezası önerdiklerini, burada, 5 tane yönetim kurulu üyesinin olduğunu, 2 tanesine farklı, 3 
tanesine farklı ceza önermelerinin bir sebebi olduğunu, bunlardan 3 tanesinin icracı olmayıp, Em-
lakkonut dışından olduğunu, Yönetim Kurulu Başkanının Genel Müdür Cihan Sakarya olduğunu, 
bir tane yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda şirketin teknik genel müdür yardımcısı, diğer 3 
kişiden bir tanesinin, Çelikgöz, o dönemde bankanın hukuk müşaviri, şu an genel müdür yardım
cısı, diğer 2 kişinin de banka dışından, bir tanesinin Marmara Üniversitesinden profesör Orhan Sez
gin, bir tanesinin de serbest çalışan, Abdülbaki Karahan olduğunu, bu 3 kişinin Emlakkonut dışın
dan ve icracı olmayan kişiler olduğunu, bunların esasen hiç ceza almaması gerekir bir durumda 
gözüktüklerini, ancak, bu firmalara yeterlik verme konusu olduğunu, yeterlik komisyonunun daha 
önce kurulduğunu, yönetim kurulunun her türlü işi yapabilmek için genel müdüre yetki verdiğini, 
genel müdürün bunun üzerine bir ihale komisyonu, bir de yeterlik komisyonu, bir de proje yöne
tim koordinasyon kurulu kurduğunu, burada, ilk başta yeterlik komisyonunun devreye girdiğini, 
bunun firmaları seçeceğini, burada proje müellifinin önerdiği firmaların da olduğunu, bir de, şir
ketin, yani Emlakkonutun daha önce iş yaptığı, portföyünde olan firmalar olduğunu, bir önerge 
hazırlandığını, bu önergede 6 kişinin imzasının olduğunu sandığını; 3 tanesinin genel müdür yar
dımcısı olduğunu, fakat, 1 tanesinin, Metin Gürer, ö gün izinli olduğunu, 1 tanesinin de 2 yere im
za attığını, burada, yeterlik komisyonunun, 2 gün önce, 13.8.1996'da kurulduğunu, 15.8.1996'da 
bir önerge hazırlandığını, sanki yeterlik komisyonu toplanmış, bir şey varmış gibi, rapor yapılmış 
gibi, 7 tane firmanın adınının yazıldığını, "ihaleye katılması düşünülen, davet edilmesi düşünülen 
7 firma aşağıda sunulmuştur" denildiğini, yönetimin de, firma isimlerini belirttiğini; ama, son 
paragrafa "bunların belgeleri istenerek, yeterlik için ön elemeye tabi tutulması" gibi bir cümle yaz
dıklarını ve bu önergenin kabul edildiğini, yönetim kurulu üyelerinin "bunlara biz yeterlik ver
medik, bu sadece önçalışma için davet edilmesi" diye kendilerini savunduklarını, fakat, ne hikmet
se bu 7 tane firmanın da yeterliği aldığını, ayrıca, yeterlik komisyonunun bundan 10-15 gün sonra 
toplandığını, yeterlik komisyonu raporununda da bunların yeterli olduğuna dair bir ibarenin ol
madığını, sadece, bunların vergi levhası, daha önce yaptığı işlere dair belgeleri v.s. var mı yok mu; 
hepsi "var, var, var" diye, tablo yapıldığını, bunun bir yeterlik olmadığını, kendisince Nurol'un. 
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yeterli olmadığını, mesela Enka'nın Rus parlamentosunu yaptığı halde olmadığını, Kayalar İn
şaatın da Lütfi Kırdar Salonunu yaptığını, kendisine göre Akfen ve Nurolun yeterli olmadığını, 
yeterliğin, sadece, vergi levhası ve çok büyük işler başarmış olmak olmadığını, Millet Meclisinin 
özel bir iş; yani, ince imalat dediğimiz özel bir şey, yetenek gerektiren bir şey olduğunu, O yüzden, 
bu yönde firmalar seçilmesi lazım geldiğini, Mesela, Zafer İnşaatın Türkiye'de hiç iş yapmadığını 
ama, Amerika'da iş yaptığını, Enka'nın Rus parlamentosunu yapmış olduğunu, bunun gibi değişik 
şeyler olduğunu, 

ALİ CENK DÖNMEZ- burada altını çizmek istedikleri noktanın firmaların seçim şekli ol
duğunu, yani, herhangi bir yeterlik belgesi olmadan firmaların ihaleye çağrıldığını, bunların yeter
li olup olmamasının önemli olmadığını, firmaların seçiliş şeklî, tespit ediliş şeklinin yanlış ol
duğunu, 

GÖKHAN YILDIZDAN- kendilerinin "Nurol yeterlidir yeterli değildir" e girmediklerini; bu 
7 firmanın usullere uygun seçilmediğine girdiklerini, yönetim kurulu üyelerinden 3 kişiye kademe 
ilerlemesi vermelerinin sebebinin de, hem bu yeterlik komisyonunun önergesini kabul etmeleri, bir 
de o "aritmetik doğruluğu saptanmıştır" cümlesine hiç takılmadan, gayet güzel bir şekilde bu 
ihalenin sonucunu onaylamaları olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden 3 kişinin icracı makam ol
madığını, ama Cihan Sakarya ve Metin Güray'ın bu işin içinde; yani, bizzat işi yöneten kişiler ol
duğunu ve bunlardan habersiz olmalarının düşünülemeyeceğini,bu nedenle, onlara devlet memur
luğundan çıkarma cezası önerdiklerini, 

Koordinasyon Kurulunun ihale aşamasında hiçbir öneminin olmadığını, 

Yalnız, burada fiyat analizlerinin özellikle verilmediğini, yani, sırf fiyatların yüksekliğinin or
taya çıkmaması için ve kasıtlı olarak yapıldığını, yeterlik belgesi yokken 7 firmaya davet mektup
larının gönderildiğini, bunu imzalayanların da şirketin ihale işlerinden sorumlu genel müdür yar
dımcısı Hilmi Bertay ve Kemal Arer, o zamanın ihale ve kesin hesap müdürü olduğunu, ikisinin 
imzasıyla davet mektuplarının gönderildiğini .sonradan, gerek firmalardan gelen taleplerden an
laşılan gerek şirketin fark ettiği bazı hataların olduğunu, zeyilname olsun veya açıklama başlığı al
tında olsun, birtakım yazılar gönderildiğini, bu yazılardan bir tanesinde, "işte şu şu belgeler, şu bil
giler isteniyor" , yani "vereceğiniz ihale teklif dosyasının içinde bulunacak belgeler arasında" der
ken, birim fiyatları diye bir başlık atıldığını, onun yerine elyazısıyla analizler denildiğini, bunun 
dönemin ihale müdürü Kemal Arer'in elyazısıyla yazıldığını, fakat, ihale komisyonu başkanı Hil
mi Bertay ve üyesi Kemal Arerin, elyazısıyla ve ikisinin imzasıyla bu yazıları göndermiş ol
malarına rağmen, ihale dosyaları açıldığında, içlerinde fiyat analizleri gelmediğini, fakat, bunların 
ne hikmetse ses çıkartmadan o ihaleyi kabul ettiklerini, 

ALİ CENK DÖNMEZ-Sonradan, sehven yazılmıştır diye onu düzelttiklerini, 

GÖKHAN YILDIZDAN- burada kısaca, firmaların verdiği tekliflerin ihale şartnamesine ay
kırı olduğunu söyleyebileceklerini, o sehven yazısının da, tamamen, bu olaylar ortaya çıkınca ken
dilerini kurtarmak için yazılmış bir yazı olduğunu, ayrıca, burada bir tespitin de söküm işinde 
mükerrerlik olduğu, yani, bazı şeylere iki defa para ödenmesi olduğunu, 

ALİ CENK DÖNMEZ- Teklif alma şartnamesinde, teklif bedel verilmek suretiyle yapılacak 
işleri açıklayan ikinci kısmın, mevcut dekorasyonun sökülmesini tüm kalemleriyle açıkladığını, 
burada "mimari, eski dekorasyonun sökülmesi, mimari dekorasyon, statik mekanik tesisat, elektrik 
elektronik tesisat gibi grup imalatları oluşturan, her iş kalemine pozların ayrı ayrı yüklenecek kârı 
ve genel giderler dahil edilecek ABD Dolar bazında teklif fiyatlar toplanıp, grup iş kalemlerinin 
teklif fiyatlarını oluşturacaktır" denildiğini, teklifin kapsamı hususunu açıklayan 4 üncü maddenin 
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söküm ve koruma işleri başlıklı bölümünün de bu kaleme hangi imalatların girdiğini açıkça belli 
ettiğini, ayrıca, özel teknik şartnamede de bu grup.imalatının, halı ve zemin döşemesinin sökül
mesi, ahşap imalatın sökülmesi, aydınlatma düzeni ve elemanlarının sökülmesi, klima, ısıtma ve 
.soğutma sistemlerinin sökülmesi, ses, bilgisayar, telefon sistemlerinin sökülmesi olarak yer al-
dığını.sök'üm işinin, müteahhitle imzalanan sözleşmeye göre de 3 milyon 900 bin doların içinde 
olması gerektiğini, ancak, burada göze çarpan noktanın, ihaleye katılan firmalara gönderilen teklif 
mektubunun eki, teklif fiyatları işler icmali -bütün işlerin icmalinin yazdığı tek bir sayfa- ol
duğunu, aydınlatma düzeni elemanları, klima ısıtma ve soğutma sistemlerinin sökülmesi işlerinin 
mevcut dekorasyonun sökümü kaleminde gösterilmeyerek, işe ait şartnameye aykırı olarak ve 
yukarıda açıklanan kapsam haricinde, imalat kalemleriymiş gibi gösterildiğini, sırasıyla elektrik 
tesisat işleri ve mekanik tesisat işleri içinde değerlendirildiğini tespit ettiklerini.yani, bunlar için ay
rıca fiyat alındığını, mevcut dekorasyonun sökümü kaleminde yer alması gereken bu imalatlar için 
ayrıca fiyat alındığını ve özel 17, özel 18, özel 19 pozlar ve bunlar için teklif birim fiyatlar alın
dığını, bu yüzden de -yanılmıyorsa- 109 bin dolar civarında bir fazla ödeme yapıldığını, 135 bin 
doların sözleşmedeki miktar olduğunu, Kontrolün onu 109 bin dolar olarak ödediğini, 

Kendilerinin, fiyatların hakikaten pahalı mı olduğunu da incelediklerini, müfettiş olarak güm
rüklerden belge çıkartma şanslarının olmadığını, ama Bayındırlık Bakanlığından yola çıktıklarını, 
Bayındırlık Bakanlığına göre çok basit imalatların olduğunu, -mesela bir demir imalatı, alimünyum 
profil- bu tip çok basit imalatları karşılaştırma yoluna gittiklerini, ithal malzemeleri bir tarafa bırak
tıklarını, 

Mesela, U-300 profil demir imalatında, Mesa-Nurolun verdiği fiyat TL'ye çevrildiğinde -
doları o günkü kur itibariyle 107 bin liradan çevirdiklerini - tonunun 557 milyon 577 bin lira, 
Bayındırlık Bakanlığının fiyatının 66 milyon 127 bin lira, -bundan 8,43 kat fazla- olduğunu; 1-300 
profil demir imalatında, Mesa-Nurolun fiyatının 557 milyon 577 bin lira, Bayındırlık Bakanlığının 
fiyatının 66 127 812 lira, buradada aynı oranın, yüzde 843 olduğunu; nervürlü hasır çelikte, Mesa 
Nurol fiyatınının 104 milyon 4 bin lira, Bayındırlık Bakanlığının 66 277 812 lira olduğunu; mesela, 
kazının en çok dikkati çektiğini, esasında koltukların, bunların içinde en ucuz kalan bir şey ol
duğunu, orada 2 kat veya 1,5 kat pahalı olduğunu, kazının metrekübünün 20 dolar olduğunu, ken
disinin hakedişleri yaptığı Aydın-İzmir otoyolunda, paçal fiyatın, yani, kaya da çıksa, yumuşak 
toprak da çıksa, metrekübü 2 dolar olduğunu, burada fiyatın 10 kat fazla olduğunu, 

Kendilerinin de taşeron fiyatları hakkında bilgilenemediklerini, ayrıca, hakedişlerde o fiyatları 
saklamak için analizlerin verilmediğini, mesela, ithal malzemede şantiye dışı ihzarat verilmesi için 
akreditif istendiğini, hakedişlerde, akreditiflerde bir belge konmuş olduğunu, onu araştırdıklarını, 
bunun esasında akreditif değil peşin Ödeme talimatı, bir makbuz, yurtdışına yapılan bir havalenin 
dekontu olduğunu, malzemelerin yerine gelmiş olduğunu, yani fiilen bir sorun olmadığını, fakat ak-
reditifleri"istediklerinde sürekli, daksillenmiş olduğunu gördüklerini, 

Kendilerinde bir yazı olduğunu; Emlak Konut tarafından Meclis Başkanlığını bilgilendirmek 
amacıyfa bir şeyler gönderildiğini; ama, yazının ekleri gözükmediği için, o yazının ekinde keşif var 
mıydı yok muydu; onu, bilemediklerini ve fiyatsız keşiflerin olduğunu ilk defa şimdi öğrendik: 

lerini, ama, sonradan onu kendilerinin de gördüğünü ve kendilerince onun bir keşif olmadığını, 
Keşif özetsiz ihaleye çıkılma gerekçesi olarak işin acele olmasına katılmadığını; zaten Emlak 

Konut'un elinde bir koz olduğunu; Meclis Başkanlığının sözleşmeye aykırı davranıp keşif ver-
mediğini.her halükârda ihaleyi erteleme şansının olduğunu, buna rağmen uzatmadıklarını, esasın
da bir uzatma taleplerinin olduğunu; ama, orada da 15 gün istendiğini ama Meclisin 7 gün ver
diğini, 
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Kendisinin sanat eseri kavramına bir açıklık getirmek istediğini, sanat eserinin, kanısına göre, 
işçilikte yattığını; buraya gelen mermerin Marmara Adasının mermeri olduğunun belli olduğunu, 
bunun özelliğinin ustasının iyi olması olduğunu; analizlerde her şeyin yani, taşınması, mazotu, iş
çiliğinin belli olduğunu, işçiliğin pahalı olmasına bir lafı olmadığını; onun hakikaten özel bir iş ol
duğunu, ama, mermerin fiyatının her yerde aynı fiyat, profilin her yerde aynı profil, bir kutu ÇBS 
boyanın aynı fiyatı olduğunu; ama, boyacının iyi boyamasının bir ustalık olduğunu, 

Kendilerinin şimdiye kadar ihaleye giren firmalar arasında bir anlaşma olduğunu söylemedik
lerini; onu, kendi aralarında tartışmakta olduklarını, yalnız, bir örnek olarak, Tepe İnşaatın da bu 
işe teklif veren firmalardan birisi olduğunu ve bir de alt taşeronları olduğunu; -mesela, Tepe Ağaç 
Metal Sanayi A.Ş.-, doğal olarak -tabiî ki, burada mantık yürüttüklerini- Tepe İnşaatın bu işin ağaç 
işlerinde buraya teklif atarken Tepe Ağaç'tan fiyat alsa -ki, öyledir mutlaka- mantıken Tepe 
Ağaç'ın en ucuz fiyatı kendi şirketine vermiş olmasının gerekeceğini, ama, uygulamada en ucuz 
fiyatın Mesa-Nurol'un olduğunu ve işi Tepe Ağaç Metal'e yaptırdığını, 

Burada başka şeylerin de olduğunu, bunların çok bariz şeyler olduğunu, burada tek suçlunun 
Mesa-Nurol olmadığını, bütün firmaların suçlu olduğunu; çünkü, hepsinin verdiği fiyatların pahalı 
olduğunu, piyasaya uygunluğunun araştırılmasının lazım olduğunu onun için söylediklerini, fiyat
ların çok uçuk olduğunu, birisinin 1 lira verdiğine ötekinin 100 lira verdiğini; bunun İhale Komis
yonunun dikkatini çekmesi lazım geldiğini, kendisi şahsen üye olsa, arada bu kadar bariz farklar 
varken, böyle bir şeye imza atmayacağını; yani, en azından bunun kalitesinin ne olduğunu sora
cağını, Burada malzeme fiyatını bilmenin çok önemli olduğunu, bunları göremediklerini, 

Mükerrer ödeme sebebiyle Emlak Konut?a müteahhit nezdinde tazmin yoluna gidilmesi 
yönünde bir yazıları olduğunu, tazminle ilgili olarak buldukları şeyleri yazacaklarını; artı "bu ithal 
malzemelere bizim yetkimiz yetmedi, onuda.gerekli mercilerin bulması" diyeceklerini, raporlarının 
"mali sorumluluk" kısmında -bu, normal, klasik bir yöntemdir- öncellikle müteahhitlerden, fir
malardan tahsili; tahsil edilememesi ihtimaline karşılık bu şahısların dosyalarına şerh düşülmesi 
denildiğini, bu işin kesin kabulü sırasında, kesin hesabı sırasında net bir zarar çıkacağını, şu anda 
da fiyat analizi yapılmasına engel bir durum olmadığını beyan etmişlerdir. 

Ahmet KORKMAZ (TBMM İşletme ve Yapım Müdür Yardımcısı) 29.04.1998 Tarihli 
Komisyon Toplantısında; 

- Proje Yönetim Sözleşmesi gereğince kontrol görevinin tümüyle Emlak Konut A.Ş.'ne veril
miş olduğunu, o nedenle istihkaklar, Emlak Konut A.Ş.'nin kurduğu kontrollük teşkilatı tarafından 
düzenlendiğini, Teknik Dairenin görevinin düzenlenmiş olan istihkakın sözleşmeye uygun olup ol
madığının kontrolüyle sınırlı olduğunu, mesleki kontrollerin kontrgaranti sağladığını, gelen istih
kaklar mesleki kontrollere gönderilmek suretiyle incelettirildiğini, kontrollerin verdiği raporlardan 
sonra imzalanan hakedişlerin ilgili makamlara iletildiğini, mesleki kontrollerin raporları ve 
uyarıları doğrultusunda istihkaklarda bazı düzeltmeler yapıldığını, 

İşin bitiş süresi olan 14 Ocak 1998 günü Meclis'in elektronik konusundaki danışmanıyla bir
likte yapılan kontrolde hazır olmadığı görüldüğünü, ancak, 27 Mart 1998 tarihi itibariyle salon kul
lanımına hazır bulunduğunu, Teknik personelin yeterli olması halinde kontrolün Meclis tarafından 
yapılmasının daha sağlıklı olabileceğini.ancak Başkanlık Divanı Kararı ile kontrollüğün Emlak 
Konut'a verildiğini, Teknik Daire ise kontrolden sonra düzenlenen istihkakların sözleşmeye uy
gunluğunu incelediğini, 

t 

Mustafa YILMAZ'a giden hakedişte herkesin imzasının bulunduğunu, Mustafa YILMAZ iti
raz etmeseydi işin orada sonuçlanacağını, aslında Meclis'in yaptığı kontrol değil, sadece hakcdiş-
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lerin sözleşmeye uygun olup olmadığının incelenmesinden ibaret olduğunu, Kontrollük işini Mec-
lis'in üstlenebilmesi için sözleşmenin değiştirilmesi gerektiğini, 

Teknik Dairenin müellifin hazırladığı keşfi Ekim 1996 ayında görmesi gerektiğini, Emlak 
Konut keşifleri istedikten sonra, Teknik Daire'den İlhami URAL'a yazı yazılarak keşiflerin gön
derilmesi istendiğini, ancak yanıt alınamadığını, cevap alınamayınca Emlak Konut'a sağlıklı bir 
keşif yapılamayacağına dair yazı yazıldığını, Müellif tarafından yapılan keşfin sağlıksız ,ancak 
keşif bedelinin olduğu gibi ödendiğini, keşif sağlıksız bulundu ise parasının ödenmemesi gerek
tiğini, O kadar kısıtlı bir sürede sağlıklı bir kesifin yapılamayacağını, yeterli süre verilmiş olsaydı 
zamanında istenen nitelikte kesifin hazırlanabileceğini, 

Böyle bir işte toplam bedelin % 20'sinin söküm tutarından oluşmasına "çok normaldir" diye
meyeceğini açıklamıştır. 

Mehmet ÜNAL (TBMM Saymanlık Müdürü) 29.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Mustafa YILMAZ Bey'e 1. hakediş nedeniyle ödenecek tutarın kendi yetki limitini aştığını 

bildirdiğini, daha sonra yetki devrini götürerek imzalamasını rica etmemize rağmen rakamı yüksek 
bulduğundan imza etmediğini, 

1. hakedişi öderken rakamı yüksek bulduğunu, sökümün bu kadar yüksek olmaması gerek
tiğini belirterek şirketin neden yüksek rakam verdiğini sorduğunda "Bu bir finansman taktiği; ilk 
aldığımızı fazla tuttuk, ondan sonrasına ucuz teklif vererek ihaleyi kazanalım diye böyle bir taktik 
uyguladık" dediklerini, 1. hakedişi, İdare bir taahhüde girmiş olduğu için ödemek zorunda olduk
larını, ödememek gibi birşey sözkonusu olmadığını, 

Meclisin muhatabının Emlak Konut olduğunu, faturaları Emlak Konut'un kestiğini, ödemeyi 
Emlak Konut'a yaptıklarını açıklamıştır. 

Siemens ve Simko Yetkilileri 30.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Tanju TUGAL: Elektrik yüksek mühendiği olduğunu, Siemens'in, otuz yıldır bu bölgedeki 

sorumlu bölge müdürü olduğunu, 
Ahmet AKDORA: Özel projeler müdürü olduğunu, özel elektronik mühendisi olduğunu, 

otuziki yıldır Simko'da çalıştığını, 
Yüksel TAVSEL: Elektronik yüksek mühendisi olduğunu, güvenlik ve ses sistemleri satış 

grup müdürü olduğunu, yirmi yıldır Siemens'te çalıştığını, 

Ramazan GÜVENÇ: Elektronik yüksek mühendisi olduğunu, proje yöneticiliği yaptığını, bu 
projenin yöneticisi olduğunu, onbir yıldır Simko'da çalıştığını, 

Siemens yetkilileri bu konunun fonksiyon ve kapsam yönünden, dünyada ilk uygulanan, tek
nolojisi çok karmaşık ve oldukça komplike bir sistem olduğunu, firmalarına ilk olarak 1996 son
baharında Meclis Genel Kurul salonunun elektrik, yangın ihbar sistemleri için, o sırada ihaleye gir
mekte olan Mesa Firmasından teklif talebinde bulunduğunu, bu vesileyle, Mesa Firmasıyla ilişkiye 
başladıklarını, 1960'da ilk Meclis açılırken, elektrifikasyon, seslendirme, yangın ihbar sistemini 
yapan ve 1988-1989'da Genel Kurul salonunun seslendirmesinin değiştirilmesi işini de taahhüt et
miş ve yerine getirmiş firma olduklarını, Mesa Firmasının tüm işi yüklendikten sonra, şirketlerin
den oylama, yoklama ve seslendirme sistemleri için de teklif istediğini, ilk global tekliflerini 1997 
Ocak ayı ortasında Mesa'ya intikal ettirdiklerini, ilk resmi tekliflerini 31.01.1997'de Mesa Şir
ketine 7 milyon 380 bin dolar olarak takdim ettiklerini, 
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Gerek Emlakkonut ilgilileri gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevli teknik eleman
larıyla daimi müzakereler, teknik ve fiyat olarak cereyan ettiğini, Şubat yahut Ocak sonunda, Em
lakkonut'la bir toplantı olduğunu ve toplantıda Emlakkonut ilgilileri, Türkiye Büyük Millet Mec^ 
lisinin teknik müşavirleri, Mesa'nın ilgilileri ve Siemens yetkililerinin bulunduğunu, birkaç saat 
süren, teknik bir sistem hakkında tartışmalar olduğunu, 31.01.1997'de verdikleri 7 milyon 380 bin 
dolarlık tekliften sonra, Emlak Konut'a 03.03.1997'de 6 milyon 180 bin dolarlık bir teklif daha ver
diklerini, ondan sonra, bu fiyatın da yüksek olduğunu ve inin denildiğini, 05.03.1997'de 5 milyon 
990 bin dolarlık bir teklif daha verdiklerini, teklif fiyatları aynı kalmak kaydıyla, fiyat tenzilatı 
bazında teknik düzenlemeler yaptıklarını, Mesa'dan, Emlakkonut'tan hepsiyle görüşmelerin ol
duğunu, bir indirim taleplerinin daha geldiğini ve 11.03.1997 tarihinde de 5 milyon 945 bin dolar
lık son teklifi verdiklerini ve daha fazla inemeyeceklerini belirttiklerini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir yerde iş yapmanın Siemens için son derece önemli bir 
şey olduğunu, azami zorlamalar yaparak bu indirimlere doğru gittiklerini, ama en sonunda orada 
tıkandıklarını, fiyatlarının rakiplerden daha fazla olmasına rağmen tercih edildiklerini, 25 Mart 
1997'de sözleşmenin imzalandığını, fiyatın 5 milyon 945 bin dolar olduğunu, ondan sonra, kar
şılıklı uygulamaya yönelik teknik görüşmelerin yapıldığını, o görüşmelerde uygulamanın nasıl 
olacağının daha da detaylandınldığını, ondan sonra proje aşamasına geçildiğini, uygulama pro
jelerinin yapıldığını ve uygulama protokollerinin çıktığını ve onaya sunulduğunu, kısmen onayların 
alındığını, bazı onayların gecikerek alındığını, ondan sonra bir tane masa ünitesinin örneğini getirip 
burada bir masaya monte edildiğini ve onunda onayının alındığını, onay alınan kısımların Alman
ya'da Siemens Firmasında üretimine başlandığını, Temmuz ayında altyapı çalışmalarını başlattık
larını Ağustos ayı içerisinde, kablo kanallarını döşemeye başladıklarını, altyapı hazırlandıktan son
ra, onun üzerine şap döküldüğünü, arkasından halı ve masalar monte edildikten sonra cihazların 
monte edildiğini, iş akışı içerisinde inşaatla paralel olarak, Ocak 1988'te sistemin işletmeye hazır 
hale getirildiğini, küçük bir gecikme olduğunu, ayın 14'ünde sistemin tamamlandığını, bununla il
gili, süre uzatımıyla ilgili mücbir sebepten, firmalarından kaynaklanmayan nedenlere dayalı olan 
gecikmeleri de Mesa'ya bildirdiklerini, işi zamanında teslim ettiklerini, 

Taç panellerde parlama konusu olan şeylerin Meclis salonunun belirli yerlerinde, normal ay
dınlatmanın olduğu yerlerde hiçbir sorun yaratmadığını, çok büyük avize sisteminin bulunduğunu, 
o avizelerin direkt ışık kaynağı direkt ekranın üzerine yapsıma yaptığını, onun için sıkıntı ol
duğunu, resmen kendilerine böyle bir talep elmediğini, bu konunun şimdiye kadar resmiyete dökiil-
mediğini, mevcut kurulmuş bu kadar emek verilmiş sistemin daha faydalı bir şekilde ve bir de 
okunabilir hale getirilmesi yönünde bir şeyler önerdiklerini, şartnamede proje müellifinin, tarifle 
değil, bütün sistemin fonksiyonlarını ihtiva edecek şekilde sistem kurulduğunu, 27 Marta kadar 
kabul gerektiğinde, Siemens arasında teknik bazda görüşlerin, tartışmaların olduğunu, 27 Marttaki 
testlerde, sistemin fonksiyonlarını yerine getirir hale geldiğini, eğer bu parlama olayı halledilirse, 
27 Mart tarihi itibariyle ileride geçici kabul yapılabilir gibi bir ifade hatırladıklarını, kendilerinin 
de Mesa'ya sorduklarını, daha yapılmamış olduğunu öğrendiklerini, 27 Mart-30 Mart arasında 
yapılan testlerde sistem tıkanıklığının oradaki mevcut bütün komisyon heyetince de saptandığını, 
Meclisin çeşitli elemanlarından 300-400 kişi geldiğini, milletvekiliymiş gibi oylama, yoklama 
yapıldığını, denendiğini, 10 Ocakta teslim için komisyon oluşturulduğunu, kabul muayenesinin 
başladığını, softvvare ilk defa devreye konduğu için bir takım aksaklıkların olduğunu, ama, bunların 
hepsinin giderildiğini, şartnamede kapakla ilgili bir isteğin olmadığını, sistemi ve Meclisteki 
heyecanlı atmosferi gördükten sonra bunu önereceklerini ve bunun yansımayı da engelleyeceğini, 
10 milyon dolar olan ilk teklif fiyatlarının daha gerçekçi, normal karlı fiyatlar olduğunu, mekanın 
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prestij özelliğinden dolayı, karlarından fedakarlık ederek son teklif fiyatını 5 milyon 945 bin dolara 
indirdiklerini ve orada durduklarını, böyle şerefli bir görevi bir başkasına bırakmamak için her 
şeyin feda edileceğini bunun için % 47'lik indirim yaptıklarını, sistem devreye girdikten sonra uy
gulamaya girildiği zaman birim fiyat bazında da azalma, çoğalmanın olabildiğini,.bu sözleşme 
aşamasından sonra, proje görüşmelerinde video projeksiyon sisteminin iptal olduğunu, bu ihalede, 
bir ara kapsam dışına çıkarılmış. Eğer, Mesa-Nurol burada teknik bir heyet olarak çalışmadıysa, 
Mesa-Nurol'a niye yüzde 1.5 verildi, eğer sizin elemanlarınız bunu monte etmişse... sorusuna; 

Şantiyenin altyapısından faydalandıklarını, Mesa-Nurol'un o katkısının olduğunu, gelen mal
zemeleri inşaatın girişine paralel olarak yerine monte etmek, testlerin ayarlarını yapmak, devreye 
almak, softvvare ayarlamalarını yapmak, montajını yapmak,, kabloyu döşemek gibi işleri ken
dilerinin yaptıklarını, böyle hassas bir sistemi zaten başkasına bırakmayacaklarını, yapım esnasın
da Mesa-Nurol'un işini geciktirecek bir gecikmenin sözleşmeden dolayı olmuş olabileceğini, ken
dilerinin programlarına uyduklarını, daha çok onlara bağlı olduklarını, inşaat yapılmadan kab
loların çekilemeyeceğini, ancak kendi sözleşmelerinin onaylanma tarihlerinin, Mesa-Nurol'un Em-
lakkonut'la, dolayısıyla Meclisle yapmış olduğu taahhütlerin tarihlerine denk gelmemiş olması 
nedeniyle bir şeylerin olabileceğini, operasyon olarak kendilerinin hiç engel olmadıklarını, Mart 
ayında sözleşmeyi imzaladıktan sonra tatbikat projelerini hazırladıklarını, elektronik sistemlerde, 
inşaat yahut elektrifikasyon anlamında, tatbikat projesini işi alan firmanın yaptığını, bu işin, kap
samlı bir teknik şartnamesinin olduğunu, onun üzerinde, uygulama aşamasında, yapımcı firma 
olarak çeşitli önerilerin, tartışmaların yapıldığını, onların haftalarca sürdüğünü, avan projede 
bulunduğunu, kablolajın çekilmesi v.b gibi ayrıntılı projeyi elektronik sistemlerde, yapımcı firma 
kendi sistemine göre detaylandırdığını, ilk verdikleri teklifte, teslim süresinin 17 ay olduğunu, çok 
büyük çabayla, çok büyük zorluklarla son derece komplike sistemi, arzu edilen sürenin içinde pres 
etmek için, her türlü çabanın gösterildiğini, proje müellifi, Türkiye'deki tatbikatı bilir, ama, sizler 
bütün dünya ülkelerinde bu tür salonların yapımında görev almış, üstlenmiş kişiler olarak; yani, 
değişik alternatifli tekliflerinizi niye getirmediniz de, bu iş bugüne kadar uzadı; yani, okuma sis
teminin bu yansımasından dolayı sorusuna; 

Sözleşme gereği hep muhataplarının Mesa olduğunu, muhtelif alternatiflerin önerildiğini, en 
geçerli teknolojinin kapasitif teknoloji olduğunu, başkalarının da var olduğunu, ama, daha kanıt
lanmamış olduğunu, hiçbirinin tam bir çözüm olmadığını, hepsine mimari açıdan bir itiraz 
olunabildiğini, bu konuda yapılmış olan bu çalışmaların, ortaya çıkarılan bu sistemin -işe de 
yarayan bir sistem olunacağına göre- kapakla çözümlenmesini önerdiklerini ve sonunda onu 
yapalım dediklerini, dünyadaj bu tür büyük salonlarda oylama sisteminin bu tür 500 küsur sistem
li bir şeyin tatbikatının bulunmadığını, büyük kapsamlı bir oylamada hata ihtimalinin, sistem düz
gün çalıştırıldığı ve bakımı sistemli yapıldığı takdirde sıfır olduğunu, proje müellifinin bu sistemi 
tavsiye etmediğini ve kendi, önerisi olmamasına rağmen kabul edildiği konusunda kendilerine tek
lif vermeleri için konulan dokümantasyonda, zaten böyle bir kararın verilmiş olduğunu, "sizin 
fiyatlarınız 5 milyon 900, sonra artışlarla 6 milyon küsur dolara çıkıyor. Bu yekunun içerisinde, 
malzeme tutarı nedir?" sorusuna; 

Keşiflere bakarak, onun hemen bulunabileceğini, sözleşmede bunun belli olduğunu, işçiliğin 
200 bin dolar olduğunu tahmin ettiklerini, ancak, işçiliğin malzemenin içinde olduğunu, bu sis
temin softvvarenin özel olarak yapıldığını, bir hafta içindeki fiyat düşmelerinin nedeninin de o ol
duğunu, softvvare yazan insanların dünyanın her yerinde pahalı insanlar olduklarını, malzeme 
fiyatının içinde o sistemin işletim softvvare'inin de bulunduğunu, malzeme değerinin 200 bin, 300 
bin doların çok üstünde olduğunu, sözleşmenin ekinde bütün detayların bulunduğunu, "sizin, bu 
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malzeme listesi içerisinde 8 inci sayfada, sıra 79, NYY 1x25 kablo, verdiğiniz fiyat 3,70 dolar. Ben, 
bunu İstanbul'dan çeşitli yerlerde fiyat aldırdım 0,98 dolar. Sıra 80, 1x10 yine NYY kablo, sizin 
verdiğiniz 2,80, verilen fiyat 0,43 dolar. Bu kadar fahiş, 7 misli, 8 misli fiyat farkı nereden ileri 
geliyor? Aynı kablo" sorusuna; 

Bu detayda, analizlerini yapmadıklarını, Siemens'in kablo fiyatlarının yüksek olduğunu, liste 
fiyatları takribi olarak baz alındığında birim fiyatlara intikal eden bütün sorumluluk ve projelendir
me, şantiyenin kurulması bütün işler, normal olarak belirli maliyetlerde dikkate alındığında 4 mis
line, 5 misline kadar çıkabildiğini, bunun bir uygulama olduğunu, burada, bütün mühendislik hiz
metleriyle, riskleriyle kadarıyla bir sistem fiyatı bulduklarını, ilk ihaleye çıkışlarının Alman GCA 
Firmasının hazırladığı şartname üzerine olduğunu, prosedür ve mevzuat olarak MESA firmasının, 
işin genel müteahhiti olduğunu, MESA Firmasının teklifleri, resmen diğer firmalardan istediğini, 
kendilerinde de teklif isteyenin MESA olduğunu, muhataplarının hep Mesa-Nurol olduğunu, Mesa-
Nurol'la tabii ki iş yürütülürken, doğal olarak bir işin yürütülmesinde şunu şu gün değil de, şu gün 
yapın gibi ihtilafların olduğunu, bu ihtilaflar esnasında bütün görüşmelerde "sizin işvereniniz biziz, 
sözleşmeyi bizimle imzaladınız; niçin başka şeyleri söylüyorsunuz" laflarını duyduklarını, şu ana 
kadar da, paranın büyük bir bölümünü alamadıklarını, 2,5 milyon dolar civarında hakedişlerinin 
içeride beklediğini, parlamayı önleyici kapakların daha fazla gecikmeye neden olmamak için, her 
ihtimale karşı hazırladıklarını, Mesanın kendilerine takın dediğini, bu işin bir gün sürmeyeceğini, 
bir haftada takabileceklerini, taşeron kullanmadıklarını, kendilerinin zaten taşeron olduklarını, bu 
sistemin oturumda kullanılabilmesi için, 550 milletvekilinin parmak izlerinin alınmasının, eğiti
minin yapılmasının gerektiğini, ayrıca, Meclis Başkanı ve başkanvekillerinin, başkanlık kürsüsün
deki panellerin kullanılması konusunda oryantasyonunun gerektiğini, bunun bir-iki ay kadar bir 
süre olacağını, bunu da gözönünde tutmak gerekeceğini belirtmişlerdir. 

Siemens ve Simko Yetkilileri 21.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Teknik açıdan sistemin kullanılmasında engel teşkil edecek bir şeyin bulunmadığını, ancak, 

geçen hafta pazartesi günü genel müteahhitten bir yazıyı resmen aldıklarını, bu yazıda parlamayı 
önlemek için takmış oldukları kapakların, ileride başka bir tip taç panelle değiştirmeleri kaydıyla 
kabul edilebileceğinin ve Siemens'in bu konuda bir taahhüt vermesi halinde geçici kabulün 
yapılabileceğinin belirtildiğini, Böyle bir taahhüde girip girmeyecekleri ile ilgili cevabı, 
önümüzdeki hafta sonuna kadar vereceklerini, esas itibariyle taahhüdlerini yerine getirdiklerini, 
ancak, ek bir talebin olduğunu, bu talep de geldiğine göre Yüce Meclis olduğu için taahhüdleri kap
samında olmasa da değerlendirmeye aldıklarını, 

Kapak çözümünü projenin yürümesi sırasında, taş paneller takıldıktan sonra, kontras 
problemi olduğunu gördükten sonra, kapak çözümünü önerdiklerini, ancak, buna müspet menfi 
hiçbir zaman resmi bir cevap almadıklarım, aynı konuyu Mesa-Nurol ile konuştuklarını, Mesa 
Nurol'un "Bunları takın" dediğini, ondan sonra kendilerininde bir yazıyla cevap verdiklerini, 
yazıyla bildirin dediklerini, yazının cevabı gelene kadar bekleyelim dediklerini ancak Mesa-
Nurol'un bu konuda ısrarcı olduğunu ve "Sizin işvereniniz benim, sizinle sözleşme benim", biz 
daha salonu devretmedik, bütün oradaki şey bizimdir, sizin işvereniniz, istihkakınızı yapan da biziz, 
biz bu şeyin iznini aldık, bu şekilde takacaksınız" dediğini bunun üzerine taktıklarını, ayrıca da, 
parlama problemini de çözdüğünü gördüklerini, sizin bu diğer kapakların takılması esnasında 
Meclis teknik elemanları bulundular mı veya diğer kontrol elemanları bu kapakların takılması 
hususunda bir mavafakatları oldu mu? sorusuna; 
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Hiçbir proje boyunca Meclis elemanlarının muvafakatlarının kendilerine karşı olmadığını, 
muhatablarının sadece Mesa-Nurol olduğunu, sistem işletmeye hazır hale geldikten sonra, sözleş
melere göre Meclis elemanları tarafından sayın milletvekillerinin 550'sinin de parmak izinin alına
cağını, Meclis Başkanlık Divanına bir sistem üzerinde oryantasyon yapılacağını, Milletvekillerine 
bir miktar oryantasyon yapılacağını, ondan sonra oturumların başlayabileceğini, parmak izi alınma 
süresinin bir ay ila iki ay arasında bir zaman alabileceğini, 30 Mart 1998'de sistemin testlerini yap
tıklarını, salonda kullanım açısından bir problem olmadığını gördüklerini, 

27 Martta, testleri yaptıklarını, sistemin incelemesinin 30 Marttaki testlerle komple bitmediği
ni, sistemin incelenmesinin devam ettiğini ve bu raporla sonlanmış olduğunu, testlerin yapıldığı ta
rihte sistemin incelenmesi bitti olarak anlaşılmaması gerektiğini, sadece bazı kalabalık bir grupla 
katılım testinin yapıldığını, 

Raporun kendilerine resmi olarak intikal etmediğini, gayriresmi olarak arkadaşlarla çalıştıkla
rını, bilgilerin kendilerinde bulunduğunu, Parlar Vakfının tespit ettiği, tamamlanması gereken hu
susların hepsiyle mutabık olduklarını, ama, bunların çalışma gerektiren hususlar olduğunu, ayrıca 
sistemin kabulüne engel teşkil eden hususlar olduğunu, sözleşme yaptıkları merci tarafından veril
miş bir kabul tutanağı veya noksan tutanağının bulunmadığını, 

Diyelim ki, parmak izi alınan arkadaşın o parmağı nasırlaştı veya okutamadı veya basamadı, 
onun görülmesi nasıl oluyor? O bir oy Meclis için önemli sorusuna; şartnamenin bu ilgili madde
lerinde şartnamenin her yerinde bu kadar açık anlatılmadığı halde bu konunun açık açık anlatıldı
ğını, oylama anında bir milletvekili oy kullanamazsa başkanın menüsünde el kaldırarak ben oy kul
lanamadım diye haber verdiğini, haber vermesi üzerine başkanın oradaki menliye geçtiğini, bu ar
kadaş oy kullanamamış onun pin kodu şudur, onun pinle oy kullanmasına imkan verildiğini, bunun 
ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını, fakat, şu anki fiili sistemde bunun bulunmadığını, fiili sistem ya
pılırken, uygulama protokolleri ve toplantı tutanaklarında yoklamayla ilgili olarak her zaman için 
parmak izinin tanıtılarak yapılacağı, herhangi bir ekstra bir durumda izin verilmeyecek şeklinde bir 
ifadenin bulunduğunu, yalnız, bu oylama için herhangi bir açıklığın getirilmediğini, bu şekilde hal
ledildiğini, eğer, bu konu bu haliyle devam edecekse, mutabakat sağlanmalı, yok etmeyecekse bu
nun bir eksiklik olduğunu, kendilerinin bunu mutabakat sağlanmalı şeklinde de raporlarında belirt
tiklerini, üye oy kullanamadğını nasıl görebiliyor? sorusuna; sistemi kullanırken, kişinin pin kodu
nu girmesi gerektiğini, girdikten sonra, ismini göstererek kişiyi tanıdığını belli ettiğini, arkasından
da menü çıktığını, bunun üzerinden oyunuzu belli edin dediğini, bu menülerin hiçbiri çıkmazsa; 
parmak izinin tanıtılmayacağım, otomatik olarak evet hayır deme şansının bile olmadığını, banka-
matik gibi önce şifrenin girildiğini, ondan sonra öbür menülere geçildiğini, 

Parmak izi almanın milletvekillerinin ve Başkanlık Divanının eğitiminin o kadar büyük bir 
problem olmadığını, oradaki testler sırasında 440 arkadaşla birlikte test yaptıklarını, 440 arkadaşın 
parmak izini aşağı yukarı bir hafta gibi bir sürede, aldıklarını, test esnasında İki yoklamadan sonra 
440 arkadaşın tamamının sistemi kullanabilir hale geldiğini, özel bir eğitim vermediklerini, bunla
rın o kadar büyük problemler olmadığını, öncelikle, sistçmin işletilmeye alınmasının gerektiğini, 

Görülebilirlikliğin eser mahiyette düzeldiğini, Danışman tarafından önerilen bir sistem oldu
ğunu, sonradan ortaya çıkan bir kusur olduğunu kabul ettiklerini, bunun için kapak çözümünü öner
diklerini, başka bir çözüm bulamadıklarını, bunun için araştırma yapmak gibi yaptıkları sözleşme
de bir taahhüdlerinin bulunmadığını, araştırma yapmanın uzun süreler istediğini, bu araştırmayı ya
pana kadar yeni bir sistem çıkabileceğini, araştırma geliştirme siparişi almadıklarını, böyle bir si
pariş verilirse, onu seve seve yapacaklarını belirtmişlerdir. 
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Mctin ÇELİKBİLEK (Atempo Firması Yetkilisi) 30.04.1998 Tarihli Komisyon Toplan
tısında; 

Şirketin Genel Müdürü olduğunu, 12 yıllık bir şirket olduklarını, bu şirketin kurulduğu gün
den itibaren konuyla ilgili olarak çalışmakta olduğunu, şirketin dışilişkileri ve taahhüt bölümünün 
başında bulunduğunu, yurtiçi satışlarıyla daha çok şirketdeki diğer ortağının ilgilendiğini, bu tür 
büyük taahhüt konularıyla kendisinin ilgilendiğini, bugüne kadar, bu konuyla ilgili herhangi bir 
yerde, herhangi bir şekilde konunun mütalaası hakkında bir yorumda bulunmadıklarını, böyle bir 
Komisyon huzurunda bildikleri, gördükleri bütün her şeyi anlatmak durumunda olduklarını, 

Genel Kurulun, konularıyla ilgili işi başlığında, Emlak Konutun ilk önce ihaleye katılacak olan 
ana firmadan, yüklenici firmadan, birlikte çalışacağı diğer taşeron firmaların isimlerini ve yeterli
liklerini istediğini, firmalarının tüm banka bilgilerini, gerek mühendis kadrosunu, bu kararın veril
mesiyle ilgili olabilecek her türlü belge ve bilgiyi bir dosyada toplayarak ihaleye katılan firmalara 
verdiklerini, firmaların hazırlamış oldukları teklifleriyle birlikte Emlak Konuta dosyalarını verdik
lerini, bu dosyaların Emlak Konuta gittiğini ve bu ihale için teklif vermeye, ihale sonrasında işi 
yapmaya yeterli görüldüklerini ve bundan sonra da Meclisin teknik komisyonunun herhangi bir şe
kilde bu ihaleye katılmamız davetinden önce, parasını ödeyerek tutmuş olduğu Alman GCA firma
sı, Doktor Ahnert ve ekibinin hazırlamış olduğu bir teknik şartnamenin kendilerine verildiğini, o 
teknik şartnameyi ihaleye katılan ana firmalardan aldıklarını, kalın bir dosya halinde kendilerine 
verildiğini, bu dosya içerisinde diğer işlerin de bulunduğunu, sadece kendi konularıyla ilgili bölüm
le ilgili olarak çalışmaya başladıklarını, 

Bu şartnamenin içerisinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa hazırlık yapılırmışçasına herşe-
yin çok açık ve seçik olarak belirtildiğini, kabloların dönüş yeri, kabloların cinsi, malzemenin şek
li ve biçiminin çok sarih olarak anlatıldığını, kendilerine verilen şartname doğrultusunda ihaleye 
hazırlandıklarını, Emlak Konutun o anda muhatabları olmadığını, Mesa-Nurol firmasının seçildiği
ni, Mesa-Nurol firmasının kendilerini çağırdığını, bunun fatura artı kar sistemine göre yapılacağı
nı, dolayısıyla tekliflerini hazırlayarak kendilerine vermelerini istediklerini, hazırladıkları teklifle
ri Mesa-Nurol firmasına verdiklerini, Mesa-Nurol firması tarafından incelenmesi için Emlak Ko
nut yönetimine götürdüğünü, verdikleri dosyaların Emlak Konutun tutmuş olduğu Türk danışman 
Kemal ALTINEL ve Alman GCA firmasının yetkilisi Helmut GROOTE tarafından incelendiğini, 
Helmut GROOTE'nin raporunda Siemens ve Atempo firmalarının bu işi yapabileceği kanaatinin 
oluştuğunu, Emlak Konutun tutmuş olduğu danışmanın verdiği raporun tesadüfen ellerine geçtiği
ni, bu raporda her ikisinin de bu işi yapabileceği , ama Siemens firmasının daha yeni teknolojiler 
kullanacağı görülmüştür."denildiğini, 

Bu işin Türkiye'de ve dünyada ilk defa uygulanan bir iş olduğunu, dolayısıyla daha henüz hiç
bir yerde uygulanmayan bir teknoloji için daha yeni bir teknoloji demlemeyeceğini, kendilerine 
şartname verildiğini ve buna buna göre teklif vermelerinin istendiğini, buna göre teklif verdikleri
ni, teklifler verildikten sonra, açıklamaların başlamış olduğunu, açıklamalar başladıktan sonra, ken
dilerinin herhangi bir şekilde bir yerden bir haber alma durumunda olmadıklarını, Teknik Daire 
Başkanı Fahri KÖPRÜLÜ ve Necdet BASA'yı tanımadıklarını, sadece Mcsa-Nurol'la muhatap ol
duklarını, Emlak Konuttan da hiç kimseyi tanımadıklarını, bütün teklifler.açıklandıktan sonra ken
dilerinin bununla ilgili olarak herhangi bir şekilde bilgi alamadıklarını, Hürriyet Gazetesinde bir 
yazının yayınlandığını, Hürriyet Gazetesinde yayımlanan yazıyı baz alarak Emlak Konuta Siemens 
ve kendi firmalarının fiyatlarıyla ilgili yazı yazdıklarını, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bu iş 
için tutulan danışmanın katıldığı toplantıda ilginç bir şey yaşandığını, danışman Kemal ALTI-
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NEL'in kendilerine bazı şeyler sormaya başladığını, toplantıya katılan şahısların isimlerinin kendi
lerinde bulunduğunu, konsorsiyumda bulundukları firmalardan Matheus Müller, Guido Erben, bir 
de şirketlerinin temsilcileri ve mühendislerinin bulunduğunu,'toplantıda bu kadar spesifik bir konu 
hakkında yeterince bilgi veremediklerine veya sorulmadığına inandıklarını ve bununla İlgili olarak 
bir yazı yazdıklarını, danışman Sayın Kemal ALTINEL'in, mikrofonun sayısının artacağını, vesa-
ir vesair belirtmesinden sonra, toplantı sonrasında toplantıya katılan Mister Müller, Mister Erben 
ile kendi içlerinde bir teknik değerlendirme yaptıklarını, bu konular hakkında yeterli bilgi verme 
imkanlarının çalmadığına kanaat getirdiklerini, bunun da yanlış karar ve bilgilendirmelere neden 
olacağını düşündüklerini, teknik değerlendirmenin Sayın Kemal ALTINEL tarafından Almanca 
olarak yapıldığını, Sayın Kemal ALTINEL'in Almanca olarak yaptığı toplantıyı İngilizce bilen da
nışmanın izlediğini, toplantıyla ilgili olarak sonuçta verilecek raporda danışmanın tam olarak bu 
konuyu anladığından emin olmadıklarını ve bununla ilgili olarak bir yazı yazdıklarını, Mesa'ya tes
lim ettikleri ve toplantıya getirilen teknik katalog, doküman ve demo disketlerinin bazılarının he
nüz açılmamış olduğunu gördüklerini, danışmanın peşin hükümlü olduğunu, toplantı esnasında, 
ana sistem hakkında bilgi içeren (konferas sistemi) IRP katalogunun dosyada olmadığının Sayın 
ALTINEL tarafından belirtildiğini, dosyanın kendileri tarafından açılarak, kendisine bu katalogun 
dosyada olduğunun gösterildiğini, çok sofistik, yeni ve modern bir teknolojiye sahip bir ürün hak
kında çok yüzeysel bilgiler verilebildiğini veya çok yüzeysel sorulara cevap verildiğini, daha uzun 
bir çalışma hakkında, daha iyi bilgilendirebileceklerini, bu konuyla ilgili korkularının sistemi Sa
yın ALTINEL'e de tam olarak anlatabilmek olduğunu, tüm danışmanların, yani Mister Groote, ya
ni, Meclisin görevlendirmiş olduğu ve projesini yaptırmış olduğu Alman firmanın yetkilileri, Sa
yın Murat AŞKAL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Sayın Kemal ALTINEL (emlak Konutun yet
kili danışmanı) ile birlikte tekrar bir daha bu konu üzerinde bir çalışma yapmak arzusunda olduk
larını söylediklerini, kendilerine daha sonra faks gönderdiklerini, 

Bundan sonra, Emlak Konuta bir yazı daha yazdıklarını, Atempo olarak Türkiye içerisinde iyi 
ve büyük işler yapmış olmalarına rağmen Siemens ayarında bir firma olmadıklarını kabul ettikle
rini, örnek olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkünün genel alan seslendirmesi, tören alanı seslendirme
si, konferans salonu seslendirmesi, simültane, basın toplantı, genel kurul salonu, yani büyük salon, 
avizeli salon vesair, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Donanma Komutanlığı Harp Oyun
ları Merkezi, bütün askeri kuruluşların tamamı, Hava Kuvvetleri, Deniz, Jandarma, Kara, Hava Sa
vunma Harekat Merkezi gibi kritik yerleri yaptıklarını, şu anda da askeri şura salonunu yaptıkları
nı, yeterli servis ağlarının bulunduğunu, bakım, onarım ve arıza halinde bir saat içerisinde Genel 
Kurula geleceklerini belirttiklerini, konsorsiyumda bulunan firmalarının da dış ülkelerdeki büyü
kelçiliklerimiz vasıtasıyla temin edecekleri bakım, onarım, taahhüt belgelerini ve komisyonun ta
yin edeceği her türlü cezai şartı içeren teminat mektubunu vermeyi kabul ve taahhüt ettiklerini, ba
kım, onarımda bir problem olduğu takdirde bunu hemen anında nakde çevrilebilir teminat mektu
bu da dahil olmak üzere vermeyi taahhüt ettiklerini, bu iş için uygun olduklarının danışmanlar ta
rafından teyit edildiğini, bu işi yaptıktan sonra, bakım onarım hizmetini bir saat içerisinde yerine 
getireceklerini, diğer firmadan daha çabuk müdahale edeceklerini belirttiklerini ve bu işle ilgili ola
rak da kendilerinden ne istenirse vermeye hazır olduklarını belirttiklerini, 

Birinci verdikleri tekliften sonra, Emlak Konut Anonim Şirketine İ 5.03.1997 ATM 97/147 ta: 

rihinde bir yazı yazdıklarını, yazıda "Hürriyet Gazetesinde bir yazı okuduklarını, herhangi bir şe
kilde ihale sonuçlarıyla ilgili olarak bir bilgilerinin olmamasına rağmen, Meclis Divan Kurulunun 
başka almış olduğu bir karar varsa da, bugüne kadar firmalarına bu konu hakkında bilgi gelmedi
ğini, basından yapılan açıklama doğrultusunda, ortak oldukları yabancı firmalarla tekliflerinin tek-
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rar gözden geçirildiğini, bazı yeni detayların açıklanmasının gerekli olduğu kanaatine varıldığını, 
teklif fiyatlarını tüm kalemlerden eşit oranlarla düşürülmek kaydı ve iş kalemleri olarak açılımı da, 
tüm kalemlere sarih olmak kaydıyla 5 milyon 250 bin ABD Dolarına düşürdüklerini" belirttikleri
ni, iş planlarındaki hükümler aynı kalmak kaydıyla, sistemi çalışır vaziyette teslim etme zamanını 
1 ay daha kısalttıklarını, 

Divanda tartışılan sistemin renkli ve renksiz olması ile ilgili olarak bir mütaala yürütmeyecek
lerini, şu anda ünitelerin parladığını duyduklarını, kendilerinin teklif ettikleri sistemin anti-reflek-
te bir sistem olduğunu, yani parlamayan bir sistem olduğunu, Almanya'dan gelen konsorsiyumla-
rındaki yabancı katılımcıların, oylama-yoklama sistemini, ön paneli, mikrofonu örnek getirdikleri
ni ve bütün bunlar bir araya gelecek ve şu ölçülerde bir sistem meydana gelecektir diye masanın 
üzerine koyduklarını, 

06.03.1997'de yapılan teknik toplantıya Emlak Konut adına Füsun MERTER, Metin GÜRAY,, 
Ali Mirza ÖZBEK, Kemal ALTINEL, Meclis adına Murat AŞKAR, Mesa firması adına Celal ÖZ
KAN, firmalarından Metin ÇELİKBİLEK, Okan AKBAY, IRP'den Matheus Müller, Eıben'den de 
Guido Erben'in katıldığını, müellifin bulunmadığını, toplantı 01.03.1997'de bu konuyla ilgili ola
rak iyi anlatamadıklarını, kendilerini iyi dinlemediklerini, daha henüz disketler açılmamıştı dedik
lerini, bir yazılarının bulunduğunu, burada çok ilginç bir şeyin olduğunu, konsorsiyumda bulun
dukları firmalardan bir tanesinin buna benzer parmak izli küçük bir sistemi Rusya Parlamentosun
da kurduğunu ve çalıştırdığını, Meclis Başkanının masasında büyük bir LCD panelin bulunduğunu 
ve Meclisin bir krokisinin olduğunu, orada kimin oturduğunun görüldüğünü, konuşmak isteyen 
bastığı zaman onun önündeki isim yandığını, ona söz verildiğini, verilmediğini, büyük bir diskplay 
üzerinde her şeyin görüldüğünü, buna benzer bir sistemin Rusya'da yapıldığını, yapılan bu siste
min disketlerini incelenmek üzere teslim ettiklerini, ama kimsenin bu disketleri incelemediğini, 
hatta açmadıklarını, hasbelkader ellerine geçen bir evrakın bulunduğunu, 

Emlak Konutun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Teknik Daire 
Başkanlığına yazdığı 04.03.1997 gün ve 1120 sayılı yazısında; Emlak Konut ile Başkanlık arasın
da 26.07.1996 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca, TBMM Genel Kurul salonu yenileme inşa
at ihalesi işi yapılarak, Nurol-Mesa ortak girişim firması ile 11.10.1996 tarihinde yapım sözleşme
sinin imzalandığını ve işin süresinin 12 ay olarak belirlendiğini, ihale öncesi, elektroakustik, oyla
ma, yoklama sistemleriyle ilgili daha önce yapılmış, denenmiş bir sistem olmamasından dolayı ge
rekli araştırma ve incelemeler yapılarak, bu işi en iyi yapabilecek firmalardan teklif alma usulüyle 
yaptırılmasının Başkanlık ve şirketlerince benimsendiğini, ihale Öncesi, işin prestijine ve yapım sü
resinin kısa olması nedeniyle alt taşeronları, ihaleye katılacak olan firmalardan çalışacakları alt ta
şeronları belirlemesinin istendiğini ve şirketlerince alt taşeronlara yeterlilik verildiğini, Emlak Ko
nutun firmalarına da yeterlilik verdiğini, bunun sonucu olarak, sözkonusu elektroakustik ve oyla
ma, yoklama sistemlerinin bir kısmını ve/veya tamamını yapabilecek 11 adet firmanın, proje mü
ellifi danışmanlarının önerileri de dikkate alınarak belirlendiğini, yüklenici firma Nurol-Mesa or
tak girişimine yer teslimi yapılıp işe başlamasını müteakip, şirketlerinin sözkonusu işin önem ve 
aciliyetine binaen, Başkanlıkla Emlak Konut arasındaki sözleşme gereği, elektroakustik ve oylama, 
yoklama sistemleriyle ilgili, elektronik yüksek mühendisi Sayın Kemal ALTINEL'le danışmanlık 
sözleşmesi imzalandığını, 

Buna müteakip, Danışman Sayın Kemal ALTINEL'in konuyla ilgili çalışmalara ve değerlen
dirmelere başladığını, TBMM'ce, proje ve şartnameler hazırlamakla görevlendirilen alman GCA 
firması yetkilileri, Helmut Groote, yüklenici Nurol-Mesa ortak girişim yetkilileri, TBMM yetkili
leri, danışmanları ve proje müellifleriyle yapılan toplantıda alınan karara göre, yüklenici firma ta-
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rafından, elektroakustik ve oylama, yoklama sistemiyle ilgili tekliflerin toplanılmasının istendiği
ni, bunun üzerine, Nurol-Mesa"ortak girişim firmasının 11 adet firmadan teklif istediğini, bunlar
dan ancak 4 adedinin teklif verdiğini, diğerlerinin ya teşekkür gönderdiklerini, ya da ilgisiz kaldık
larını, teklif veren bu 4 firmanın, teknik yönden incelenmek üzere TBMM proje müellifi GCA fir
masına verildiğini, GCA firması, teklif veren firmalardan Atempo ve Siemens firmalarının, sözü 
edilen işi yapabilecek kapasitede olduklarım, diğer iki firmanın tekliflerinin yetersiz olduğunu ra
por ederek Genel Sekreterlik aracılığıyla kendilerine bildirdiklerini, 

Yüklenici firma Nurol-Mesa ortak girişimi, 227 sayılı yazılarıyla sözü edilen firmaların teklif 
dosyalarını ve fiyatlarını kendilerine ilettiklerini, ayrıca, tesis sonrası bakım ve onarım hizmetleri, 
yedek malzeme temini, teknik kadro kapasiteleri, işletme TBMM tarafından istenebilecek yazılım 
ilaveleri ve değişikliklerin temini konusunun önem arz ettiği ifade edildiğini, bunun üzerine Emlak 
Konut A.Ş.nin Atempo ve Siemens firmalarını, teknik detayları tartışmak ve sop tekliflerini almak 
üzere, 01.03.1997 tarihinde toplantıya çağırdığını, verdikleri teklifin renkli olup olmadığına hatır
lamadıklarını, önerdikleri panelin antireflekte olduğunu, elektrik proje müellifi Yılmaz SER-
TER'den, masalar üzerinde kaç lükslük aydınlatma olduğunu sorduklarını, buna göre de yaptıkla
rını, kimsenin kendilerine renkli veya renksiz demediğini, orada renkli kameralardan bahsedildiği
ni, ünitelerden bahsedilmediğini, Siemens Firmasıyla sözleşme yapıldıktan sonra firmaya süre uza
tımının verildiğini, oysa kendilerinin süre uzatımına ihtiyaçlarının olmadığını, işi Siemens'e ver
menin otomatikman süre uzatımını kabul etmek olduğunu, 

IRP ve Erben teknolojisini önerdiklerini, Erben firmasının softvvare yazılımları konusunda ça
lıştığını, aslında burada iki Alman firmasının rekabet ettiğini, kendilerinin sadece Türkiye'deki 
temsilcileri ve uygulamacıları olduklarını, 01.03.1997 tarihli toplantıya katıldıklarında bu işi nasıl 
yapacaklarını anlattıklarını, bu firmalarla bunu müştereken yapacaklarını, bunların her türlü mü
hendislik ve projenin altına kendileri kadar sorumlu olarak imza atacaklarını, bunların mühendis
lerinin bu kadar sekiz ay süre kadar iş bitinceye kadar Türkiye'de bulunacaklarını, ondan onra da 
sistemi anlatıncaya kadar, başlatıncaya kadar, tanıtıncaya kadar bu işe devam edeceklerini, bu ta
ahhütleri noter tasdikli olarak sunmayı kabul ettiklerini, 06.03.1997 tarihinde yapılan toplantıda 
Murat AŞGAR'ın, softvvare yazılımının işletmeye alınmasından sonra bazı değişikliklere ihtiyaç 
duyması halinde yapılacak işlemi sorduğunu, firmalarının sistemin işletmeye alınmasından itibaren 
üç ay içinde yapılabilmesi mümkün değişikliklerin tamamının belirlenmesi ve bir seferde gerekli 
değişikliğin yapılmasını, daha sonra tekrar değişiklik istenirse garanti süresinde üçer aylık periyod-
larla gerekli değişikliklerin yapılabileceğini, garanti süresi sonunda ücreti mukabili tekrar değişik
lik yapılmasını kabul ve taahhüt ettiğini, Alman GCA firmasıyla daha önceden kendisinin veya 
temsilcisi bulunduğu şirketin bir tanışıklığının, ortak çalışmalarının olmadığını, Alman GCA Fir
masının softvvare yazılımının tüm dünyadaki yaratıcısı olduğunu, Renkufs Heinz marka bir hopar
lörün ve sistemin Türkiye distribitörü olduklarını, Renkufs Heinz marka hoparlörlerin ancak Dr. 
Ahnert'in yapmış olduğu akustik similasyon hesabına göre uygulandığını ve yapıldığını, bunun 
için Almanya'da ve Amerika'da iki defa olmak üzere serhinere katıldığını, bu seminerde Dr.Ah-
nert'in bu yazılımın şeklini, kullanma biçimini ve uygulama biçimini anlattığını, bunun haricinde 
Dr. Ahnert'lc, Meclis Genel Kuruluyla ilgili olarak herhangi bir ön çalışma, son çalışma gibi bir 
şey olmadığını, Alman GCA'nın hazırladığı şartnamenin Atempo tarafından oluşturulan firma 
ürünlerinin temel olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Çok önemli bu konu. Açıkça da raporda, Al
man GCA'nın ürünlerini hazırladığını tespit etmiş ve Atempo'ya daha evvel bilgi sızdırdığı kana
atini çok açık bir şekilde dile getirmiştir." Yani, GCA sizin önerilerinize göre yapmış projeyi, GCA 
kayırma girişiminde bulunmuş. Şartnameyi, projeyi size göre hazırladığı iddia ediliyon sorusuna; 
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Bu şekildeki bir projeyi kendilerinin yaratma ve yol gösterme imkanlarının bulunmadığını, Sayın 
Dr. Ahncrt'in yazmış olduğu elektro akustik similasyon programının Türkiye'de Renkufs Heinz 
temsilcisi olmaları nedeniyle içeriğini ve gelişmelerini diğer firmalara oranla biraz daha iyi bildik
lerini, bunu avantaj olur diye Emlak Konuta söylediklerini, 

Bu arada Mesa-Nurol'dan vazgeçip Emlak Konut'la ilişkiye girdiklerini, 15.03.1997 tarihli 
yazılarıyla ve başında Cihan SAKARYA'ya acil iletilmesi dileğiyle ve faks raporu da ekinde ol
mak üzere yazdıkları yazıda cevap verdiklerini, firmalarından teklif isteme aşamasında, Emlak Ko
nut A.Ş. tarafından her sayfası mühürlenmiş bir teknik şartnameyle teklif istendiğini, bu teknik 
şartnamede, cihaz tariflerinin en küçük ayrıntısına kadar yapıldığını, montaj için kullanılacak mal
zeme ve kablo detaylarının en küçük ayrıntısına kadar belirlendiğini, şartnamede 550 kablo denil
diğini, 17,5 kilometre kabloyu kendilerinin icat etmediğini, o şartnamede yazdığını, bu durumda 
firma olarak yapmaları gereken şeyin bu şekilde tariflenen, onaylanan bir şartnameye tam uyumlu
luk sağlamaya, şartnamenin hükümlerini tam olarak yerine getirmeye çalışmak olduğunu, böyle de 
yapıldığını, firmalarının da bu şartnamede ne yazıyorsa harfiyen yerine getirdiğini, bu nedenle, tek
nik uyumluluk olarak mutlak birlikteliğin sağlandığını, 550 kablo yerine 15 veya 17 çoklu kablo 
kullanılması hakkında şartname hükümleri dışına çıkmalarına izin verilmesi halinde projeyi değiş
tirme şansı verilmesi halinde kendilerinin de aynısını yapabileceklerini, parmak izi basılan şeyin 
asıl imalatçısının Japon Fujitsu olduğunu, bunu yapıp Almanya'da Playel diye bir firmaya verdiği
ni, Alman Playet Firmasının ise, bunu alıp, parmak izi tanıtmayla birleştirerek bir bütün ortaya çı
kardığını, tekliflerinde; Playelin işte bu işin o kısmının uygulayıcısı Erben softvvare yazılımcısı, 
IRP, hardvvare kısmını yapacak olan kısım olduğunu, dolayısıyla kendilerinin birçok sistemin bir
leşiminden meydana gelen bir organizasyon olduklarını, yazılımın büyük bir kısmını Siemense Er
ben firmasının yaptığını, yani, kendilerinin birlikte katıldıkları firmanın yaptığını, yazılımın aynı 
yerden çıktığını, bunların hepsinin de aslında, bir yerlerden toplandığını, Siemens'in parmak izi oy
lama, yoklama teknolojisinin bulunmadığını, Siemensin de bir yerlerden aldığını, bir araya getirdi
ğini, sistemin, korkunç bir softvvare yazılımını gerektirdiğini, sistem açılmadan önce, kendi kendi
ni çek etmeye başladığını, sonra kendini açtığını, şartname gereği computer kontrolüyle de sistem, 
güvenlik önlemlerinin alındığını, birkaç güvenlik bariyerinden sonra, elektriklerin anfilerin güven
liğe alındığını, sistemin, korkunç bir sistem olduğunu, arıza yapma ihtimalinin sıfır olduğunu, arı
za yaptığında bir saat içerisinde müdahale edeceklerini, arızanın ekranda görüldüğünü, oylama es
nasında herhangi bir şekilde oylamanın engellenmesi için üniteye saldırma halinde, kimin yaptığı
nın belli olduğunu, kablosunun kesilmesi halinde sistemin alarma geçtiğini, alarma geçtikten son
ra da printer çıktısı verdiğini, böyle bir yazılımın var olduğunu, daha pahalı ve daha geç olsa da Si
emens tercih edilmeli mantığı eğer doğruysa, neden ihale yapıldığını, daha pahalı ve daha geç ol
sa da, Siemens'in tercih edilmesinin mantığının yanlış ve üzücü olduğunu, firmalarının işi yapamaz 
veya bakım hizmetini veremez bir durumu olmadığına göre, bu tercihin hangi mantığa göre yapıl
dığını hala düşündüklerini, firmalarının güvenilir olup olmaması konusunun tartışmaya dahi müsa
ade edilmeyecek bir konu olduğunu, ilk önce verdikleri dosyalarda, şirket tanıtımını, tarihçesini ve 
bu tür bilgileri Emlak Konuta verdiklerini, başta yeterlik alan firmalarının nedense fiyatı ucuz çı
kınca yetersiz bulunduğunu belirtmiştir. 

Prof.Dr. Hasan GÜRAN 30.04.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Parmak izi sisteminin dünyanın hiçbir yerinde yüzde yüz çalışmadığını, parmağın nemli olma

sı, parmağın hızlı bastırılması, parmağın azıcık yanması ve başka problemler nedeniyle yüzde yüz 
çalışmayacağını, hiç kimsenin de parmak izi sistemini yüzde yüz çalışır diye söyleyemeceğini, hiç 
kimsenin yepyeni bir sistemin sıfır arızayla çalışabileceğini iddia edemeyeceğini, Siemens ve 
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Atempo firmalarının doğru söylemediklerini, muhakkak problemlerin çıkacağını, bu problemlerin 
de zaman içerisinde düzeleceğini, böyle bir sistemin büyüklük açısından büyük olduğunu, fakat 
teknolojisinin çok bilinen bir sistem olduğunu, softvvare yazılım işinin çok ahım şahım bir şey ol
madığını, öğrencilerinin ve kendisinin yapabileceği düzeyde bir iş olduğunu belirtmiştir., 

Orhan DÜLGERLER (TBMM Genel Sekreteri Vekili) 05.05.1998 Tarihli Komisyon 
Toplantısında; 

Genel Sekreterlik makamına geçmişte ara ara kısa vekalet dönemlerinin olduğunu, bu arada 
bu konuyla ilgili bir vekaleti döneminde bir tasarrufum varrnıdır diye baktığını, bir tanesine tesa
düf ettiğini, onu da yanına aldığını bunun bir onay olduğunu, onun dışında verebileceği komisyo
na bilgi niteliğinde sağlıklı, aydınlatıcı bir bilginin olduğunu zannetmediğini, 

2919 sayılı Teşkilat Kanununda, Genel Sekreterin görevlerinin sayılmış olduğunu, Başkanın 
kendi görev alanına girçn konulardan sınırı belirtmek suretiyle bazı yetkilerini devredebileceği gi
bi, bu yetkilerinden bir kısmını da genel sekreterin yardımcılarına devredebileceğine dair hüküm 
bulunduğunu, altı aylık görevi içerisindeki bazı uyarıcı, hatırlatıcı, eksiklikleri bildirici tasarruflar 
olduğunu bunların Komisyona sunulmuş olduğunu öğrendiğini, 

19 Aralık 1996 tarihli Başkanlık onayının derecattan geçtiğini, paraf bloklarının belli olduğu
nu kendi vekaletinde tesadüfen bir onay olduğunu, hafızasını zorladığını, o günü canlandıracak, 
olay olarak, bir şey bulamadığını, yakın zamanda aldığı bilgiye göre, arkadaşlarının bunları sun
muş olduklarını, belli sorumluluklara katılmak istememiş olduğunu mesela, ilk defa bu yıkım işin
de birinci hakedişteki malum, Komisyona sunulan şekildeki, bu tasarrufun oluşmasına neden olan 
bazı olaylar olmuş olduğunu, ama, onu "evet, o dönemden hatırlıyorum, böyle böyle itirazlar oldu, 
onun üzerine bu onay oluştu" diyemiyeceğini, 

Onayla ilgili olarak bir olayın da kendisine intikal etmediği için, herhangi bir itiraz ve kendisin
de daha önceden ilgi ve bilgi alanındaki görev, yetki alanındaki konular olmadığı için, gayet makul, 
belli bir anlatımdan sonra son kısımda iki madde halinde Teknik Daire Başkanlığının, işletme mü
dürlüğünün neleri yapacağını, görevlerinin ne olduğunu belirleyen bir yazı olarak kabul ettiğini, 

2919'a göre Başkanın Genel Sekretere verdiği yetki çerçevesinde Genel Sekreterin veya veki
linin imzalaması gereken bir tasarruf olduğu için 2691 sayılı onayı imzaladığını, Burada yeni bir 
görev tanımının yapılmadığını, görev tanımlarının belli olduğunu, ayrıca, her müdürlüğün ve her 
birimin görev talimatlarının olduğunu, 

Açılmayan kolinin neden açılmadığı konusunda bilgisinin olmadığını, -. 
Şu anda, 1,6 trilyonluk bloke edilmiş bir paranın var olduğunu, hatta, müşavirlik hizmetlerin

den GCA'nın istediği son hakedişini görevini tam yapmadığından dolayı durdurulduğunu, kendi
lerine verdiği bilgilerin, sanki karşı Siemens'in müşavir firmasıymış, kontrollüğüymüş gibi hareket 
ettiğini de bildiren yazılar yazdıklarını, o nedenle de veremeyeceklerini, "başka teknoloji yok" den
mesine rağmen, onu ODTÜ'den temin ettikleri anlaşmayla, sözleşme mukabilinde bir heyet gön
derdiklerini, Almanya'da ileri teknolojisinin olduğunu, parlamayan panellerin olduğunu somut ola
rak getirip gösterdiklerini, 

Atempo olayının divanda tartışıldığını hatırladığını, firmalar arasındaki kamuoyunda da itibar 
edilen Siemens adının, Meclise en yakışan, en itibarlı olanıdır diye tercih edildiğini, 

2919 sayılı Kanunun bütün uygulamalarının, Bakanlar Kurulunun yetkisine bağlanmış olan 
bütün konularda, TBMM'ni ilgilendirdiği takdirde, Bakanlar Kurulu yetkilerini Başkanlık Divanı
nın kullandığını, hep bu şekilde, şimdiye kadar, 2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin uygulama-
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sının yapılageldiğini, bu yetkinin de her yetkide olduğu gibi sorumluluğu doğurduğunu, Meclis 
Başkanının görevlerinden birisinin temsil yetkisi olduğunu, Emlak Konutun yaptığı yanlışlardan ve 
usulsüzlüklerden dolayı kendisine rücu edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğini, 

İstanbul'daki Vakıf yoluyla alman personelin tamamen ihtiyaçdan doğmakta olduğunu, zira, 
sosyal tesislerin, kafeteryaların gün geçtikçe arttığını ve hala da eleman talebi geldiğini.merkezde 
fazlalarının olduğunu belirtmişlerdir. 

Bilgen DURANLI (Mimar Mühendis) 05.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
İşletme Yapım Dairesiyle temasının iki buçuk yıllık zaman zarfında olduğunu, aradan yedi se

kiz sene geçtikten sonra, İşletme Yapım Müdürlüğünden kendisine telefon edildiğini, bir bayan ar
kadaşın doğum iznine ayrılacağını ve bir sene ücretsiz izin alacağını, bir mimara ihtiyaçlarının ola
cağını söylediklerini ve bizimle çalışır mısınız dediklerini, kendisinin de evine çok yakın olması 
dolayısıyla kabul ettiğini ve bir buçuk ay sonra onayının çıktığını, 1996 Kasım ayının 20'sinde işe 
başladığını, bu iş için alınmadığını, İşletme Yapım Müdürlüğünün diğer işlerine de baktığını, Ör
neğin, Halkla İlişkiler Binasının teknik müşavirlik görevini sürdürmekte olduğunu, Aralık başında 
işe başladığı zaman, yıkım söküm işlerinin bitmiş olduğunu, kendisinden sonra 11 Aralıkta, Ahmet 
KORKMAZ isimli bir arkadaşın görevlendirildiğini, 14 Ocak 1997 tarihinde kendilerine görevin 
imzalanarak verildiğini, siz şu işlerden sorumlusunuz, siz şu işlere bakacaksınız denildiğini, 

O zamana kadar, Müdür Muavini Mehmet YALVAÇ'Ja bu görevi yürüttüğünü, Ahmet Bey 
gelince, Ahmet Bey ile beraber bu işleri üstlendiklerini, Mehmet YALVAÇ'in devreden çıkarıldı
ğını, Ahmet KORKMAZ'in bu işlerin yazışmalarını, her türlü şeyini hazırladığını, kendisinin sa
dece bu konularda ona yardımcı olduğunu, salonla ilgili düşüncelerini idareye aktardıklarını, 

İşe başladığı zaman, 1 noluhakedişi önlerinde bulduklarını, 1 nolu hakediş önlerine geldiği za
man, 500 milyarlık bir olay olduğunu gördüklerini, rakamın kendisine çok yüksek geldiğini, arka
daşları arasında kaba taslak bir hesap yaptıklarını, 1996 yılında, normal bir dairenin fiyatının 10 
milyar civarında olduğunu, bu salonun yıkımının 50 daire ettiğini, arkadaşlar olarak bunu pek im
za etmek istemediklerini ve tek bir kalemde açıklanmış olduğunu, bu söküme giren kalemlerin 
açıklamasını istediklerini, kendilerine şu kalemde şunlar şunlar var diye açıkladıklarını, 19 Aralık
ta bir olur hazırlandığını, bu olurun zaten yeni bir şey getirmediğini, daha evvel alınmış olan Di
van kararının, proje yönetim sözleşmesinin, yapım sözleşmesinin ve mesleki kontrollük sözleşme
sinin bir açıklamasından ibaret olduğunu, bu alınan olurun sadece kendilerinin burada buna nasıl 
bakabileceklerini, kendi yetkilerinin ne olacağını gösteren bir uyarı olduğunu, 19 Aralık tarihli olu
ra göre, hakedişin ön sayfasını imzaladıklarını, hakedişleri incelemediklerini, çünkü o hakedişleri 
inceleyebilmeleri için kendilerini kontrol teşkilatında olmalarının icap ettiğini, bütün yetki ve so
rumluluğun Emlak Konut'a verilmiş olduğunu, Bayındırlık İşleri şartnamesine bakıldığı zaman, 
"idare işin sahibidir" denildiğini, "kontrol, idarece bu işin yapılması için kurulan teşkilattır" denil
diğini, "müteahhit ise, bu işi yapan kimsedir" denildiğini, burada kontrol ve idarenin Emlak Konut 
olduğunu, burada bir yetki devri verilmiş olduğunu, bir kontrollük şeması geldiğini, kendilerinin 
olmadığını, gelen hakedişleri, en kısa zamanda proje müellifine yolladıklarını ve proje müellifinin 
işin içinde olması dolayısıyla, burada yapılanları ve çıkarılması gerekenleri kendilerine bildirdiği
ni, onları çıkardıklarını, yapılan işlerin yapım sözleşmesi, yönetim sözleşmesi çerçevesinde olup 
olmadığıyla ilgili hususları kontrol ettiklerini, yüzde 70-80 imalat kalemlerinin değiştiğini, bunla
rın yeni fiyat tutanaklarının yapılması gerektiğini, yeni tutanaklara yazdıklarını, yeni fiyat tutanak
ları yapıldığı zaman bunların hakiki değerlerini bulacaklarını ve 21 bin dolardan aşağıya düşeceği
ni, müellifin gerekeni verdiğini, müellifin teklifi alırken ben bunları size veremiyorum; siz, bunu 
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ihale ederken-genel şartnamede var- siz, her müteahhitten analizlerini isteyeceksiniz" dediğini, yı
kım sökümde analizler istense idi bunların olmayacağını, çünkü, verilecek teklifin bulunmak zo
runda olacağını, bir yazıyla analizlerin ihale safhasında alınmadığını öğrenmiş olduklarını, Vakıf 
İnşaatın da, bir nevi Emlak Konut gibi olduğunu, yüzde 55'i devletin olari bir şirket olduğunu, 

Analizlerle ilgili olarak gelen yazıyı idareye ilettiğini, Necdet BASA yurtdışında olmasaydı, 
2691 sayılı olurun imzalanmayacağını tahmin ettiğini, bu olur olmasaydı görevden ayrılmayı dü
şündüğünü, Emlak Konut'un müellifin verdiği keşfe ilaveler yaptığını, Emlak Konut'un verilen ke
şifleri çok iyi bir şekilde incelemiş olduğunu ve onların yorumunu katarak ihaleye olduğunu ve o 
şekilde teklifler aldığını, Emlak Konut'a vermeden Meclis ihalesini yapsaydı, bu kontrollüğü ken
dileri yapsaydı, bugünkü aşamada aynı salonun aynı kalitede yapılabilir olduğunu, fiyatın da daha 
düşük olacağını, Vakıf İnşaatın da Genel Kurul Salonu İnşaatını yapabilecek kapasitede olduğunu 
açıklamıştır. 

Engin KENBER (Makina Mühendisi - Tesisat Proje Müellifi) ve Yılmaz SERTER 
(Elektrik Mühendisi, Proje Müellifi ve Mesleki Kontrol)'in 06.05.1998 Tarihli Komisyon 
Toplantısında; 

Bu projeyi birlikte müsabakaya girerek aldıklarını, projeler hazırlanırken, işin acele bitirilme
si icap ettiği düşünüldüğünden, projeler tamamen bitmeden önce, avam projeden sonra ihale yapıl
masının kararlaştırıldığı, dolayısıyla, avam projeleri teferruatlı hazırladıklarını ve ihaleye hazır ha
le getirdiklerini, ihale yapıldığı sırada, henüz, projeleri yapmaya da, kati projeleri yapmaya da de
vam ettiklerini, 

İhaleden önce avam projeleri ve ihale evrakını tamamlamadan önce bir toplantı yapıldığını, o 
toplantıda, Emlak Konut firmasının takdim edildiğini ve Emlak Konutun ihale işlerini yapacağının 
söylendiğini, takriben Ağustos başına kadar bütün evrakları yetiştirmelerinin istendiğini, işleri o ta
rihte yetiştirdiklerini, ihale yapıldıktan sonra haberlerinin olduğunu, ondan sonra da mesleki kont
rollük anlaşmasının yapıldığını, Mesleki kontrol yapmaları esnasında fiyatları görmediklerini, mes
leki kontrollük sözleşmesinde mesleki kontrollüğün işin projelere uygunluğunun ve teknik şartna
melere uygun olup olmadığının belirlenmesi şeklinde kısıtlandığını, 

Miktarlara ve fiyatlara bakma yetkilerinin olmadığını, işin şartnamelere uygun yapılıp yapıl
madığını kontrol ettiklerini, yapılmayanları rapor olarak bildirdiklerini, gerekirse söktürdüklerini, 
her hakediş raporunun altınada sözleşmeye atıf yaparak, sözleşmenin 2 (d) maddesi gereğince, 
"miktarlar, fiyatsal yönden incelenmemiştir" diye de not koyduklarını, kontrolü yapmak, kontrol 
teşkilatını kurmak, denetlemek, uygun olup olmadığına, yapılıp yapılmadığına bakmanın tamamen 
Emlak Konutun sözleşmesi ve taahhüdünde olduğunu, 

İş ilerledikçe gayrıihtiyari fiyatlarla iç içe gelmeye başladıklarını, mukaveleye göre ayda 2 ke
re şantiyeye gelip, bütün bir gün şantiyede bulunmak ve işleri denetlemenin görevleri olduğunu, 
Mesela; cakayla elle kıvrılıp sonra tahta çekiçlerle dövülerek hava kanalı yapıldığını gördüklerini 
ve hemen idareye bir mektup yazarak bu şekilde bükülmüş olan sacların tamamının şantiye dışına 
çıkarılmasını ve ne isharat olarak, ne de imalat olarak kati surette hakedişlere geçirilmemesini ve 
hiçbir şekilde kullanılmamasının teminini istediklerini, daha modern şekilde ve prefabrike usulle, 
fabrikada yapılan kanallar yapılmasında ısrar ettiklerini, "biz zaten bugün ortalama olarak bu ka
nallara normal rayicin 4 misli para ödemekteyiz bari hiç olmazsa en iyi kanalı alalım." diye yazı 
yazdıklarını, ikazlarının takip edildiğini, sonuç olarak bütün kanalların güzel yapıldığını, hava ka
nallarının da, diğer şeylerin de kendi istedikleri evsafta yapıldığını, "her ne kadar bu bizim görevi
miz değilse de, sorumluluğumuz değilse de, tavsiyemiz şudur; müteahhitlerden fiyatlarının analiz-
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lerini isteyin. Analiz geldiği zaman, fiyat çok mudur az mıdır, yüksek midir alçak mıdır belli ola
caktır." şeklinde yazı yazdıklarını, 

İşin metrajını avam proje üzerinden yaptıkları halde, çok doğruya yakın çıktığını, keşif cetve
linde, Bayındırlık Bakanlığının kullandığı pozisyon numaralarını da yazarak fiyatlarını da yazdık
larını yine aynı listeyi, fiyat teklif cetveli diye başlık koyarak, bir kere de, fiyat kısmını boş bıraka
rak, müteahhitlerin doldurması için tanzim ettiklerini, 

İhaleden önce bu işleri bitirdiklerini, Büyük Millet Meclisinin müşavir mühendisi Celal Oku
tan ile beraber düzeltmeleri de yaptıklarını, eskileriyle karışmasın diye hepsinin üstüne 11 Eylül di
ye tarih attıklarını, düzeltilmiş olanları tekrar verdiklerini, onun üzerinden de ihale yapıldığını, bu 
keşiflerde Bayındırlık Bakanlığının fiyatlarını kullandıklarını ama, tarifleri olmayanlar için, fiyat 
analizi yaptıklarını, bu fiyat analizlerini yaparkende proforma faturalardan faydalandıklarını, 

Verdikleri keşif listesinde, özel diye numaralanmış olan 20 kadarı hariç, geri kalan kalemlerin 
hepsinin Bayındırlık Bakanlığının pozisyon numaraları ile yazılı olduğunu, o pozisyon numarası
na bakıp, karşısındaki fiyatın bilineceğini, İhalenin 2 bölümden ibaret olduğunu (birincisi, elektrik 
ve elektronik sistemler, ikincisi elektroakustik sistem) Elektroakustik sistemin zaten ihalenin birin
ci etabının dışında tutulduğunu, 

1/200 rapor safhası bittiğinde, GCA firmasının müşavir olarak belirlendiğini ve toplantılarda, 
özellikle Meclisin arzu ettiği "milletvekilleri yerlerinden konuşma imkanına sahip olacaklar ve is
tedikleri yerde oturacaklar, fiks bir yerde oturma şartı olmayacak" prensibinden projelendirmeye 
başladıklarını, bu olunca, elektroakustik firması GCA "bu konuşma yerinden olunca, bu iki seslen
dirme birbirinden ayrılamaz, bu bir bütün projedir. Dolayısıyla, bunun bu bölümünün de bize ait 
olması gerekir" diye bir tez ortaya attığını, kendilerinin de bugörüşe katıldıklarını, çünkü, bu elekt
ronik sistemlerin bünyesinde bulunan oylama ve yoklama, tamamen elektroakustikle de iç içe ol
duğuna göre, kendi sözleşmeleri kapsamından bunun çıkarıldığını ve bedelinin düşürüldüğünü, bu 
işi tamamen GCA firmasının yapmasının kararlaştırıldığını, 

Proje yarışmasına İlhami URAL ile müştereken girdiklerini, birinci gelince, proje yapma saf
hasında da beraber projeyi yürüttüklerini, Proje bitince de mesleki kontrollüğü da yaptıklarını, 

Tesisat ve elektrik keşiflerinde liste halinde marka önerdiklerini, ama bir tane değil, üç tane 
önerdiklerini, kabili teçhiz olan bütün markaları yazdıklarını, ona bir ilave gelmediğini, şartname
de yazılı olan markalardan birini seçip kullandıklarını, 

Basında sanki verilen keşif esasmış, bütün müteahhitler onun üzerinden vereceklermiş gibi bir 
hava yaratıldığını, burada esas olanın bir bütçe yapabilmesi için idarenin kendisine, işin neye mal 
olacağını bilmesi gerektiğini, yaptıkları keşfi resmi bir şeye istinat ettirmek gayesiyle, Bayındırlık 
Bakanlığının rakamlarından istifade ettiklerini, sabit bir kemiyet elde edelim, sonra onu bir katsa
yıyla çarparak kullanmak kolay olur düşüncesiyle bunu yaptıklarını, 

Meclis TV tesisatının ilk önce ihalenin kapsamında olduğunu, fakat, sonra Meclis bunu kendi 
ihale ettiği için, o kalemin çıktığını, kendilerinin her şey dahil, (Meclis TV'si dahil) tespitlerinin 
818 839 dolar (Temmuz 1996 tarihindeki kura göre), Müteahhitin vermiş olduğu bedelin ise 1 mil
yon 575 bin 438 dolar olduğunu, Meclis TV çıktıktan sonraki keşiflerinin 233 042 dolar iken, mü
teahhitin 653.551 dolar teklif ettiğini, 

Keşif cetveli ile fiyat teklif cetvelinin ayrı iki cetvel olduğunu, bilgisayarda yazılıp, sonra kop
yalarının çıkarıldığını ama, farklı başlıkları olan dokümanlar olarak hazırlandığını yoksa kenarını 
kapatarak çoğaltılmadığını belirtmişlerdir. 
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Nurol-Mesa Ortak Girişimi Yetkililerinin 07.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Can Aynagöz, sözkonusu ihaleyle ilgili ilişkilerinin, 15 Ağustos 1996'da, Meclis Genel Kurul 

Salonunun yenilenmesi işine yönelik davet edildiklerinde başladığını, Bu davette, yeterlilik alabil
mek için gerekli evrakların Emlak Konut A.Ş.'ne sunulması gerektiğini, bu evraklar içerisinde, lis
teler, projeler ve taşeron listeleri yer aldığını, bunların verilen süreler içerisinde teslim edildiğini, 
bir müddet sonra da, ihaleye teklif vermek üzere, ihale şartnamesi ve sözleşme taslağının tarafla
rına yollandığını ,bu aşamada, Nurol'la beraber ortak olarak teklif vermek üzere karar aldıklarını 
ve bu amaç için çalışma grubu oluşturduklarını, bu çalışmalar sonunda, 7 Ekim tarihinde teklifler 
idareye verildiğini, kendilerininde hazır bulunduğu bir ortamda teklifler açıldığını, en ucuz fiyatı 
veren firma olarak ihaleyi aldıklarını 11 Ekim 1996 tarihinde de Emlak Konut'la sözleşme imzala
dıklarını ve 15 Ekim 1996 tarihinde, önce Emlak Konuta, sonra Emlak Konut'tan kendilerine yer 
teslimi yapıldığını, bu aşamadan sonra, projelerin elde edilmesi, inşaatın başlamasına yönelik ha
zırlıkların tamamlanması ve taşeronlarla bağlantıların kurulması çalışmalarının başladığını, Emlak 
Konut ile yapılan sözleşmenin, yüklenici firmalar tarafından teklif edilen toplamı 21 milyon 770 
bin dolarlık birim fiyatların oluşturduğu kısım ile sonradan rakamı belirlenmek üzere, yapılacak 
olan elektronik oylama, yoklama sistemleri ve gerek görülecek bazı ilave işler olmak üzere iki ana 
bölümden oluştuğunu; bunların karşılığında da yüklenici firmalara, fatura üzerinden yüzde 15 kâr 
verileceğinin sözleşmede yer aldığını, teklif birim fiyatlı işler için, yaklaşık 550 kalemlik imalat lis
tesi olduğunu, proje müellifi tarafından hazırlanan ve Emlak Konut tarafından da metrajlar olarak 
yüklenicilere yollanan birim fiyatların, tariflerinin karşılarına yazılarak teklif fiyat verildiğini, bun
lar karşılığı 21 milyon 770 bin dolarlık kısımdan, TRTye devredilen 900 bin dolarlık bir kısmın 
çıkarıldığı ve geriye 20.7 milyon dolarlık bir kısım kaldığını, ihaleye girildiğinde, fatura artı yüz
de 15' lerle ilgili ihale bedelinin belli olmadığını, daha sonra, Emlak Konut ve Meclis tarafından 
tespit edilen, fiyat, süre ve taşeronların yaptığı hizmetler üzerinden yüzde 15 almak suretiyle ger
çekleştirildiğini, teklif birim fiyatlarının anahtar teslimi ihale oluşu dolayısıyla, kendi içinde götü
rü bedel olduğu, yani, işi yapmak için verilen tek bir rakam olduğu yardımcı malzeme, makine-teç-
hizat, fiyat farkları, nakliyeler adı altında bir ilave yapılamayacağı, daha önce Emlak Konut'tan ye
terlilik almış 62 taşaron firmasından fiyatlar alındığını ve ihalede bunlara göre teklif birim fiyatla
rının oluşturulup sunulduğunu, ihale alındıktan sonra da, bu firmalarla teker teker görüşülerek, her 
biriyle tekrar projeler üzerinde açıklığa kavuşturacak noktaların, sürelerin ve fiyatların tartışıldığı
nı, aylar süren bir çalışmadan sonra da, bunlarla sözleşmeler yapılarak imalata başlandığını, söz
leşmeleri gereği, yapılacak her türlü imalatın, öncelikle ve birinci derecede proje müellifinin ona
yına sunulması ve beğenisi alınmak durumunda olunduğu, bunların seçimi yapıldıktan sonra taşe
ronlar, üretici firmalar veya ithalatçı, satıcı firmalarla sözleşmeler yapıldığı, 

Bu aşamalar geçtikten sonra, inşaatın asıl önemli bir bölümü, buradaki elektronik sistem üre
ticisinin tespiti oluşturduğunu; Meclisin elektronik danışmanı firmanın 11 adetlik liste önerdiği 
bunlarda istenen teklife 4 tanesinin cevap verdiği, Emlakkonut gerekse Meclisin yetkili teknik per-, 
sonelince ve danışmanlarınca, sistemin süresi ve fiyatıyla ilgili görüşmeler sürdürüldü ve Siemens 
firmasının seçildiğini, bütün bu olayların Mart 1997 ayına kadar süren bir çalışmanın sonucu oldu
ğu, dolayısıyla, 15 Ekim 1997'de başlayan taahhüdlerinin, sözleşmenin çok önemli bir kısmını kap
sayan elektronik işler için, fiilen mart sonunda devreye girebildiğini, buna rağmen, süre bitimi olan 
14 Ekim 1997'de işi bitirmek için geceli gündüzlü, zaman zaman üç vardiya, iki vardiya çalıştık
larını, fakat, Siemens'le ilgili imalatların bitirilememesi ve verilen sürenin 14 Ocağa sarkması ne
denleriyle bitirilemediğini, bu nedenle Haziran ayında bir ek süre talebleri olduğunu, buna uzunca 
bir süre sonra cevap verilerek taleb olunan, dört, dörtbuçuk ay civarında süre yerine, Uç aylık süre 
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uzatımı geldiğini, 14 Ocak 1998'de işi bitirmek durumunda olduklarını, süre uzatımıyla beraber, 
Emlakkonut kontrol amirine işin bitirildiğine dair müracaat edildiğini, 26 Ocak 1998 tarihinde tek
liflerini yenilediklerini, elektronik sistemle ilgili testler sürdürüldüğünü, Meclisin ODTÜ den, da
nışman firma ile anlaşarak testleri sürdürüdüğünü, 27 Mart 1998 tarihi itibariyle de, Emlakkonu-
tun, geçici kabul tespit tutanağını imzaladığını, bu tutanağın Başkanlık tarafından da onayı gerek
tiğini, işin toplam bedeline yönelik olarak proje müellifinin 1998 Ocak ayında Meclis Başkanlık 
Divanı araştırma komisyonuna verdiği elektronik sistemler dahil, 12 veya 13 milyon dolarlık, ke
şif özetinin referans alındığını, bunu hiç de gerçekçi bulmadıklarını, Meclisteki yeni milletvekille
ri çalışma binasının da 40 trilyon liraya, Nurol-Mesa'ya ihale olunduğu ve bunun son saniyede ip
tal edildiğine dair iddianin doğru olmadığını, Mecliste 2 tane asansör yapıldığı ve karşılığında 210 
milyar lira para ödendiği iddiasınında doğru olmadığı, sadece, bir tek özürlüler için asansör yapıl
dığı, bununda toplam bedelinin, 24-25 milyar lira civarında olduğunu, Mecliste yapıldığı iddia edi
len tuvalet ve Başkanlık odasının düzenlemelerinin gerçek dışı olduğunu, kendilerine yönelik bu 
iddialarda bulunanların Başkanlık Divanı, komisyon üyeleri olarak, konuyu bilmek, araştırmak du
rumunda olan kişiler olduğunu, kendilerine yönelik basında yer alan haberlerle çok ağır şekilde-
suçlandıklarını ve prestijleini yitirdiklerini, bilgilerine başvurmak gereğinin hissedilmediğini, ifa
de etmiştir. , 

KAMİL AKINCI ise, 1994 yılında, Meclis Genel Kurul Salonunun yeterli olmadığı, oylama
daki zaman kaybı, yasama organının hizmeti iyi ifa etmemesi nedeniyle, Genel Kurul Salonunun 
modernleştirilmesi, yeni teknolojiye uygun bir Meclis Genel Kurulunun yapılması gerekçesiyle, 
1994 yılında proje ihalesi açıldığını, İhale Yasasına mutlak surette tabi olan devlet kurumlarının 
İhale Yasasının prosedüründeki sıkıntıları bertaraf etmek için, Meclisin anılan kanunun 89'uncu 
maddesinin kapsamında ele alınmasını, prosedürle zaman kaybına neden olmamak, İhale Yasası
nın 51 inci maddesinin dar kalıplarından çıkarılması nedenleriyle kararlaştırmış olduğu, bu kararın 
alınmış çok güzel ve doğru karar olduğunu, proje yarışması sonunda beğeni kazanan, projeyi ve 
müellifini Fikrî Haklar Kanunu himayesinde haklarını koruyan bir sözleşme yapıldığını, daha son
ra salonun yapılması aşamasına gelindiğini, İhale Kanununun 89 uncu maddesinde, Özelliği olan 
işler ve Millî Savunmanın ve Emniyet Genel Müdürlerinin silah alım-satımlarında, bu kanuna tabi 
olamayacağı hükmünün yer aldığını, sözkonusu ihalede, hem elektronik cihaz mevcudiyetinin bu
lunması, müsabakayla kazanılmış ve Fikri Haklar Yasası teminatında müellif hakları varlığı, ne
denleriyle bu madde kapsamında değerlendirilebileceği, madde hükmünde yer alan Bakanlar Ku
rulu kararını ve idarenin tabi olduğu bakanlık bakanının onayının gerektiğini, 2919 sayılı Meclis 
Sekreteryasıyla İlgili Teşkilat Yasasının 6 ncı maddesinde yer alan "Çeşitli yasalarda bu teşkilat ve 
idareyle ilgili herhangi bir mesele gündeme geldiği takdirde, Bakanlar Kuruluna ihtiyaç duyulan 
hallerde, Başkanlık Divanı, Bakanlar Kurulu yerine kaim olur" hükmü ile bakanlar kurulu kararı, 
koşulunun yerine getirildiğini, idarenin usul ve esasları tespit koşulunun ise, 19 Temmuz 1996'da, 
Genel Sekreterliğin, Mecliste bulunan teknik daire, müellif, Emlak Konut ve diğer kişilerin katılı
mıyla, 19 maddeden meydana gelen bir usul ve esas ittihaz ederek, bu paraleldeki sözleşme hüküm
lerini o günün Meclis Başkanı da imza etmek suretiyle onamış olduğunu, böylece, 89'uncu madde 
de yer alan üçüncü şartında yerine geldiğini, "bu sözleşme vekâlet akdi mi, bu sözleşme hizmet ak
di mi, bu sözleşme istisna akdi mi?. " tartışmaları sözkonusu olduğunu, Borçlar Kanununun 1 inci 
maddesinde "akdin serbestisine, iki kişinin iradeleri sağlamsa, yapacakları anlaşmayla bir akdin 
meydana geleceğini açıklayan, hükme bağlayan" hükmüne göre, Meclis idaresi ile Emlakkonut 
kendi aralarında bir sözleşme hazırladıklarını, sözleşmelerin kanunda sayılan yirmiyi aşkın akit sta
tüsünün içerisinde olması şartının olamadığını, Kanuna, ahlaka, adaba aykırı olmamak şartıyla, 
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sözleşmelerin serbestçe yapılabiliceğini, anılan sözleşmede böyle bir durum olmadığını, iki tarafın 
kendilerine has bir sözleşme yaptıklarını, Borçlar Kanununun 386 ncı maddesinde "eğer bir akitte 
olan ihtilaf çözelemiyorsa, genel olarak, yollamayı vekâlet akdine veya hizmet akdine yapar." hük
münün yer aldığı, eğer, istisna akdi, eser sözleşmesi gibi telakki edilirse, Emlak Konutun hem kont
rollük görevini, hem müteahhitliği nasıl yaptığı sualinin akla geleceğini, istisna akdinin ruhunda, 
lafzında, bir eser meydana getirme amacının olduğunu, ancak Emlak Konut Meclis sözleşmesinde, 
bir eser meydana getirilmesinin değil, eser projesinin uygulamasının Emlakkonut'a verilmesinin 
sözkonosu olduğunu, Emlak Konutun müteahhit olmadığını, Emlak Konutun aslında 2886 sayılı 
kanunun 44'üncü maddesini ihale yaparken uyguladığını, kendilerinin meclise yazdığı bir yazıda, 
en yetkili Maliye Bakanlığının denetim organlarının kendilerini denetlemelerini talep ettiklerini, 
Vergi Usul Kanununa göre bunların komisyona yapacakları açıklamaların kendilerin iznine tabi 
olduğunu, ancak buna muvafakat edeceklerini belirttiklerini, ifade etmiştir. 

Tekrar söz alan Can AYDINGÖZ ise, Meclis Başkanlığının sözleşmeye aykırı davranıp, Em
lak Konuta keşif vermediği .ihaleyi erteleme imkanı varken kullanmadığı, 30 Nisan i 998 itibariy
le, mizanlarında, bloke edilmiş olan 7,5 milyon dolarlık hakediş dahil, kar oranlarının yüzde 20,3 
olduğunu, işin sonunda bunun yüzde 25'e çıkabileceğini, yan kuruluşlarının hizmetlerini satın al
dıklarını ancak, direkt Mesa ve Nurol'dan herhangi bir hizmet satın almadıklarını, işin parçalar iti
barıyla ele alındığında, bazı işlerde yüzde yüz kar edilse bile, genel kâr oranını yüzde 20,25'e ola
cağını, sökümün hangi şartlar altında yapılacağı ve muhafaza şeklinin yazılı belirlendiğini, şartla
ra tamamen uyulduğunu, sökülenlerin muhafazasıyla ilgili giderlerinin olduğunu, yurt dışından ge
tirttikleri iskele kurulduğunu, Meclis çalışmalarının aksamaması için geceleri dahil çalışıldığını, 
parça parça eşya sokularak monte edildiğini, ahşap imalaların muhafaza edilmek amacıyla sökülen 
kısmın, tepe grubunca yapıldığı, diğer tüm söküm işlerinin, kendi elemanları ve daha küçük çaplı 
hizmet taşeronları tarafından yürütüldüğünü, söküm gelirlerini ve giderlerini böyle bir hesap düze
ni olmadığından, söyleyemeyeceklerini, işin tümüne yönelik bir hesap düzeni olduğunu, söküm işi
nin toplam işin yüzde yirminin tutmasına ilişkin olarak, 21,7 milyon doların kendi iç dağılımında 
birtakım dengeleri gözetebileceklerini, toplam 21 milyon 770 bin doların içinde, bazı kalemlerde 
biraz daha yüksek, bazı kalemlerde biraz daha düşük teklifler verilebileceğini, ifade etmiştir, 

Tekrar söz alan Kamil AKINCI, Genel Kurul Salonuna giren bütün kişiler çalışmış olarak ka
bul edilse bile, 1050 kişinin, sözkonusu salona girdiğinin tesbit edilmiş olduğu ve her giren kişinin 
çalıştığı varsayımı ile yevmiye olarak kişi başına günlük 20 milyon lira ödense dahi toplam para
nın 20 milyar edeceğini, sorusuna "şimdi, efendim, siz, bu hesapla nereye gideceksiniz?.. 1050 ta
ne kafasını... Yani, bu nasıl bir iş efendim?.. Bir müsaade edin; ama... Bizi itham ediyorsunuz... Bir 
söküm işi, bu kadar basite alınabilir mi?.. Ne demek bu efendim?.. 1050 kişi girmiş, 10 milyon
dan... Her birimiz, birer tornavida söküp de, koltukları sökse idik, bu iş biter di... Olur mu efendim 
bu?.. Bu muhaldir... Eski kelimeyi kullanıyorum, benden yaşlı olan var mı, yok mu bilmiyorum, 
muhal... Muhal.. Bu sual muhal... Onun için cevap vermek istemem.." şeklinde cevap vermiş, ken
dilerinden tüm yüksek bürokratların ve siyası kişiliklerin daire aldığını, Meclis Eski Başkanı Mus
tafa Kalemli'nin kendilerinde evini satmak için vekâleti olduğunu, kendilerinden önce daire alıp 
sonra vazgeçtiğini ifade etmiş, konuya ilişkin "siyasiler için, siyaset tarihinde özen eksikliği ola
bilir. Özen eksik" ifadesini kullanmıştır. 

Tekrar söz alan Can AYNAGÖZ ise, Eski Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'nin Çeş
me'deki yazlığının ıslak zeminlerini Mesa tarfından yapıldığı iddialarını medyada okuduğunu, Sa
yın Önder Kırlı'ya atfen çıkan haberde, "Ben, Çeşme'deki eve gittim. Orada, sakallı, gözlüklü bir 
arkadaş, Can diye, işçilerin başında. Geldi, üzerinde Mesa yazılı bir araçla, evde çalışıyorlardı. Bu-
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nu gördüm. Daha sonra, ben, aynı arkadaşı, Can diye bir adam, sordum, lojmanlarda da gördüm. 
Bu evi, Kalemli'nin Çeşme'deki evini siz mi yapıyorsunuz diye sordum. Evet dedi" haberinin ta
mamen gerçek dışı olduğunu, Sayın Kalemli'nin, kendilerinin yaptığı, lojmanlardaki örnek daireyi 
ilk kez gezip gördüğünde mutfağını çok beğendiğini, bunun ithal olup olmadığını ve nereden alın
dığını sorduğunu, kendisinin İstanbul'da yıllardır çalıştıkları bir firma tarafından yapıldığını söyle
diğini, kendisinin yazlığına firmanın yapıp yapamayacağını sorduğunu, kendisinin ise firmanın ad
resini verdiğini, bu konuyla ilişkinin bu kadar olduğunu, daha sonra, diğer ince işlerine yönelik, ek
sikliklerin yaptırılması için İzmir'de tanıdıkları birkaç taşeronun adını verdiğini, bu konuyla ilgili 
olarak, Önder Kırlı'yla görüşmediğini, işçilerin başında Çeşme'de bulunmadığını, ifade etmiştir. 

Nurol-Mesa Ortak Girişimi Yetkilileri 12.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 

CAN AYNAGÖZ- Ocak 1998 yılında Başkanlık Divanına sunulan ve ondan bir 15-20 gün 
belki bir ay sonra da kendi ellerine geçen, medyada ve diğer platformlarda bu konuda büyük kâr
lar edildiğine dair görüşlerin dayanağı olan keşifle ilgili birkaç söz,söylemek istediğini, bu keşfe 
göre -13 milyon dolarlık bir keşif- verdikleri fiyatların eleştirilerek yargılandıklarını, orada birkaç 
temel noktayı söyleyeceğini, bu keşiflerde, bir; Bayındırlık Bakanlığından alınmış fiyatların, İki; 
bazı ithalatçılardan ve üreticilerden alınmış proforma fiyatların olduğunu, bir de, burada kaynağı
nın ne olduğunu çok da anlayamadıkları fiyatların olduğunu, 

Bayındırlık Bakanlığının fiyatlarıyla ilgili gazetelerde birkaç şey çıktığını, çok basit olduğu 
için işin kaba kısmıyla ilgili hemen hemen herkesin bilebileceği, gazetelere yansıyan bir kazı fiya
tı olduğunu, 4-5 tane pozdan oluşan küçük bir liste hazırladıklarını, onun üzerinde bir açıklama 
yapmak istediğini, Proje müellifinin o tarihte hazırladığı keşfe göre, kazı yapılmasına o günkü do
lar kurlarından verdiği rakamın 2,65 dolar; kendi verdikleri rakamın da 20 dolar, dolayısıyla, çok 
yüksek bir rakam gibi gazetelerde de çıktığını, Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarının bazı ekleri 
olduğunu, nakliyeler, yardımcı malzemeler ve fiyat farklarının olduğunu; özellikle demir, çelik, 
mazot gibi, sadece bir tek kazı kalemi için bir analiz yaptıklarında, biz bunu 1997 yılında Bayın
dırlık Bakanlığı fiyatlarıyla yapsaydık, ne çıkardı; bunu bir irdeleyelim dediklerinde, 2,65 dolar gö
züken rakam için almaları gereken paranın 18,40 dolar olduğunu, 

Yine orada bir kireç badananın 0,21 dolar hesap edildiğini, Bayındırlık Bakanlığınca bunun is
kelesini ve diğer kalemlerini koyunca 2,38 dolar çıkacağını; yine, aynı şekilde, demir işlerinden 
çok eleştiri aldıklarını, Bayındırlık Bakanlığınca 0,87 dolar teklif edildiğini, burada tariflenen de
mir imalatıyla ilgili 4,76 dolar hesap ettiklerini, kendilerinin de 5,20 dolar verdiklerini; son bir ka
lem olarak beton için 23,82 dolar verildiğini, Bayındırlık Bakanlığı fiyatlarıyla 93,54 dolar edece
ğini, kendilerinin de 87,80 dolar aldıklarını; yine, temel altına kum sermenin 2,97 dolar hesap edil
diğini, Bayındırlık Bakanlığı uygulamalarındaki karşılığının 35,96 dolar olduğunu , kendilerinin 
22,5 dolar fiyat verdiklerini, bunları, herkesin rahatlıkla bilip tahkik edebileceği kalemlerle ilgili 
olarak Bayındırlık Bakanlığı uygulamalarının bu keşiflere nasıl yansıdığına, nasıl gayrıciddî yan
sıdığına bir küçük örnek olsun diye verdiğini, 

Bazı fiyatların proforma faturalar alınarak keşfe yansıtıldığını, üzerinde çok konuşulduğu için 
burada 3-4 kalemi söyleyeceğini; bir mermer işinde, bir cam işinde, buna benzer birkaç kalemde 
alınan proforma fatura bedelinin olduğu gibi hakedişe konulduğunu, ne bunların nakliyesi, ne bun
ların müteahhit genelgideri ne kârı, ne teminatları, ne finansmanlarına yönelik en ufak bir rakam 
ilave edilmediğini, 

Bu keşfin hazırlandığının söylendiği tarihte elektronik sistemlerin ne olacağının aşağı yukarı, 
çalışma tarzı olarak belli olduğunu, bu sistemin müteahhit genel gider ve kârı olarak keşfe yakla-
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şık 3,5 milyon dolar fiyatla konulduğunu, bunların Meclistarafından Emlak-Konut tarafından pa
zarlığının yapılıp fiyatlarının tespit edildiğini ve müteahhit genel gider ve kâri ile yaklaşık 7,5 mil
yon dolar olduğunu; sadece, bir tek kalemdeki atlamanın 4 milyon dolar olduğunu; aslında bu 12-
13 milyon dolara çıkardı; bunlar 29 milyon dolara yaptılar, arada şu kadar fark var lafının, verdiği 
çok küçük sade birkaç örnekten ne kadar ciddiye alınabileceğini Komisyonun takdirlerine sundu
ğunu, 

Analizler konusuna gelince, niye verildi, verilmedi olayının bir kısmının cevabını kendilerinin 
verebilmek durumunda olduklarını, bir kısmını da başkalarının vermek durumunda olduklarını, 
analizlerin verilmemesinin sözkonusu olmadığını, zira, analizlerin sözleşme eki şartnamede olma
dığını; analizlerle ilgili üç tane noktada ifade olduğunu; bir tanesinin, teklif edilen birim fiyat ol
duğunu, genel mealiyle buradaki teklif fiyatların birim fiyat tarif ve analızlerindeki açıklamalar ve 
şartlar göz önüne alınarak müteahhitler tarafından teklif edileceğini, genelgider ve müteahhit kârı 
dahil olmak üzere tanımlandığını, 

İkinci bir noktanın da sözleşmede geçtiğini, burada analizler müteahhitler tarafından hazırla
nıp, şu şu şunlar da üzerine konulduğunda bu imalatlar değişmediği sürece bunlarla ilgili hiçbir fark 
talep edilemez dendiğini, bu birim fiyatların kendi ölçeğinde götürü birim fiyatlar olduğunu, yani, 
burada iskele parası isterim, şunu isterim, bunu isterim, makine teçhizat isterim, malzeme artışı is
terim denemeyeceğini, 

Üçüncü noktada da, bir kez daha bu tanımın geçtiğini, burada yeni yapılacak imalatlarda takip 
edilecek yollardan bir tanesinin, yeni analiz yapmak olabileceğini, fatura+yüzde 15 olabileceğini, 
rayiç bedel olabileceğini, veya kendisinin şu an hatırlamadığı bir başka fiyat tespit unsuru olabile
ceğini, ama, işin aslının, sözleşmenin daha doğrusu ihale Şartnamesinin eki olmayan, formatı da ol
mayan bu analizlerin verilmemesi olduğunu, 

Burada değişen imalatlara örnek olarak, plenyum diye bir üretim yapıldığını, mevcut döşeme 
söküldükten sonra içinde hava üflenmesiyle ilgili kapalı bir sistem yapıldığını, buradan masalara 
hava üflendiğini ve burada bir anfı formu yaratıldığını.bunun daha önce kontraplak bir imalat ol
duğunu, sonra, Alman akustik firmasının itirazı üzerine değiştirildiğini; birincisi buradaki akusti
ğin sağlanamayacağının; İkincisi, çok daha da önemlisi, proje müellifinin de sonra fark ettiği, üze
rine kurulan iskeleyi taşımasının mümkün olamayacağının söylendiğini, burada bir imalat değişik
liği yapıldığını, metal imalat artı beton döküldüğünü, metal imalatların fiyatının kendi teklif birim 
fiyatlarında olduğunu, betonun fiyatının, içindeki hasır çeliğin fiyatının, oradaki şapın fiyatının ol
duğunu, bunun, yüzde 70-80'i değişti denilen imalatın nasıl değiştiğine bir örnek olduğunu, 

Temel bir değişikliğin tavanda olduğunu, buradaki ahşap kirişlerin projeden çıkarıldığını, ta
mamen alçı sıva yapıldığını, alçı sıva fiyatının mevcut olduğunu, bunları karşılayan bir kaç poz ol
duğunu, buradan ahşap imalatların olduğu gibi teklif birim fiyatlarından düştüğünü ve ekstradan, 
yapılan alçının miktarı kadar da ilave edildiğini, 

Bazı şeylerin fiyatının değiştiğini, 60 santimetreye 2,40 bir tredman ölçüsü olduğunu, bunun 
60 santimetreye 2,42 olduğunu; aynı fiyatı aldıklarını ve fiyatı da artırmadıklarını, küçüldüğü za
man fiyatını düşürdüklerini; fiyatların afakî olmadığını, ayrıca, bunlarla ilgili Emlakkonut'Ia üç ay 
çalışıldığını, bu imalatların fiyat karşılıklarına ilişkin bir mukayeseli keşif çıkarıldığını, karşılıklı 
imzalandığını ve orada rakamların aşağıya düştüğünü, toplamında ihale bedelinin de aşağıya düş
tüğünü; burada ilave artışlar için, bunun malzemesi pahalandı diye bir fiyat taleplerinin olmadığı
nı, 
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Ek işler deyince, iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini, mukavelenin iki bölümünün olduğu
nu, bir tanesinin teklif birim fiyatlardan oluştuğunu, diğerinin de elektro akustik sistemlerle oyla
ma, yoklama sistemleri için ileride müteahhidi veya taşeronu belirlenmek, üreticisi belirlenmek 
şartıyla üzerinden yüzde 15 verileceği söylenen bir kısım olduğunu, burada elektro akustik adı al
tında ve şimdi Siemens'in üretmiş olduğu işlerin ek iş olmadığını, bunların, ihalenin içinde, bede
li daha sonra tanımlanan, kesinleşen kısım olduğunu, 

Kendilerinin ana yüklenici olarak, anahtar teslimi bir iş aldıklarını, şantiyeyi kurmaya başla
dıkları günden, her bir şeyin eksiksiz kullanacağı güne kadar ve buna ilaveten oniki ay da kesin ka
bule kadar bunun bakım onarımından, garantisinden sorumluyum diye bir taahhüde girdiklerini, 
bunun içinde çok çeşitli imalatların olduğunu, bunları yapan çok çeşitli firmaların olduğunu, ama, 
hepsinin muhatabının ana yüklenici olarak kendileri olduğunu, bu esas içinde, elektro akustik sis
temlerde firma adı ve fiyatın Emlakkonut ve Meclis tarafından tespit edilmesinin, maliyet artı kar 
esasında, maliyetlerin en düşük noktaya çekilmesi ve elde edilebilecek en düşük rakamın bulunma
sı açısından olduğunu, 

İkincisi, süreyle ilgili ciddî bir sorun olduğunu, 15 Ekimde yer teslimi yaptıklarını, ancak 15 
Martta elektro akustik sistemlerin seçiminin yapılabildiğini, beş aylık kapatılamayacak bir gecik
me olduğunu, bu konuda da çok ciddî bir endişe olduğunu, bunun üzerine, Meclisin ve Emlakko
nut'un yoğun çalışmaları olduğunu, 

Bayındırlık Bakanlığı uygulamalarında da, fatura artı yüzde 15, fatura artı yüzde 25 diye iki 
ayrı tanım olduğunu, sadece yüzde 15 şartının olmadığını, başka bir taşeron tarafından yapılması
na rağmen müteahhidin montaj ve yardımını gerektiren birtakım imalatlarda fatura artı yüzde 25 
verildiğini, Buradan yüzde 15 almalarının gerekçesinin şantiye içindeki her türlü malzeme, yardım
cı malzeme ve teçhizatın organize edilmesi, satın alınması, düzenlenmesinin kendi üzerlerinde ol
ması olduğunu, buradaki kendi şantiyelerine ait personel ve işçilik giderlerinin kendi uhdelerinde 
olduğunu, şantiye genel giderleri, arabası, yakıtı, mobilyası, ikramiyesi, primi, şantiye müdürünün 
maaşına kadar bunun içinde olduğunu, bu şantiyeleri kurmakla yükümlü olan ana firmaların oluş
turduğu ortak girişimin merkez ofisin giderlerinin bunun içinde ve bir de bütün bu işleri koordine 
edip garanti etmiş olmaktan dolayı beklediği bir kârın da bunun içinde olduğunu, 

KAMİL AKINCI -Bunun sözleşmenin içinde yer almasının kendisine göre önemli hukukî ne
deninin ayıba karşı tekeffül hadisesinin varlığı olduğunu, yani, satın aldığınız bir malın, muayyen 
bir zaman içerisinde, menkullerde 1 yıl, gayrimenkullerde 5 yıl olmak üzere, bunun satıcısının ayı
ba karşı sorumluluğu olduğunu, Siemensin, Almanya'dan Türkiye'ye gelmeyeceğini, Meclisin 
kendi yakalarına yapışacağını, yapılan bütün malzemelerin ayıbına karşı tekeffülü kendilerinin üst
lendiğini ve onun için, bu sorumluluğu üzerlerine aldığını, 

Aslında Meclisin tüzelkişiliği, dava ehliyeti olmayan bir kurum olduğunu, Meclisin bu konu
lardaki taleplerini ancak maliye hazinesinin temsil edebileceğini, 

Her türlü ihalede, birtakım artışlar, eksilişler olabileceğini, burada, idarenin, bazı işleri yaptır
maktan vazgeçme gibi bir tasarrufu olabileceğini; yüklenicinin buna itiraz edemeyeceğini, burada, 
projenin ana ruhunun, anahtar teslimi içinde tarif edilen kısmın elektro akustik olduğunu, bunun 
sözleşmeden çıkarılması diye bir şeyin söz konusu olamayacağını, 

Televizyonun niçin çıkarıldığına gelince, burada kendi verdikleri 900 bin dolarlık teklifin, ana 
kalem olarak 5 adet daha robot kameranın ilavesini kapsadığını, mevcut olanlar bunlarla beraber 
kullanılsın denildiğini, ortaya iki şey çıktığını, bir kere yeni kameraların, Sony tarafından üretilen 
kameraların, eldeki mevcut kameralarla ilgisinin olmadığını; yıllar önce alınmış eldeki kamerala-
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rın devamının üretilmediğini ve beraber kullanılma imkanı kalmadığını, İkinci olarak da, bunların, 
zaten şu anda Meclis salonunda kullanılıyor olmalarından, aylar önceden monte edilmesinin de 
mümkün olmadığını,.dolayısıyla, bunun tümünün, tek bir cins, tek bir model olarak yeniden alın
masının gerekiyor olduğunu, yani, sadece 5 tane kamera değil, 9 veya 10 tane kamera, artı bu ye
ni teknolojiye göre stüdyo yapımı gerektiğini, bu işin kompedanının TRT olduğunu, bunu onların 
koordine edeceklerinin, kendilerinin mukavele kapsamından çıkarılacağının söylendiğini ve hiçbir 
itirazlarının olmadığını; böyle bir tasarruf yetkisinin olduğunu, 900 bin dolarlık işin 1,6 milyon do
lara ihale edilmediğini, orada, çok ciddî ilaveler geldiğini ve bir sistem kurulduğunu, belki, kendi
lerinden de o zaman teklif istenseydi, ona yakın bir rakamı teklif edeceklerini, 

Mesela, perdenin de çıkarıldığını, "biz, çok özel bir dizayn yaptıracağız, bir sanat çalışması 
olacak, belki, bunu Millî Saraylarda yaptıracağız, onun için bunu çıkarıyoruz" denildiğini, hiçbir 
itirazlarının olmadığını veya bir gümüş kapı yapmaktan vazgeçtiklerini ve elbetteki, hiçbir itirazla
rının olamayacağını, ancak elektro akustik sistemin farklı bir olay, bu işin tamamlanmasıyla ilgi
li, salonun bitirilmesiyle ilgili olduğunu, yani onlar bitmeden, kendi masalarının bitmediğini, bu
nun, bir perde gibi olmadığını, işin tamamında tariflcnen kabloları çekemediği, betonu dökemedi-
ği, kanalını yapamadığı, masasını takamadığı, halısını döşeyemedeği bir olaydan bahsettiğini, ta
biî, bu ihalenin içinden çıkılamayacağını, 

Bunu, Emlakkonutun kendisinin yaptıramayacağını, 40 tane taşeronu olan, parasını ödeyen, 
sözleşmesini yapan birisi olarak, ancak kendilerinin bunları bir araya getirip koordine ettiklerini, 
Emlakkonutun, 40 ayrı üretim grubunu organize edemeyeceğini, 

KAMİL AKINCI - Sözleşmelerinde, gecikmeyle ilgili ceza hükümleri olduğunu Bu gecikme
nin, neden olduğunun, nasıl olduğunun unsurlarının araştırılacağını, ama kendilerine göre, sözleş
meye uygun olarak, harfiyen uyularak, kontrollük makamının, yazılı beyanlarını dikkate alarak, ge
çici kabul heyetini davet ettiğini, bunun, hukukî ve sözleşmeye uygun bir olgu olduğunu, 14 Ocak 
1998 de yazı yazıldığını, sonradan, bir de 26 Ocakta da yazıldığını, hangisinin olup olmayacağının 
ayrı bir tartışma olduğunu, işin bitim tarihinin 14 Ocak olduğunu, 14 Ocakta işi bitirdiklerini yazı
lı olarak kontrollüğe bildirdiklerini, kontrollüğün, yine sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, bu
nu geçici kabul heyetinin davetine yeterli bulduğu için, geçici kabul heyetini buraya davet ettiğini; 
onların incelemelerini yaptıklarını, noksan ve kusurlu buldukları işleri tespit ettiklerini, bunun için, 
kendilerine -yine sözleşmeye göre- süre vermelerinin gerektiğini, burada, o sürenin verilip verilme
diğinin, ayrı bir tartışma olduğunu, ama, elektronik tesislerin zamanında verilip verilmediğiyle il
gili olarak, hatırladığı kadarıyla, Siemensle yapılan sözleşmede, bir süre ve bir de deneme hadise
si olduğunu, elektronik cihazlarda, genel olarak içtihat bulmuş, mahkeme kararlarıyla teyit edilmiş 
bir cihazın deneme hadisesinin olduğunu, burada, iki aylık bir deneme süresi olduğunu zannettiği
ni, burada, geçici kabul heyetiyle kendilerinin, deneme süresi içinde midir değil midir hususunda, 
belki ileride bir tartışmaları olacağını, 

CAN AYNAGÖZ - Geçici kabul işleminin, Emlakkonut tarafından oluşturulan geçici kabul 
heyetinin tespitleriyle başladığını, bu heyetin, çeşitli imalatları tek tek kontrol ettiğini ve bir tuta
nak hazırladığını, burada, şu şu şunlar eksiktir, şu kadar gün içinde yerine getirilmesi gerekir, ge
tirilmezse, karşılarında üç misliyle yazılmış olan bedellerinin kesilmesinin de yer aldığını, bu tuta
nağın taraflarınca imzalandığını, bu tutanağın, nihai aşamasına gelmesi için bu eksikliklerin gide
rildiğinin yerinde görülmesi ve Başkanlık onayına sunulması gerektiğini, şu andaki aşamanın, bun
ların bittiğine dair tespitin yapılıp, Başkanlık onayına sunulması olduğunu, ama, geçici kabulden 
anladıklarının, bu işi teslim ettik dedikleri tarihin, bu tespitin yapıldığı ilk tarih olduğunu ve bunun 
yapıldığını, karşılıklı imza altına alındığını, -
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KAMİL AKINCI - Sözleşmeye göre 1/50 ölçeğinde uygulama projelerinin proje müellifi ta
rafından verilmesi lazım geldiğini, defaatla yazılı ve sözlü olarak -daha ziyade sözlü olarak- bu pro
jenin ve 1/50 ölçekli uygulama projelerinin yapılmasının istendiği halde çizilmediğini, bir kısmını 
kendilerinin çizdiklerini, kendilerine bildirilmesine rağmen gecikme olduğunu, kendilerinin gecik
mede dörtbuçuk ay hakları olduğunu, ama, o günün Başkanlık Divanı ve Başkanının kendilerinden 
ısrarla işin süratle yapılmasını istediği için, kendilerinin 90 gün olarak verilen süreye de itiraz et
mediklerini, 

CAN AYNAGÖZ - Buradaki parlama olayı diye kastedilen taç panelin -Türkçesiyle dokun-
matik paneller- parmak izine duyarlı ekranlar olduğunu, bunların üzerinin, parmak izine duyarlı 
olabilmesi açısından tuşlarla kumanda edilen bir sistem olmadığını,' doğrudan doğruya ekrandan 
seçim yapıldığını ve parmak izine duyarlı olarak çalıştığını, 

Bu sistemin, teknolojik olarak, malzeme cinsi olarak, kalitesi olarak aşırı ışıkta özellikle kris
tal avizeler tarafından yaratılan ışıkta belirli açılarda parladığını, okunamıyor olmadığını, ama, be
lirli açılara kendinizi ayarlamanız gerektiğini, bunların nasıl yok edileceğinin çok uzun süre tartı
şıldığını, bunların şartnamede tariflenen düzen içinde parlamayan bir üretiminin bulunamadığını, 
bunun üzerine, hem bu parlamayı almak üzere gölge yaratmak için hem de elemanların kendisini 
kullanılmayan zamanlarda korumak için yine aynı bünyeden yapılmış metal kapaklar koyalım de
diklerini ve yerlerine koyduklarını, 

Emlak Konutun, tespit tutanağını imzalarken, buradaki parlama sorununun çözülmesi kaydıy
la imzalanmıştır diye bir kayıt koyduğunu, o kayıtın da imzalandığını ve o yüzden de oraya bu ka
pakların konulduğunu, şu anda yeterince gölgelemeyi sağladığını ve kullanılmasına hiçbir mani ol
madığını, daha önce, birkaç kere çok kalabalık grupla bunların denendiğini ve çalıştığının görüldü
ğünü, üzerindeki gerekli program revizyonlarının, işletilmesine, yazılımına yönelik program reviz
yonlarının da yapıldığını ve birbuçuk aydır o haliyle orada durduğunu, 

Emlak Konutla geçici kabule yönelik bir tespit tutanağı imzalandığını, bunun yürürlüğe gir
mesi için, sözleşme hükmü gereğince Meclis Başkanlığının onaylamasının gerektiğini, Meclis Baş
kanlığının bu onayının kayda bağlandığını, Teknik Daire tarafından bu sistemi ileride değiştirme
yi taahhüt ederlerse geçici kabulün yapılacağının şifahen kendilerine iletildiğini, kendilerinin bu
nu yazılı olarak da istediklerini, ama, yazılı bir şeyin gelmiş olmadığını, gelirse, o zaman resmile
şeceğini, 

Elektro akustik projesinin müellifi Alman GCA firmasının konusunda deneyimli bir firma ol
duğunu, TRT stütyolarını ve diğer birkaç önemli projeyi Türkiye'de gerçekleştirdiğini, onların ha
zırladığı bir şartnamenin olduğunu, taç panel tabir edilen teçhizatın Alman firması tarafından ka-
pasitif olarak seçildiğini ve bu baz üzerinde geliştirildiğini, bu parlama olayı ve nasıl çözülür ko
nusu ortaya çıktığında, herkes gibi, Meclis Teknik Dairesinin de danışmanları vasıtasıyla bir ara
yış içine girdiğini, sadece onun değil, herkesin arayışına girdiğini, Orta Doğu'dan Mustafa Parlar 
Vakfından getirilenin, yanında tuşları olan bir bilgisayar monitörü olduğunu, ama, şartnamenin, bir 
bilgisayar monitörünü hiçbir zaman tanımlamadığını, o bilgisayar monitörünün de taç panel olarak, 
dokunmatik olarak çalışan bir ekrana sahip olmadığını, bunu, dokunmatik hale getirmek için, üze
rinin, yeniden bir şeffaf dokunmatik sistemle şalışacak malzemeyle kaplanması gerektiğinin söy
lendiğini, şu anda, böyle hazır bir üretimin olmadığını, bu malzemeyle kaplandığında bunun paıia-
mayacağına dair bir garantinin de olmadığını, 

SİNAN ORHAN - Şimdiki sistemin bankamatiklcrde kullanılan bir sistem olduğunu, fakat, 
getirilen sistemin, hesap makinelerindeki gibi tuşla yapılan bir sistem olduğunu, bunların iki ayrı 
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sistem olduğunu, bunun altyapısının değişmesi gerektiğini, içindeki monitör kartının, bununla ilgi
li besleme kablolarının, bununla ilgili bilgisayar sisteminin değişmesinin gerektiğini, kendilerine 
"şimdi araştırın ve bunu taahhüt edin" denildiğini, bunun şartname dışı ve şifahen olduğunu, 

SAKİR KALELİ - Nurolun, yalnız altyapı şirketi olmadığını, Suudi Arabistan'da konut inşa
atları yaptığını, sonra Türkiye'de 1 500 tane lojman yaptığını, kendi ürettikleri konutları olduğunu, 
Tarabya sitesini yaptıklarını, sonra Bahçeşehir projesine talip olduklarını, Bahçeşehir projesinde de 
arsa ortağı olarak yüzde 10 MESA'nın, yüzde 10 Nurol'un ortaklığı olduğunu, inşaat müteahhidi 
olarak da yüzde 50 Nurol'un yükümlülüğünde, yüzde 50 de MESA'nın yükümlülüğünde olduğu
nu, böyle komşu şantiyeler, yan yana şantiyeler olunca da, ister istemez birtakım ortaklıklar doğ
duğunu, bu ihaleye niçin birlikte girildiğini muhtelif defalar izah etmek durumunda kaldıklarını, 
Bağımsız Devletler Topluluğunda, halen Rusya Federasyonunda, Gürcistan'da ve diğerlerinde iş
ler yaptıklarını, MESA'nın da yaptığını, buralarda sık sık Parlamento işleri ihale edildiğini, bu iş
lerde de sürekli bir referans istendiğini, MESA'nın da böyle şeylere girdiğini, İki firmanın burada 
birlikteliğinin temelde, ticarî tarafı dışında, bundan sonra yurt dışında yapacakları müteahhitlik hiz
metlerinde kendi portföylerinde bir parlamentoyu referans gösterebilmek olduğunu, 

CAN AYNAGÖZ - Basın toplantısı salonunun, 1996'nın ocak, şubat aylarında, Sayın Kalem
li'nin, kendi ortaklarından ve yöneticilerinden birisinden talep etmesi üzerine yapılmış bir iş oldu
ğunu, mevcut salon içinde gazetecilerin çok sıkıntı çektiklerinin, bununla ilgili bir bütçelerinin ol
madığının ve bunu müteahhitlerden veya işadamlarından birisine gerçekleştirtmek istediklerinin 
ifade edilmesi üzerine görevin kendisine verildiğini, hiçbir bedel alınmadığını, 20 günlük bir hazır
lık sonunda 24 saatte gelip monte ettiklerini, 

KAMİL AKINCI - Riyadan uzak bir müessese oldukları için yaptıkları hayırları ilan etmedik
lerini, ama, bu kabil yaptıkları işlerin, bu ülkeye yaptığı işlerin listesini komisyona takdim ettiğini, 
20'ye yakın okul, klinik ve hastanenin bedelsiz olarak yapıldığını, 

CAN AYNAGÖZ - Necdet Basa ve Kalemli ile ihale öncesinde, herhalde görüştüklerini, zira, 
nisan ayında Meclis lojmanları işini aldıklarını ve o tarihte işlerinin yürümekte olduğunu, sayın Ka
lemli ile görüştüklerini sanmadığını, fakat Sayın Basa ile oradaki işin programı üzerinde görüştük
lerini, idarenin başı olarak görüşmüş olmaları gerektiğini, 

CAN AYNAGÖZ - İhale alındıktan sonra şartnamelerdeki konular üzerinde proje müellifiy-
le, teknik daireyle, Emlak-Konutla, konuların daha açıklığa kavuşturulması için; üretim, uygulama 
projelerinin elde edilmesiyle ilgili olarak onlarca toplantı yapıldığını, bu toplantılara çeşitli üretici 
firmalardan örneklerin getirildiğini, üç tane firmaya yaptırılmış milletvekili çalışma masası getiril
diğini, yine üç tane firma tarafından üretilmiş, tredman dedikleri akustik paneller getirildiğini, bu
rada 4-5 firmadan temin edilmiş çeşitli ebatlarda, çeşitli renklerde mermer getirildiğini, birkaç cins 
koltuk getirildiğini ve bunlar üzerinde teknik heyet, artı, proje müellifiyle beraber şartnameye uy
gunlukları, cinsleri, kaliteleri konusunda aylar süren çalışmalar yapıldığını, burada proje müellifi
nin bir telif hakkının olduğunu, ben bu malı alıyorum dediği noktada o malın alındığını, buradaki 
üretici firmalarının sunduğu örneklerin seçiminin tamamen proje müellifi tarafından yapıldığını, 
hiçbir şekilde de itiraz haklarının olmadığını, hal böyle iken, burada, taşeronlarla anlaştılar, fiyat
lar yüksek, faturalar şişirilmiş denmesinin kendilerini üzdüğünü, Tepe'nin ahşap tredmanları, Al-
parda'nın masaları yaptığını, Tepe'nin bir vakıf şirketi olduğunu, bir vakıf şirketinin hangi amaçla 
ve niye kendilerine şişirilmiş fatura vereceğini, Tepe'nin, üzerinde binlerce delik olan tredmanları 
yapabilecek tek firma olduğunu, hiç kimsenin elinde böyle bir makine teçhizat olmadığını, Alpar-
da'nın en düzgün örneği koyduğunu, yine, en az dört veya beş firmadan, beş veya altı ayrı nokta-
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dan yurtdışı dahil olmak üzere örnek mermer getirildiğini, bazı firmaların çalışanları veya yöneti
cilerinin proje müellifiyle bir akrabalık veya yakınlık ilişkisi içinde olabileceklerini, 

Çeşitli defalar Meclis Teknik Dairesi, Emlak-Konut teknik personeli, proje müellifleri ve ken
dilerinin ilgili taşeronlarla yurtdışına gittiklerini; bunların uçak paralarını karşıladıklarını, burada 
bir kerestenin çok acele seçilmesi gerektiğini, ahşabın cinsinin ve kalitesinin karşılaştırmalı olarak 
görülüp seçilmesiyle ilgili olarak gidildiğini; buna benzer birtakım şeyler için gidildiğini, bunun 
sözleşmede olmadığını, Emlak-Konutla ilgili sözleşmelerinde kullandıkları otomobiller, bilgisa
yarlar, ofisler ve bu tür harcamaların dahi kendi yükümlülüklerinde olduğunu, bu arkadaşların bu 
işte bir çıkarları olamayacağını, olsa olsa Meclisin bir çıkarının olacağını, 

Kendilerinin koltuk müteahhidi veya halı müteahhidi olmadıklarını; bunun satıcısı, üreticisi 
olmadıklarını; anahtar teslimi bir işe fiyat verdiklerini, buradaki tüm diğer harcamalarını, genel gi
derini, kârını koyarak bir fiyat verdiğini ve bunları kalemler bazında teklif ettiğini, burada kâr etti
ği, zarar ettiği, az kâr ettiği, çok kâr ettiği kalemlerin olduğunu ve çok açık yüreklilikle de şu an 
hesaplarında yüzde 20.3 brüt kâr gözüktüğünü, ama, büyük bir ihtimalle karın yüzde 25 olacağını; 
koltuğa gelince, şubat veya mart ayında seçildiğini, ondan sonra bir ithalatçı firma ile oturup söz
leşme yaptıklarını, hatta, bu koltukların sonradan ebatları ve kızak düzeninin değiştiğini, ağustos 
ayında Avrupa'daki tüm üretici firmalar kapalı olmasına rağmen bir programa alındığını, burada 
montaj, artı, koltuğun satınalınması ve 12 aylık bakım-onarım gideri olarak ellerindeki faturanın 
3500 dolar olduğunu, burada bir şeyi hemen ifade etmek gerektiğini, faturası 1000 dolar olsaydı da 
4861 dolar; 10,000 dolar olsaydı da 4861 dolar alacak olduklarını, sözleşmede bunun çok açık net 
bir tarifinin olduğunu, o tarife uydukları sürece bu koltuğun bedelinin bu olduğunu, 

KAMİL AKINCI - Kendilerinin Meclise karşı alacak davası da açacaklarını, bu gecikmeden 
dolayı, müsbet zararın tazmini davasına sıra geleceğini, 

Sayın Kalemli'nin kendilerinden ev istemesiyle ilgili olarak da Hukukta, bir aktin alfabesini 
teşkil eden icab olduğunu, yani, bir şeyin istenmesine icab dendiğini, bunun karşısında, kabulle ak
tin inikad ettiğini, nasıl bir mağaza sahibi istediğiniz bir gravatı ben size satmıyorum derse suç 
olursa, kendilerinin de, evleri satışa çıkardıklarını, gelen kişiye, sana bunu satmam deme hakları
nın olmadığını, değerli milletvekillerinin, elbetteki, kendilerinden daha fazla, her şeye özen göster
mesi gerektiğini, Kalemli'nin özen gösterip göstermediğinin yoruma bağlı bir hadise olduğunu, 

Gayrimenkul hukukunda, satış vaadinin noterde, satışın tapuda olacağını, bunun dışında hari
cen hiçbir şekilde satış olamayacağını, Mesa Şirketinin 48 ortağı olduğunu, gayrımenkullerinin sa
tışında; müşterilerine, site hukukuna saygı göstersin, her şeye uyum göstersin diye dikkat ettikle
rini, bununşŞirket büyüdükçe kaybolduğunu, kendilerinin hiçbir zaman notere gidip satış vaadinde 
bulunmadıklarını, müşterilere satış bürosundan teklif mektubu sunulduğunu, bu teklif mektubunun 
alınıp istenen daire seçildikten sonra seçilen daire yazılıp kabul ettim denildiğini, Sayın Kalem
li'nin ben bu daireyi beğendim dediğini, 1997'nin Eylülünde, buranın aylık süreç içindeki tespit 
edilmiş fiyatının 25 milyar 600 milyon Türk Lirası olduğunu, Sayın Kalemli'nin, fiyatını da bile
medi diye muahaze edildiğini hatırladığını, "fiyatını bilmiyorum" demesinin doğru olduğunu, fiya
tın İki türlü bilinemeyeceğini, birincisi, eğer, kendilerine bir para verilmişse onun senetlerinin ya
pıldığını ve vade fiyatlarıyla artık baz fiyatın donacağını, ondan sonraki fiyatların, her ay vade far
kıyla gideceğini, ama, hiç para vermemişse, konjonktür gereği, ikinci ayda 25 milyar 600 milyon 
dedikleri fiyata 40 milyar diyebilme hakkına sahip olacaklarını, Sayın Kalemli kendilerinden bu 
evi aldığı zaman, fiyatın 25 milyar 600 milyon olduğunu, ama, hiç para ödemediğini, kendilerine 
vekâlet verdiğini, vekâleti alan arkadaşın halen genel müdür olduğunu, komisyoncu tarafından sa-
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tıstan sonra kendilerine intikal eden paranın 20 Kasım 1997 tarihindeki miktarının 110 bin dolar ol
duğunu, dolayısıyla, o tarihte de binayı gelip isteseydi teslim edebileceklerini, ama, öyle olmadı
ğını, 15 Aralıkta ikinci dairenin satışının yapıldığını ve 74 bin dolar geldiğini, dolayısıyla, toplam 
184 bin dolar olduğunu, ondan sonra "ben vazgeçiyorum" dediği zaman, sözleşmenin "Alıcının, 
teklifimizi kabul ettikten ve kısmen veya tamamen ödeme yaptıktan sonra , konut alımından vaz
geçmesi halinde ödediği meblağ, vazgeçtiğine dair yazılı bildirimini takiben, 30 gün içinde faiz ve
saire uygulanmaksızın aynen iade edilir" maddesi gereğince paraların banka havalesiyle kendisine 
gönderildiğini, 

CAN AYNAGÖZ- hakedişler konusunda da bazı tereddütler doğduğunu gördüklerini, ayda 
bir hakediş yapılmasına rağmen, daha sık hakediş yapılmış, daha çok para alınmı gibi bir haber 
okuduğunu, bugüne kadar 8 tane hakedişlerinin ödendiğini, 9 uncunun bloke edildiğini,10 uncunun 
da iade edildiğini, ilk sokum hakedişinden sonra, yaklaşık dört ay hiçbir hakediş yapılmadığını, on
dan sonra yapılanların da son derece küçük rakamlar olduğunu, hakedişlerin şantiyede Emlak Ko
nutun teknik elamanları ve şantiye personeli tarafından yapıldığını, Emlak Konut Genel Müdürlü
ğünün onayından sonra Meclise verildiğini, proje müellifi ve Meclisin kendisi tarafından bakıldı
ğını, üzerinde değişiklikler yapıldığını, bunun birkaç tane örneği olduğunu, "bu konulara hiç karış
madık, bizim işimiz değildi bu , Emlak Konutun işiydi" denmesine rağmen, burada Meclis veya 
Müellif tarafından revize edilmiş hakedişler olduğunu, 

Ek işlerin, projede veya her ihalede olduğu gibi sonradan yapılması gereken; ama, projenin 
ana kapsamı içinde, sözleşme kapsamı içinde tariflenmemiş olaylar olduğunu, burada birtakım ek 
işler yapıldığını, bunların, çok temel olarak, daha önce proje kapsamında olmayan izleyici ve kor
diplomatik koltuklarının alınması, asansör ilavesi, Başkanlık odasının, koridorunun ve tuvaletleri
nin elden geçirilip düzenlenmesine yönelik dört veya beş ana kalemde toplayabilecekleri işler ol
duğunu, bunlarla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir yerde fatura tasdik ettirmediklerini, hele Kırık
kale Ticaret Odası gibi hiçbir yere ne müracaatlarının olduğunu ne de gittiklerini ne de bazı gaze
telerde çıktığı gibi 20 bin dolarlık fatura tasdik ettirdiklerini, bugüne kadar, ek işlerle ilgili hakc-
dişlere ilişkin herhangi bir bedel almadıkarını, tüm ek işlere ilişkin Meclis onaylarının olduğunu, 
fiyat onayları ve bir kısmının Başkanlık onayları olmadığı için hakedişlerin bedelinin henüz alın
madığını, ama, işlerin yapıldığını, son hakedişlerinin durdurulmasına ve ondan bir sonrakinin iade 
edilmesine rağmen tüm işlerin tamamlanmış olduğunu, Meclis Genel Kurul Salonunda, maalesef 
bir yangın söndürme sistemi olmadığını, ileride bir daha sökülüp, kırılıp dökülmesin diye bir bir 
yangın sistemi konduğunu, ama ucunun herhangi bir yere bağlı olamdığını, bununla ilgili projele
ri kendilerinin yaptırdıklarını, ama, daha 1 lira almadıklarını*, özellikle birara bunun çalışmıyor di
ye geçici kabulün bir şartı gibi ortaya konduğunu, oysa Mecliste böyle bir sistem olmadığını, 

SİNAN ORHAN - Ek işlerle ilgili asansör ve koltuk pazarlığının Meclis tarafından yapılıp fi
yatlarının belirlendiğini, koltuk fiyatlarının 1 milyon dolar civarında olduğunu, bununla ilgili onay 
olduğunu, parasal onayın da olduğunu, asansörün de parasal onayının olduğunu, tuvaletlerde fa
yans seramik ve diğer müştemilat olduğunu, bunlarla ilgili fatura tespitlerini Emlak Konuta ver
diklerini, fakat, henüz bununla ilgili bir cevap gelmediğini, ama işi bitirdiklerini, bu malzemeleri 
kendi pazarlama Şirketleri kanalıyla aldıkları için faturalarını tasdik ettirdiklerini, bu şekilde 20 ka
lemlik fatura söz konusu olduğunu, 

CAN AYNAGÖZ- Geçen gün yine gazetelere müellif tarafından 12 milyon dolarlık yeni bir 
keşif çıkarıldı diye yansıdığını, sanki yapılan işin orada son tespitine ilişkin bir rakam gibi takdim 
edildiğini, bunun geçen hafta sonunda, -bakın ne diyorsunuz diye- Emlak Konut tarafından kendi-
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lerine de yollandığını, bir tek kalem için örnek vereceğini, Milletvekilleri çalışma masası için 260 
dolar civarındabir fiyat çıkarıldığını, müteahhit kârıyla beraber 310 dolar analiz yapıldığını, Mil
letvekilleri çalışma masasının proje müellifinin yakını Alparda tarafından yapıldığını ve 1200 do
lar faturası olduğunu, müellifin yakınındaki bir insanın yaptığı bir imalatının bedelininin bile beş
te bir olarak buraya yazıldığını ifade etmişlerdir. 

Şükrü ÇORAKÇI (ODTÜ Prof.Dr.Mustafa N.PARLAR Vakfı Genel Müdürü) 
21.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 

Bu işe 29 Ocak günü başladıklarını, 5 Şubat günü Sayın Başkan Hikmet Çetin huzurunda söz
leşmenin imzalanmasıyla işe resmi olarak başlamış olduklarını, geçici kabul işleminin bir hafta on 
günlük süre içinde biteceğini varsayarak bu işe niyetlendiklerini, 20 Nisan 1998 tarihinde bir rapor 
hazırladıklarını, Teknik şartname uyumluluğu konusunda yapılan çalışma sonucunda belirledikle
ri birtakım noktaların bulunduğunu, bunların sistemin işletimiyle direkt ilgili olmadığını, belirle
dikleri raporun sonucunun daha gelmediğini, o noktada durduklarını ötesini bilmediklerini, 

Belirlenen noksanlıkların sistemdeki mesajların, özellikle monitörlerde ve milletvekili kulla
nım masalarındaki mesajlardaki Türkçe karakterler ve bu karakterlere bağımlı olarak mesajların 
anlaşılabilir ifadelerin düzeltilmesi olduğunu, noksanların şu anda sistemin çalışmasına direkt ola
rak etkin olmadığını, sistem mesajlarının Türkçe karakterlerinin ve anlaşılabilirliğin ifadelerinin 
düzeltilmesinin gerektiğini, yoklama fonksiyonu kullanımında salon göstergelerinde yoklamanın 
başlama zamanının gösterilmediğini, Başkan bilgisayarında kullanılan söz isteme ortamında kişile
rin isimlerinin tek tek hareket ettiğini gördüklerini, halbuki, bunun 10'arlık gruplar halinde hareket 
etmesini istediklerini, her ne kadar şartnamede olmakla birlikte daha sonra Siemenes'in yaptığı ça
lışmalarla şu andaki teknolojiye daha yatkın olabilecek daha iyi konuma getirilebilecek durumların 
göz önüne alınmış olduğunu, görevlerinin vakıf olarak, şartnamenin uyumluluğuna uyulması oldu
ğunu, her ne kadar şartnamede öyle olmamasına rağmen, örneğin Windovvs 3.1 işletim sisteminin 
şartnamede önerildiğini, ama, Siemens Windovvs 95 sisteminin getirilip monte edildiğini, bu konu
da Meclis ile Siemens'in veya Emlakkonut'un veya Mesa-Nurol'un mutabakat sağlaması gibi öne
rilerinin de olduğunu, (daha iyisi yapıldığı için bunu kabul ediniz anlamında.) 

Sözleşme ve şartnamede oylama fonksiyonu esnasında üyelerin herhangi bir üye bir sebeple 
parmak izini okutamayarak oy kullanamaması durumunda başkanın bilgisayarından üye veya üye
lere pin kodlan girilerek oy kullanmasının temin edilmesi gibi bir şart olduğunu, bunun yapılama
dığı, bununla ilgili olarak çözümün getirilmesi gerektiğini, orada yorum yapma şansına sahip ol
madıklarını, sadece mevcut durumla şartnamenin bağdaşıp bağdaşmadığı gibi noktaları içerdikle
rini, barfografik 8 100 uyumlu seri çıkış için fiziksel olarak görünümlü talep ettiklerini, bunun ye
rine getirilmesinin gerektiğini, buna bağımlı olarak en son olarak da milletvekili masalarındaki ek
ranların şiddetli ışık altında parlaması konusunu vurguladıklarını, 

Sözleşme çerçevesinde parlamanın olup olmadığının yorumunu yapmak veya parlama konu
sunda herhangi bir şey söylemelerinin kapsamlarında bulunmadığını, sistemin çalışıp çalışmadığı
nı kontrol ettiklerini, taç panellerin çalıştığını, taç panellerde ufak hataların olduğunu daha önceki 
çalışmalarında ifade ettiklerini, Teknik Daire Başkanlığının ve özellikle Sayın Başkan Hikmet Çe
tin'in de isteği üzerine bu konuda bir araştırma yaptıklarını, o araştırma sonuçlarının da Komisyo
na zaten iletildiğini, Müşavirlik hizmetleri için TBMM ile bir sözleşme akdettiklerini, oranın para
sal ifadesi itibariyle 7 milyar 250 milyon TL olduğunu, 

Siz bu süre uzayınca belirli bir talebiniz var Meclisten ödemenin yapılmasına ilişkin, yüzde 
80'in altında olan bir 5 milyarlık bir ödeme yapılıyor size ve geriye bakiye 2 milyar 250 milyon 
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alacağınız kalıyor. Bu ödenen paralar, bu aldığınız, yaptığınız yazı, talep ve size yapılan bu öde
meler sizin sözleşmenize uygun mudur? sorusuna; Uygun olmadığını ancak, geçici kabul işleminin 
Bayındırlık Bakanlığı genel ve teknik şartnamesi çerçevesinde en fazla bir hafta, bilemediniz bir ay 
süreceğini, bu işe başladıklarında da bu şartla başladıklarını, bir aydan daha fazla süren bir çalış
manın sonucunda nereye varacağını bilemediklerini, özellikle de çalıştırdıkları arkadaşlara ücret 
ödemelerinin gerektiğini, dolayısıyla, bu iş için de bir para harcamalarının gerektiğini, bunun için 
Sayın Başkanla teknik olarak yapılan bir konuşmanın sonucunda talepte bulunduğunu, mağdur ol
duklarını, ne gerekiyorsa bu konuda bize yardım etmenizi istiyoruz dediklerini, Başkanın özel tali
matlarıyla bu ödemenin yapıldığını, 

Geçici kabul tutanağının imzalanma konusunda kendilerinin cevap vermelerinin mümkün ol
madığını, 35 milyon dolarlık işin sadece yüzde 20'sinin kontrolünü ve müşavirliğini yaptıklarını, 
Meclise bir rapor verdiklerini, dolayısıyla, bu kadarlık bir yüzde 80'lik kısmı hakkında hiçbir bil
gilerinin bulunmadığını, Yüzde 20'lik bölümle ilgili olarak, şartnameye uyumsuzluklar kısmının 
sonuçlanmasıyla kendi açılarından tamam diyebileceklerini, (ekranların parlaması hariç), 

Teknik raporu, her zaman Teknik İşler Daire Başkanına vermek zorunluluğunda olduklarını, 
20 Nisan'da verdiklerini, raporda Siemens'in taahhütlerini yerine getirmediğine ilişkin, bu geçici 
kabulün yapılmayacağına ilişkin herhangi husus olmadığını, Parlar Vakfı olarak bu işten personel 
ödemeleri, vergiler çıktıktan sonra ortalama vakıflarına yüzde 10 mertebesinde bir rakam kaldığı
nı, kabul ettikleri veya kontrolünü yaptıkları sistemin dünya standartları çerçevesinde bakıldığı za
man, devede kulak denecek kadar küçük bir miktarda para talep ettiklerini, sayın Başkan Hikmet 
Çetin tarafından rektörlerine telefon edildiğini, rektörleri tarafından yüzde 40 mertebesine de indi
rildiğini, 

Sözleşmeyi Sayın Çetin zamanında yaptıklarını, proje kontrollüğü döneminin daha önce oldu
ğunu, şu anda geçici kabulünün yapılmamış olmasının, Parlar Vakfının herhangi bir şerrinden kay
naklanmadığını, parlama diye yeni çıkan bir durumdan kaynaklandığını, bu açıdan onların geçici 
kabule engel olan herhangi bir rolü olmadığını, teknik şartnamede panelin nasıl olacağı şeklinde 
detaylı bilgilerin bulunduğunu, 

Atempo Firması farklı bir sistem getirecekti sorusuna; GCA firmasının, danışman firma, kont
rolör firma ve projeci firma olduğunu, taç paneli de Siemens'e önereninde o firma olduğunu, dola
yısıyla, Atempo da al saydı ,atempoya da aynı taç paneli önereceğini farklı bir taç panelin olmaya
cağını, burada Siemens Atempo tartışmasının yapılmaması gerektiğini, 

Direkt ilgisi olmamasına rağmen, bu işin Ocak ayının sonu Şubat ayının başı itibariyle Vakıf
larının danışmanlığına, kontrollüğe, testlerine teknik dairenin cidden çok ihtiyaç hissettiklerini, bu
nu aslında GCA Firmasının yapmasının gerektiğini, sözleşmenin türüne, tipine, sözleşmenin yazı
lışına hiç dikkat etmeden, en fazla 1 aylık sürede biteceğini varsayarak bu sözleşmeyi imzaladığı
nı, ancak uzadığını, hala geçici kabulün ne zaman yapılacağını bilmediğini belirtmiştir. 

Fahri KÖPRÜLÜ (TBMM Genel Sekreteri Eski Yardımcısı) 15.03.1998 Tarihli Komis
yon Toplantısında; 

1940 yılında Bursa'da doğduğunu, Ankara Üniversitesini bitirdikten sonra, askerlik hizmetini 
takiben, 1968 yılında, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde raportör olarak gö
reve başladığını, idari davalar müşaviri kadrosuna yükseldikten sonra, Maliye Bakanlığı Baş Hu
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, Hazine avukatı olarak atandığını, 1975 yılın
da, Meclis Hukuk Müşaviri olarak göreve getirildiğini, 1979 yılında da İdari Genel Sekreter Yar
dımcılığına atandığını, bu görevde 1.4.1991 tarihine kadar bulunduğunu, bu tarihte, bulunduğu gö-
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reve Maliye Bakanlığı teşkilatından bir atama yapıldığından, boş olan Teknik İşlerden Sorumlu Ge
nel Sekreter Yardımcılığı görevine atandığını ve 1991 yılından 14.1.1998 tarihine kadar bu görev
de çalıştığını, halen müşavir olarak görevlendirildiğini, ifade etmiştir. 

TBMM Genel Kurul Salonunun dekorasyonu ile ilgili olarak; 1937'li yıllarda yapılmış olan 
Meclis Genel Kurulu Salonunun yerleşiminin, o tarihte otoriter devlet anlayışına uygun olarak, mi
marların kilise sistemi olarak tabir ettikleri bir konferans sistemini andırdığından, 19 uncu Dönem 
Divan safhasında böyle bir sistemin değiştirilerek, bugünkü çağdaş demokrasi anlayışına uygun 
modern tesisatla donatılmış ve özellikle de, oylama ve yoklama sistemlerini kapsayan bir yenileş
tirme konusunun gündeme getirildiğini, bu maksatla Başkanlık Divanının, 19.10.1994 tarih 82 sa
yılı kararıyla, belli mimarlardan proje alınmak suretiyle, yani kısmi yarışma suretiyle yapılması ka
rarı alındığını, Ancak bu yarışmaya, bir mimari büronun 1/200'lük bir proje ile katıldığını, bu hu
susun, Mimarlar Odası tarafından tenkit edildiğini, bu sebeple, 22.12.1994 tarihinde, Başkanlık Di
vanının aldığı bir kararla, yarışma açılmasına karar verildiğini ve yarışma jürisi teşkil edilerek, ya
rışma yapıldığını, bu yarışma sonucunda da, birinciliğin, İlhami Ural ve oğlu Adnan Ural'ın hazır
lamış olduğu projeye verildiğini, Onlarla da bir proje hizmet sözleşmesi yapıldığını, 

Sözleşme hükümlerine göre, mimar, mimari çizimi kendisinin yapacağını, mekanik tesisatla 
ilgili kısımların Engin Kenver, elektrik, elektronik ve elektro akustikle ilgili hizmetlerin Yılmaz 
Serter firmaları tarafından yapılacağının taahhüt edildiğini, bunun dışında da, önemli bir konu olan 
binanın akustik sorunu ve özellikle elektro akustik sistemleri, yani yerinden konuşma ve parmak 
izli oylama ve yoklama sistemlerinde, yine mimarın kendisinin önereceği; fakat, müşterek ve mü
teselsil sorumlu olacakları bir firmayla yapılması hususlarının taahhüde bağlandığını, bu firmanın, 
mimar tarafından seçildiğini, Alman GCA firması ve bu firmayla yapılan pazarlık sonucunda da, 
müşterek ve müteselsil sorumluluk çerçevesinde sözleşme akdedildiğini, 

Proje çalışmaları safhasında yapılacak elektro akustik sistemlerde, yerinden konuşma sistem
lerinde Başkanlık kürsüsünde bulunan Sayın Başkanın 550 tane mikrofonu idare edemeyeceği an
laşıldığından, bu sistemin de kompütürle denetim ve yönetime bağlanması gerektiğinden, ek söz
leşme yapıldığını, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli mekanı olan bu salonun yapım safhasına geçildi
ğinde, 1996 yılı bütçesine ödenek konulduğunu, o safhada salonla ilgili 1/100 avan projelerin ya
pımının sürdürüldüğünü, 1/50 projelere mimarların geçebilmesi için salonun eski dekorasyonunun 
tamamen sökülmesi gerektiğinden 1/50 projelerin verilmesinin söz konusu olmadığını, bu maksat
la işin ihalesinin bir an evvel yapılması zaruretinin olduğunu, binanın anıt özelliği sebebiyle, Baş
kanlık Divanının aldığı bir kararla, 2886 sayılı Kanunun 89 inci maddesi uyarınca Devlet İhale Ka
nunu dışına çıkarılarak, bunun Emlak Konut tarafından yapılmasına, kendi yetkisi ve kararı çerçe
vesinde karar verdiğini, tüm işlerin Emlak Konut ile Meclis arasında yapılacak bir sözleşmeyle tes
pit edilmesiyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü, 

Başkanlığın direktifleri doğrultusunda yapılan çalışmalara, proje müellifleri ile birlikte idare
nin teknik kadroları, İşletme Yapım Müdürlüğü yetkilileri, Teknik Daire Başkanı, Muhasebe Mü
dürü, Satın Alma Başkanının katılımıyla gerçekleştirildiğini, 

Müşavirlik hizmet sözleşmelerinin, mimari ve dekorasyona ilişkin proje kontrollük ve müşa
virlik hizmet sözleşmesi, mekanik tesisata ilişkin proje kontrol müşavirlik sözleşmesi ile ODTÜ 
Parlar Vakfıyla yapılan akustik, elektro akustik ve elektrikle ilgili projelerin kontrol ve müşavirlik 
hizmetleri sözleşmelerini kapsadığını, tüm bunların yetkililerinin de katılımıyla.ve Emlak Konutun 
da katılımıyla, bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda, tüm konuların tartışıldığını, işin projelendiril-
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mesi, bu işin ihalesinin nasıl yapılacağı, yani, usul ve esasların tespiti bu toplantıda belirlendiğini, 
alınan karar gereği 1/100 projelerle ihaleye çıkılması ve uygulama projelerinin de daha sonra, de
tay projelerinin daha sonra verilmesi birinci madde olarak kabul edildiğini, işin ihalesinin Emlak 
Konutun kendi belirleyeceği usul ve yöntemlerle yapılacağının kararlaştırıldığını, İşin ihalesinin 
yeterli sayıda bu işin üstesinden gelecek yükleniciyle gerçekleştirilmesi, yani firmaların belirlen
mesinin kabul edildiğini, işin ihalesinde söküm işinin belirli bir bilinç ve disiplin dahilinde gerçek
leştirilmesi görüşülerek söküm ve yapım işlerinin tek elden yapılmasının önerildiğini, bunu işi ya
pacak olan firma tarafından yapılmasının ısrarla vurgulandığını, avan projelerin ve teknik şartna
menin yeterli ayrıntıyla hazırlandığını, ihalenin bu dokümanla yapılabileceği ve dokümanların da 
ağustos ayında Emlak Konuta gönderileceğini, 

Uygulama safhasında sürenin kısalığı dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması ve firma
nın vardiya usulüyle çalışmasına karan verildiğini, proje müellifi ile Emlak Konutun diyalogu ve 
müşterek çalışmaları; malzeme ve numune seçimlerinin mutlak suretle, mesleki kontrollük hizmet 
sözleşmesi kapsamında proje müellifiylc koordinasyonla gerçekleştirilmesi; ön proje raporlarının 
hemen müellif mimarlar tarafından, avan projelerinin müellif mimarlar tarafından Emlak Konuta 
gönderilmesi, yapılacak işin, ihalenin, 7 Ekime kadar bitirilmesi ve bu ihaleyle ilgili bir yerde anah
tar teslimine kadar Emlak Konutun bir termin programını hazırlaması hususları etraflı bir şekilde 
görüşülerek, karar verildiğini, 

Bu karar çerçevesinde ihalenin döviz üzerinden ihale edilmesi, avansının da döviz üzerinden' 
verilmesi ile birlikte ihalenin usul ve esasları bu toplantıda belirlendiğini, daha sonra Emlak Konu
tun, proje yönetim sözleşmesi çalışmasına geçtiğini, mevcut tutanaktaki tüm hükümlerin, tüm esas
ların proje yönetim sözleşmesine geçirilmek suretiyle, imzalanması suretiyle, (26 Temmuz 1996) 
İhale Kanunun 89 uncu maddesinin son fıkrası hükmünün yerine getirildiğini,Proje yönetim söz
leşmesinin imzasını takiben, Teknik Daire yetkilileri, İşletme Yapım Müdürü, mimarların, kontrol 
müşavirlerinin katılımıyla, 8.8.1996 ve 4.9.1996 tarihlerinde toplantılar düzenlendiğini, bunların 
ilkinde Emlak Konut yetkililerinin de bulunduğunu, bu toplantılarda, müellif mimar ve proje mü
ellifleri tarafından, büyük bir ısrarla işin 1/100 projeyle yapılabileceği, özel vereceği birim fiyatlar
dan hareket edilemeyeceğini, işi alacak olan yüklenicinin 1/100 projeleri inceleyerek analiz hesap
larının firmalar tarafından yapılacağını ve bunun üzerine müteahhit karını koymak suretiyle teklif
lerini vereceklerini, dolayısıyla her poz için bu şekilde fiyat verebileceklerini, 1/50 uygulama ve 
detay projelerinin ancak bina söküldükten sonra yapılabileceklerini ısrarla belirttiklerini, bu işin 
ihalesinin ancak bu şekilde yapılacağı kararına varıldığını, teklif verecek firmaların, her poz no.lu 
iş kalemi için analiz hesaplarını yapacaklarını, müteahhit karını koyacaklarını, genel giderini koya
caklarını, bu pozların toplamı icmal ederek tekliflerini bu şekilde vereceklerini, ihalenin esasının 
bu tarzda yapılacağını, bu esasın, mimar tarafından hazırlanan özel teknik şartnamenin genel hü
kümlerinin birinci sayfasında yer aldığını, bu hususun genel şartnamenin içinde geçtiğini, 

Proje yönetim sözleşmesinin 4 üncü maddesi ve Ek 1 'in 1 inci maddesine göre, Başkanlık Di
vanının 16 sayılı kararına göre, işin ihalesinin, Emlak Konut tarafından, kendi usullerine göre, 
7.10.1996 tarihinde yapıldığını ve 10.10.1996 tarihinde de Emlak Konut yönetim kurulundan geçi
rilmek suretiyle kabul edildiği, 11.10.1996 tarihinde de noterden tasdik edildiğini, Meclis Başkan
lığına gönderdikleri 10.10.1996 tarihli ve 290 sayılı yazılarında, 7.10.1996 tarihinde ihalenin yapıl
dığını ve en uygun toplam bedeli Nurol-Mesa ortak girişiminin 21 milyon 770 bin küsur dolar ola
rak vermiş olduğunu, ayrıca 14.10.1996 günü 294 sayılı yazılarında da ihale sözleşmesinin akde
dilmiş olduğunu, noterden tasdik edilmiş olduğunu ve bunu yazı ekinde tamamının gönderildiğini, 
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14.10.1996 tarihli Emlak Konut yazısının, 15.10.1996 tarihinde Genel Evrakdan kayıt almak 
suretiyle, Genel Sekreterlikçe kendisine havale edildiğini, ve aynı gün, 15.10.1996 tarihinde de 371 
sayılı evrak kaydıyla, kendisi tarafımdan Erdal Yüksel'e havale edilmek suretiyle incelemeye alın
dığını, İşletme Yapım Müdürlüğü ve Teknik Daire Başkanlığınca 18.10.1996 tarihine kadar, ince
lenen bu yüklenici sözleşme, teklifleri, eklerinin, 18.10.1996 tarihinde, Müdür Muavini Mehmet 
Yalvac'a, Erdal Yüksel tarafından, şerh ve parafı atılmak suretiyle, gereğinin yapılması için, gön
derildiğini, uygulama talimatı verildiğini, bu aşamada kendisine herhangi bir tespit, herhangi bir iti
raz gelmediğini, bu şekilde de yapıma başlanıldığını, 

Emlak Konut'a, 26 Eylül 1996 tarihinde ve ihaleyi, 7 Ekim 1996 tarihine kadar ertelenmesi ta
limatını verdiğinin, o günkü konumu itibariyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak ihalenin ertelen
mesine ilişkin verdiği bu talimatın, görev, yetki ve sorumluluğu açısından doğru olup olmadığı so
rusuna, 

Kendisinin ata kademede bir üst yönetici olduğunu, teknik bir eleman da olmadığını, bu iha
lenin ertelenmesiyle ilgili tarihi tespit edenin kendisi olmadığını, Emlak Konutun başvurusu üzeri
ne, uzun süre tartışılmış ve idarenin kontrolle görevlendirdiği, ücretini vererek görevlendirdiği, 
proje danışmanları tarafından alınmış bir karar olduğunu, mimarın da, Emlak Konutun bü işi anla
madığını ve basit ihale usullerine giren bir iş sandığını, detayları 1/50'likleri verilmiş "al, sen bu
nu yap" hazır bir proje olduğunu zannettiğini, halbuki bu işi alacak olanın 1/100'lere göre analiz 
yapıp fiyat vereceğini ve iş programı vereceğini, bu iş programına göre de, mimarların programın 
gerektirdiği 1/50 ve uygulama projelerini yapacağını yapılan toplantıda karar verdiklerini, 

Emlak Konutun da imzaladığı 19 Temmuz tarihli tutanakta, bu ihalenin en geç 7 Ekim tarihin
de yapılacağının kararlaştırıldığını, bu kararın kendisi tarafından alınmış bir olur veya onay olma
dığını, sadece bu kararı ileten bir yazı mahiyetinde bir bilgi yazısı olduğunu, 

Teknik işlerle ilgili olarak teknik konularda gelen tüm yazıların tarafından geciktirilmeden 
Teknik Daire Başkanlığına ya da İşletme Yapım Müdürlüğüne havale edildiğini, onlardan gelen ve 
onların yönlendirdiği, onların tetkik ettiği, tetkik ederek üzerinde çalıştıkları yazıların, onların pa
rafını taşıyan yazıların kendisi tarafımdan imzalanarak, yahut da makama sunularak, parafe veya 
imza atılarak gönderildiğini, buna rağmen hakkında suç ihbarı yapıldığını, adli mercilere verilen 
bütün belgelerde, kendi incelemelerini göstermeyen, parafeleri olmayan imza sayfalarını ihtiva et
tiğini, 

İşin ihalesinin muhammen bedelle yapılamayacağını kendisine telkin edenin, mimar olduğu
nu, Mimar tarafından bu işin ihalesinin nasıl yapılacağının belli edildiğini, tekliflerin alınacağını, 
teklifler her poz için analiz hesabı yapılacağını ve her pozun masraflarının, müteahhit karlarının 
gösterilmek suretiyle teklifler alınacağının, mimar tarafından belirlendiğini, 

Emlak Konutun firmalardan bu analizleri istememiş olmasının, bunu şartnamelere ve sözleş
melere sehven girmiş olmasının bir eksiklik olarak görüp görmediği sorusuna, Emlak Konutun bu
nu istemesi gerektiğini, veya en azından ihaleyi iptal etmesi görüşünde olduğunu, bunun çok açık 
bir şarttır olduğunu, 

4 Eylül 1996 günü Emlak Konutun 210 sayılı bir yazı gönderdiğini, bu yazıda keşif listesin
deki birim fiyatların gönderilmesinin istendiğini, yazının 9 Eylül 1996 tarih 9277 sayılı evrak kay
dıyla kayda alındığını, yazıyı aynı gün kendisi tarafımdan 317 evrak defter kaydıyla Erdal Yüksel'e 
İşletme Yapım Müdürüne havale ettiğini, yazının, İşletme Yapım Müdürü Erdal Yüksel tarafından 
dokuz gün bekletildikten sonra kendi maiyetinde çalışan mühendislerden birine 18.9.1996 tarihin
de 1792 evrak kaydıyla havale ettiğini, aradan onsekiz gün geçtikten sonra, 25 Eylül 1996 günü 
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1792 sayılı bu yazıda da M.Erdal Yüksel ve Mehmet Mısırlı'nm imzaları olan bu yazı da tarafın
dan imzalanarak mimara gönderildiğini, bu yazıda mimardan keşiflerin gönderilmesinin istenildi
ğ i n i ^ . ^ 1996 tarihine kadar mimar tarafından bir keşif yapılmadığını, tam bir keşif yapılmadığı
nı herkesin bildiğini, 25.9.1996 tarihinden bir gün sonra 26.9.1996 tarihinde bir toplantı düzenlen
diğini, yapılan bu toplantıda, Mehmet Mısırlı, Erdal Yüksel, teknik elemanlar ve Alman GCA fir
ması temsilcileri, Mimar Adnan Ural ve proje kontrol müşavirleri ODTÜ'lü profesörler Murat Aş-
kar ve Mehmet Çalışkan'in yer aldığı bir toplantı olduğunu, bu toplantının oldukça tartışmalı geç
tiğini, mimari büroyla müşterek ve müteselsil sorumlu Alman GCA firması arasında kopukluk ol
duğunu, bu tartışmalarda Mehmet Çalışkan ki, kendisi mekan akustiği, yani salonun akustiğini sağ
layan, kontrol eden bir müşavir olarak Alman GCA firmasının ilk etap, yaptığı noksanlıkları tespit 
ettiğini, tespit edilen noksanlıkların, 

1-Malzemeler projelerde ve şartnamede seçilmediği, 

2- Bu malzemelerin imalat uygulamaları tarifleri yeterli olmadığı, 
3- Metraj ve keşif yapılmadığı, 
hususlarına.müellif Adnan Ural'in cevabının kendilerinin sadece metrajı yaptıklarını, keşifle

ri yapamadıklarını ifade ettiklerini, 

4 Ekim 1996 günü mimar tarafından getirmiş fiyatları içeren keşifler Teknik İşler Daire Baş
kanlığının evrak kaydına verilmiş keşifler olduğunu, Mimarın, ihale dosyası olarak 9.8.1996 tari
hinde getirip, bir yazıyla Teknik İşler Daire Başkanlığına teslim ettiği, "Sözleşmenin 2 nci madde
sinin (b) fıkrasının gerektirdiği işler ilişikte gönderilmiştir" dediği üçer takım projeler ve ihale ev
rakı olarak ifade ettiği bu dosyalar içerisinde; fiyatlı keşif olmadığını, 

Emlak Konutun her ne kadar bu vekaletle bu ihaleyi gerçekleştiriyorsa da, bu ihalenin yürür
lüğü için Meclisten nihai bir onay alma zorunluluğu olup olmadığı sorusuna karşılık, 

Kesinlikle olmadığını, Böyle bir onay yükümlülüğü olmasa dahi bu fiyat analizlerinin keşifle
rinin firmalar tarafından istenmemesinin önemli bir eksiklik tespit etmiş olduklarını bu yönde Mec
lisin herhangi bir girişimde bulunmamalı mıydı? Sorusuna, Yetkilerinin sadece mimarlarla çalışıp 
bunların hazırladıkları ihale dosyalarını Emlak Konuta göndermek olduğunu, onun dışında ihaley
le ilgili en ufak bir etkilerinin olmadığını, kimlerden teklif alındığını, taşeronun kimler olduğunu 
bugüne kadar da halen bilmediğini, onlara müdahale etme yetkilerinin olmadığını, ancak şartname
lerin teklif alma şartnamesinin çok açık olduğunu, şartnamenin 20 nci maddesinde muhammen be
delin tespit ve takdir yetkisinin Emlak Konuta ait olduğunu, kendilerine ait bir husus olmadığını 
onlara giremeyeceklerini, "bize gönderin, bunları inceleyelim" dedikleri anda ihaleye müdahale et
miş onların yetki ve sorumluluklarını paylaşmış olacaklarını, 

4.10.1996 tarihinde müellifin Meclise keşif özetini verdiğini iddia etmesine ve bunun Emlak 
Konuta ulaştırmak yerine, keşfin yapılamayacağına dair yazının Emlak Konuta gönderilmesi soru
suna karşılık, Yazıyı kendisinin hazırlamadığını, Teknik Daire Başkanlığının hazırladığını, kendi 
aracılığıyla gönderilen bir yazı olduğunu, kendisinin teknik eleman olmadığını, onların bilgilerine, 
onlara itimat etmek zorunda olduğunu, 

Teknik Daire Başkanlığı tarafından, Mehmet Mısırlı imzasıyla incelenip kendisine getirilen 
4.10.1996 gün ve 1691 sayılı yazıda "Ocak ayında tespit edilen birim fiyatlarla işin yapılamayaca
ğı, esasen imalat kalemlerinin büyük ölçüde özel imalatı gerektirdiğinden ve özel şartlarda belirtil
diği gibi yüzde 60-70 dış alımlara dayandığı, bu nedenle, verilebilecek sağlıklı bir keşif gönderme 
söz konusu olamadığının ifade edildiği, kendisinin daire başkanına itimat ettiğini, bu yazıyı yazma-
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nın ve bildirmenin Emlak Konutu bilgilendirmek ve onu ikaz etmeyi amaçladığını, yazının sonun
da "Bilgi ve gereği" dediklerini, Onları ikaz ettiklerini, tedbir almaları gerektiğini, şartname gere
ği ihaleyi yapacak olanın Emlak Konut olduğunu, Emlak Konutun bu durumda İhaleyi yapmama
sı gerektiğini, ihaleyi erteleyebileceğim, varsa eksikleri isteyebileceğini, sözleşme gereği mimarla 
doğrudan doğruya çalışma yetkisine sahip olduğunu, Mimarla temas kurması gerektiğini, tüm bun
ları yapabileceğini, İhaleyi Meclisin yapmadığını bu durumu bildirmek zorunda olduklarını, buna 
rağmen 7.10.1996 tarihinde ihalenin yapıldığını, 

Keşiflerin sağlıklı olmadığını bildirdiklerini, bu maksatla altındaki daireye güvenerek gönder
me yazısını imzaladığını, 

Sorumlu komisyon başkanı olmuş olsa ihaleyi yapmayacağını, varsa sorumluluğun Emlak Ko
nuta ait olduğunu, Meclisin sözleşmelere göre itiraz etme veyahut onaylama pozisyonunun olma
dığını, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Ural Şehircilik firması arasında 22.6.1995 tari
hinde düzenlenen proje hizmetleri sözleşmesinin 1 inci maddesi gereği, mesleki kontrollük hizmet
lerinin proje müellifi olarak Ural Mimarlık Şehircilik firması tarafından yürütülmesinin ön görül
düğünü, bu nedenle, mimarlık mühendislik hizmetleri şartnamesinin 5/2 maddesine göre, mesleki 
kontrollük hizmetleri bedeline esas olacak miktarın, projenin birinci keşif tutarı olduğu, işin ihale
sinin dolar üzerinden yapılması ve elektroakustik imalatının ithalata bağlı olması, ayrıca, seçilecek 
malzeme fiyatının markalara göre değişiklik göstermesi nedeniyle, gerçekçi bir keşif düzenleneme-
diğini, ihaleye esas alınamadığını, bu nedenle, mühendislik şartnamesine göre, mesleki kontrollük 
hizmetlerine esas alınacak miktar, ek-Tde görüleceği üzere, ihale teklif bedeli olan 21 milyon 770 
bin 335 dolar, elektroakustik imalat için de, Alman GCA firmasının hazırlamış olduğu keşif bede
li olan 3 milyon 530 bin dolar ile yapım sözleşmesi gereğince müteahhitlik kar oranı ilavesiyle, top
lam, 25.830.035 dolar olarak hesaplandığını, ihaleden sonra yüzde 10 kırımla 27 milyar 191 lira 
üzerinden mesleki kontrollük hizmet sözleşmesini imzalandığını, mimarın, teknik kadronun bunu 
kabul etmiş olması durumunda yapabilecek bir şey olmadığını, bu yanlışsa mimarın bu parayı al
maması gerektiğini, 

Emlak Konutla Meclis arasında yapılan sözleşmenin vekalet rhi, eser sözleşmesi mi olduğu so
rusuna karşılık, Sadece vekalet sözleşmesi olacağı fikrinde olmadığını, işin anahtar teslimi olarak 
verildiğini, Emlak Konutun ihaleyi yapması, kontrollük hizmetlerini sözleşmenin 8/1 maddesine 
göre yapması, yüklenici ve üçüncü şahıslar karşısında Meclis menfaatlerini gözeterek yapması in
şaatın gerektirdiği ne varsa, o hizmetleri yapması, bunu yalnızca bir vekalet sözleşmesi olarak dü
şünülmemesi gerektiğini, 

Meclis Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesinde Teknik Dairenin görevleri "Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mevcut tesislerini her an işletime hazır bulundurmak, onarım ve bakımlarını yap
mak" olarak tanımlandığından, İnşaat yaptırma konusunun, teknik dairenin konusu olmadığını, 
böyle bir görev verilirse, yasadışı görev vermiş olunacağını, bunun için önceki işlerde, Genel Sek
reterliğe bağlı, İnşaat Kontrol Amirliği istihdam edildiğini, inşaatın tamamen onlar tarafından de
netlendiğini, diğer islerde de bedel tespitinin olmadığını, Meclis Cami inşaatının sosyal tesis inşa
atlarının 89'a göre yapıldığını, bu işin keşiflendirilerek, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde iha
le edilmesinin mümkün olmadığını, İhale Kanununa göre yapımına karar verilseydi bir bedel tes
pit edilmesi gerekeceğini, 

İhale aşamasından önce Emlak Konut tarafından Meclise gönderilen kolinin neden açılmadı
ğı sorusuna karşılık, Emlak Konutla yapılan proje yönetim sözleşmesinde veyahut da yüklenici 
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sözleşmesinde, Emlak Konutun ihaleden önce hazırladığı dokümanları ve tüm ihale evrakını, söz
leşme tasarısını, teklif alma şartnamesini Türkiye Büyük Millet Meclisine göndereceğine ve bunun 
15 gün içinde incelenip olur alınacağına dair hiçbir hüküm bulunmadığını, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik Daire Başkanlığının 5.12.1997 tarih 2353 sayılı yazıy
la Emlak Konuta yazı yazılması sorusuna, Fahri Köprülü ifadesinde, bu yazının, 1997 yılında ya
zıldığını halbuki İhalenin 1996 yılında yapıldığını, bu yazının bir zul yazısı olduğunu, kendisinin 
bunu kabul ettiğini, ihale yapıldıktan bir sene sonra ihalenin neye göre yapıldığı, kendisinin de pa
rafının olduğunu, teknik kadroya bunu sorduğunda tereddütlerinin olduğunu, aradan bir sene geçip 
iş bittikten sonra yazıda ihalenin neye göre yapıldığını, ihale içerisindeki, mimarın uygulamadığı 
detayların olup olmadığının sorulduğunu, yazıda "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Sa
lonunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile şirketiniz arasında 
26.7.1996 tarihinde aktedilen proje yönetim sözleşmesinin 3 üncü maddesi uyarınca, Şirketinizin 
sorumluluğunda yapılan ihale sonucunda iş MESA-Nurol ortak girişim firmasında kalarak, taahhü
de bağlanmış ve şirketinizle firma arasında aktedilen sözleşme ilgi (b) 14.10.1996 gün ve 294 sa
yılı yazınız ekinde idaremize gönderilmiştir. 

Proje yönetim sözleşmesinin 14 üncü maddesi, yapım sözleşmesinin bu sözleşmenin eki oldu
ğu ve İdaremiz tarafından incelenmesini öngörmekteyse de, inceleme işi gerçekleşmeden, yapım 
sözleşmesi noter tarafından onaylanarak İdaremize gönderilmiştir. 

Şirketiniz tarafından düzenlenen teklif alma şartnamesinin başlığıyla 1 inci maddesinde ve 
sözleşme eki özel idare şartname l'in ikinci pragrafında, sözleşme konusu işin, teklif fiyat alma 
usulüyle anahtar teslimiyle yapılması öngörülmüş olup, ayrıca, hakediş raporlarının düzenlemesi 
esasları ve ödemelerin yapılması başlığını taşıyan 11 inci maddesinin 1. l/b fıkrasında hakedişlerin 
"her imalat kaleminin teklif bedeli üzerinde iş miktarının enterpolasyonla saptanacak oranı (pur-
santajı) dahilinde-değerlendirilerek, iş kalemlerinin fiili gerçekleşme bedellerinin toplan grup ima
lat bedellerini oluşturacaktır" ifadesi yer aldığından, işin teklif alma usulüyle, anahtar teslimi yapı
lacağı anlaşılmaktadır. Ancak, hakediş ödemelerinde bu usul uygulanmamış, doğrudan her imalat 
kalemi kendi pozlarıyla hakedişlere dahil edilerek çelişkili bir uygulama yapılmıştır. Bu nedenle; 

1.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonu, teklif alma usulüyle anahtar teslimi ola
rak mı veya teklif alma usulüyle mi ihale edilmiştir? 

2) İhale şekli, teklif alma usulüyle anahtar teslimiyse, projede ve keşifte yer alan; ancak, tat
bikat esnasında yapımından vazgeçilen veya proje müellifince değiştirilen imalat kalemleri varsa, 
bunlar için bugüne kadar ne gibi bir işlem yapılmış veya yapılacağının 1 inci maddeyle birlikte ce
vaplandırılmasını rica ederim." Şeklindeki bir ifadenin yer aldığını, yazının 24 Aralık 1997'dc ya
zıldığını, yönetim sözleşmesinin 8.4 maddesinde, yüklenici sözleşmesinin değiştirileceğine dair 
amir hüküm olduğunu, Meclis talep ederse, Emlak Konutun bunu değiştirmek zorunda olduğunu, 
sözleşmenin Meclise 15.10.1996.tarihinde geldiğini, kendisinin havalesiyle teknik daireye gönde
rildiğini, orada üç gün incelendiğini, uygulama talimatını verildiğini, 

Emlak Konut'la yapılan sözleşmede veya yüklenici sözleşmesinde, Emlak Konutun gönderi
len ihale evraklarını, ihaleden önce göndereceğini ve Meclisin bunları inceleyip, 15 gün içerisinde 
olur vereceğine dair hiçbir hükmün yer almadığını, böyle bir hüküm olsaydı, 25.9.1996 tarihinde 
kargo ile gönderilen paket 27.9.1996 tarihinde kendilerine ulaştığını, ihalenin de 9 gün sonra 
7.10.1996 tarihinde yapılacağını, Emlak Konutun bunu beklemediğini, 9 gün sonra ihalenin yapıl
dığını, Emlakkonuta böyle bir mükellefiyetlerinin olmadığını, 
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Sözleşmenin 14. Maddesinde, "Yükleniciyle şirket arasında (yüklenici sözleşmesi incelene
cek) aktedilecek sözleşme iş bu sözleşmenin..." hükmünün bulunduğu sorusuna karşılık, Fahri 
Köprülü tarafından verilen cevapta, paketin içinde neler olduğunun belli olduğunu, Emlakkonut, 
Meclise 10.12.1997, 1.8.1997 tarihlerinde yazdığı yazılarında paketin içinde neler olduğunu belirt
tiğini, paketi açmadığını, görmediğini, bilmediğini, 

O paketin, niye açılmadığı sorusuna, Paketin açılmadığı diye bir hususun olmadığını, paket 
geldiğinde, üzerinde Genel Sekreterlik yazdığını, altına parantez içinde kendi isminin yazıldığını 
bunu kargonun kolaylıkla bulsun diye olabileceğini, kendisinin bu paketi açma ve inceleme key
fiyetlerinin olmadığından, paketi bu işten sorumlu olan Teknik İşler Daire Başkanının sekreterinin 
masasına gönderdiğini, Daire Başkanı Mehmet Mısırlı Beyin ilgilenmesini istediğini, paketin üze
rinde kapak yazısının bulunmadığını, paketi lalettayin bir kimseye göndermediğini, bir odacıya, bir 
memura göndermediğini, paketi gönderdiği kişinin, bu işten aslen ve sorumlu olduğunu, paketin 
orada 5 gün durduğunu, paketin geldiğinde ayın 27'si cuma günü olduğunu, sözleşmenin, mutlak 
suretle var olabilmesi için tarafının belli olması lazım geldiğini, fiyatının belli olması gerektiğini, 

Sözleşmenin gönderildiği 15.10.1996 tarihinde ise derhal Erdal Beye havale etmiş olduğunu, 
bunun ilgililerce üç gün incelendiğini, Üç günün sonunda uygulama talimatının kendileri tarafın
dan verildiğini, kendilerine, makama herhangi bir tespit, herhangi bir itiraz olmadığını, 

İhale öncesi Emlak Konuta herhangi bir uyarılarının olmadığını, koli açılsa dahi taraf belli ol
madığından böyle bir müdahalenin olamayacağını, sözleşmenin var olabilmesi için, akt edilmesi
nin gerektiğini, 

Daha keşifler yapılmadan 20 Haziran 1996 tarihli Başkanlık Divanı toplantısında kullanılacak 
malzemelerin yüzde 80'in ithal malzemeden olması nedeniyle, bu işin keşfinin yapılamayacağını 
ima etmesinin ve 89 uncu maddeyi de ısrarla savunmasının nedeni sorusuna karşılık, Mimarla ya
pılan sözleşmenin 1995 yılındaki akdiyle kendilerinin devamlı çalıştığını, mimarın, kararsız oldu
ğunu, neyi ne yapacağını bilemediğini, Onun için keşif tanzim edemediğini ihalenin yapılışını 
1/100'lere bağladığını ve analiz istediğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının anıt yapı ol
duğunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, eski eser niteliği taşıdı
ğını, Kanunun 21 inci maddesinde "kültür varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, yenileme, mu
hafaza, nakil işleri, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
uygulanmaz." Denildiğini, Divanda", sadece kendi fikrini söylediğini, 

İşlerin cereyan edişinde çalışma arkadaşlarına güvendiğini, kendisinin tek başına da çalışan bir 
insan olmadığını, ama, maalesef, güvenilecek insanlar olmadıklarını, yaptığı hatanın onlara güven
mek olduğunu, 

Müellifin 4.10.1996 tarihinde Meclise sunduğu Keşif özetinin 12 milyon dolar olduğu bilindi
ğinden, Emlak Konutça yapılan ihalede alınan geçici teminatın yüzde 3 tutarının 40 milyar lira ol
masının herkesin her şeyden haberi büyük bir raslantı olup olmadığı, yüzde 30 avans verilmesi, 1 
trilyona söküm olup olmayacağı, Müellif eksik keşif verdi ise keşif parasının neden ödendiği, so
rularına karşılık, 

Kendisinin bu teşkilatta 24 yıldır çalıştığını, bu işleri yapanların yanında çalışan Teknik Daire 
olduğunu, bunun tekniklerini bilecek olanların onlar olduğunu, kendisinin yaptığı görevlerin hep
sini yerine getirdiğini, Sözleşmenin 8.1 maddesinde hüküm olduğunu, Emlak Konutun yüklenici
ye ve üçüncü kişilere karşı idarenin menfaatlarını koruyacağına dair şartın, onlara getirilmiş bir şart 
olduğunu, Teknik Daire tarafından hazırlanan evrakların hep paraf el i olduğunu, kendisine şerhli 
verilmediğini, Kendisinin bir hukukçu olduğunu bunları değerlendiremeyeceğini, mimarla-yapılan 
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sözleşme tarihinin 9.12.1996 olduğunu, 6.12.1996 tarihinde ilk istihkakın hazırlandığını, söktim 
bedelinin kapsayan istihkakın Mimarın sorumluluğunda olan bir istihkak olduğunu, verdiği rapor 
üzerine kendisinin de istihkak raporunu imzaladığını, 

19 12.1996 tarihli görev tanımlı Başkanlık olurunun neden alındığı sorusuna, Bu onayın geti
rildiğini, kendisinin de parafladığını, ilgililere sebebini sorduğunda, malî sorumluluğun Emlak Ko
nuta ait olduğunu belirleyen bir onay olduğunu bunun üzerine de tereddüt etmediğini, 

Bunun üzerine Başkanlıkça, Sayıştaydan iki denetçi istendiğini, konunun teknik olması, istih
kak ve ihale mevzuatını bilen iki kişinin gönderilmesinin istendiğini, yapılan çalışma sonucu dene
tim raporunun kendilerine gönderildiğini, bir hukukçu olarak yazının Teknik Dairenin istihkakları 
kontrol sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını, Divan kararında çok açık olan bir yetkinin böyle bir 
onayla kaldırılamayacağını bildiğini, Emlak Konutun malî sorumluluğunun tespit edildiği bir onay 
olarak bunu imzaladığını, istihkaklarda bu onayın kullanılarak şerh düşülmesi üzerine, üçüncü is
tihkaktan itibaren, böyle bir şerhin ilgililerce kullanılmaması gerektiğini, sorumluluğun Emlak Ko
nuta ait olduğunu bildirdiğini, ilgili teknik birimlere bu talimatı verdiğini, 

' Mimara ödenen para konusunda kendisinin hiçbir parafının bulunmadığını, doğrudan doğru
ya Teknik Dairenin bu ödemeyi yaptığını, tahakkuk mercii olan Bütçe Maliye Müdürlüğüne ve 
Saymanlıkça ödemelerin yapıldığını, 

Mukaveleyi tanzim ederken, karşılıklı edimler hususlarına niçin itina göstermediği, kendisinin 
dikkatini çekmedi mi, sorusuna karşılık, Sözleşmenin hazırlanmasına katılanın yalnız kendisinin 
olmadığını, aklına ters gelen bir durum olmadığını, sözleşmede yer alan 8/1 inci maddeyi İsrarla 
koyduklarını, Emlak Konutun bu yönetim sözleşmesini uygularken, idarenin, yüklenicilere ve 
üçüncü şahıslara karşı olan tüm haklarını koruyacağına dair hüküm koyduklarını, Emlak Konutun, 
yüzde 99,99'u devlete ait olan bir kurum olduğunu, orada çalışan insanların maaşlarını 233 sayılı 
Kanuna göre KİT, memur statüsünde kendilerine maaş ödendiğini, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunun denetlediği .bir kuruluş olduğu
nu, çok inşaat yaptığını, Emlak Konut idarenin haklarını korumadı mı? Yani, o konuyu da tam bi
lemediğini, korumuş olması gerektiğini düşündüğünü, ihale yapmaması gerektiği fikrine katıldığı
nı, Teknik Dairenin yönlendirdiği hususların dışında imzaladığı hiçbir şey olmadığını, 

Emlak Konut isminin Başkanlık Divanına nereden empoze edildi sorusuna karşılık, Emlak 
Konut isminin, makamdan da gelmiş olabileceğini, sadece kendi önerisi olmadığını, bunu net ha
tırlamadığını, Genel Sekreterlikten bu yönde bir öneri olabileceğini, 

İşverenin Meclis olduğuna göre, Emlak Konutun yapacağı hataların Meclise rücu edip etme
yeceği sorusuna, Yetkiyi verenin kendisi olmadığını, Divanın verdiği yetkinin kullanıldığını, ken
disinin ne karar yetkisine, ne takdir yetkisine, ne de temsil yetkisine sahip olmadığını, Emlak Ko
nutun işi aldıktan sonra, kendi adamlarıyla işin yapımını hem kontrol ediyor hem de istihkakını ha
zırladığını, müşavirlerin sadece, işin yapımında sözleşmeye uyup uymadıklarına bakmaları, halbu
ki, Bayındırlık Bakanlığı Kontrol Yönetmeliğine göre kontrollük hizmetinin, olay yerinde yapılma
sı gerekip gerekmediği, burada usulsüz bir işlemin olup olmadığı sorusuna karşılık, Bu görevin 
Emlak Konut'a verildiğini, 

Sayıştay müfettişlerinin bunu sakıncalı bulmaları sorusuna, Bunun tavsiye niteliğinde oldu
ğunu, kimsenin devre dışı kalmadığını, otuza yakın toplantı yapıldığını, toplantılara Teknik Daire
nin görevlendirdiği iki eleman ile Daire Başkanı Mehmet Beyin, devamlı katıldığını, 

Fiyatlara müdahale etme haklan olup olmadığı sorusuna, 14.1.1997 tarih 027 sayılı yazı ile, 
Mehmet Mısırlı tarafından İşletme Yapım Müdürlüğüne yazılı talimat verildiğini, bu talimatta, iki 
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kişinin görevlendirildiğini, bunların Yüksek Mühendis Ahmet Korkmaz ile Yüksek Mühendis Bil
gen Duranlı olduklarını, yazıda görevlerinin dört madde olarak sayıldığını, bunların; 

1 - Emlak Konut A.Ş, proje müellifi, yüklenici, meslekî kontroller ve tüm danışman firmaların 
birbirleri arasında ve Meclisle olan gerekli koordinasyonlarını sağlamak. 

2- Emlak Konut A.Ş, proje müellifi, yüklenici, meslekî kontroller ve danışman firmalarla ya
pılmış olan sözleşmelerin takibini, yürütümünü ve bu konuyla ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve 
gerekli olabilecek ek ve/veya yeni sözleşmelerin şartlarını oluşturmak, ön çalışmalarını ve araştır
malarını yapmak. 

3- Emlak Konut A.Ş ve meslekî kontrollerin hakedişlerinin ön incelemesini yapmak ve tasdik 
edilmek üzere Teknik Daire Başkanlığına sunmak. 

4- Görev ve sorumlulukları kapsamındaki konularla igili gelişmeler ve tespit edilen hususlar 
hakkında makama bilgi arz etmek, olduğunu, 

Kendisinin hata yapmış olabileceğini, fakat, hiçbir suç unsuru olduğuna da inanmadığını, doğ
rudan doğruya Divan kararı çerçevesinde, bunun Emlak Konuta verildiğini,, bu konuda çok tecrü
be kazandığını, ihalenin başlangıçta yapılmaması gerektiğine inandığını, belirtmiştir. (Ek: ), 

Fahri KÖPRÜLÜ 27.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 
Müellif mimar Adnan Ural'ın "4.10 tarihinden önce, biz, fiyatlı bir keşif özetini Fahri Beye 

verdik" gibi bir beyanı olduğunu hissettiğini, verilmiş olan fiyatlı keşiflerin, kendisi tarafından sak
landığı gibi çok dayanaksız ve yersiz bir iddianın, daha evvelki iddialar değiştirilerek söylendiğini 
duyduğunu, Adnan Ural'ın komisyona ifadesinde, "Ağustos 9'da verdiğimiz, fiyatları olmayan 
dosyada, 4 Ekim arasındaki bir tarihte ve tahminen Eylül ayı içerisinde bunu titizlikle söylüyorum 
Fahri Bey, Biz, bütçeyi oluşturacağız, biz, kendisine bir keşif özeti verdik" şeklinde beyanı oldu
ğunu, Mimarın 25 Eylülden sonra keşif çalışmalarına başladıklarını zaten burada söylediklerini, 

25 Eylülden sonra keşif çalışmalarına başladığına özellikle beyan eden bir insanın, nasıl daha 
evvel, bir keşif vermiş olduğunu yorumlayamadığını ve anlayamadığını, bu ifade ve iddianın ger
çekle ve mantıkla bağdaşır hiçbir yanının olmadığını, kendisinden "bütçe yapacağım, Başkana su
nacağım" gibi gerekçelerle bir keşif özeti istemesinin asla söz konusu olmadığını, bunun bilgisiz
ce söylenmiş doğruyu aksettirmeyen bir beyan olduğunu, 

Burada bütçeyi, İşletme Yapım Müdürünün, özellikle kendisinin bütçesini hazırladığını hazır
lanan bütçenin gönderildiği yerin de kendisi olmadığını, Erdal YüksePin 26.3 tarihinde Komisyon
da dinlendiği, bilgi verdiği bir tutanakta ifadesine rast geldiğini burada "Proje müellifinin daha ön
ceki ifadelerinde bu iş için global verilen rakamların üstünde bir rakam gelmişti" dediğini, 

Buradan hareketle Adnan Ural'ın, Erdal Yüksel'e global bir rakam söylemiş olabileceğini dü
şündüğünü, kendisinin bilgisinin olmadığını, 

Mehmet Mısırlı ve gerekse Erdal Yüksel'in Komisyona, daha önceki bilgilendirme toplantı
sında tutanaklara geçen beyanlarında "biz keşifleri görmedik, keşifler bizde yoktu" demekte olduk
larını, bugün ise son ifadelerini değiştirmiş olduklarını öğrendiğini, 1996 yılında proje müellifine 
nasıl Ödeme yapıldığı sorusu karşısında, Erdal Yüksel'in hemen beyanını değiştirdiğini ve "Keşif
ler verilmiştir; ama, fiyatsızlar ortadaydı; fiyatlı olanlar Fahri Beydedir. Saklanmıştır. Bilinerek 
saklanmıştır. Saklandığı ve bu ihalenin başlangıcından ihalenin sonuna kadar her şeyin Fahri Bey 
tarafından yürütüleceği ifade edildiğinden bu saklanmıştır." dediğini, keşiflerin 4.10'da gelmiş ve 
pazartesi günü 7.10'da da Emlak Konut tarafından ihale edilmiş olduğunu, bunun pervasızca bir if
tira olduğunu, Emlak Konutun, keşiflerin gönderilmesine dair olan 4.9.1996 tarihli yazısının Erdal 
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Yüksel tarafından, zaman çok kısa olmasına rağmen 18 gün bekledikten sonra mimardan keşifle
rin gönderilmesine dair 25.9.1996 tarihli yazının mimara gönderilmiş olduğunu, zira, mimarın ke
şifleri yapamadığını söylediğini, 

Erdal Yüksel' in bu konuyu bilmekte olduğunu, zaten Adnan UraP in da, Komisyonda 26.9. ta
rihinde keşif çalışmalarına başladıklarını açıklamış olduğunu, Mimarın, 4.10 tarihinde verdiği keş
fin, müdürlük evrakında 568 dosya numarasıyla kayda alınmış ve 4.10 tarih, 1961 sayılı yazıyla da 
Teknik Daire Başkanı tarafından hazırlanan ve paraflanan sağlıklı bir kesifin söz konusu olmadığı
na dair Emlak Konuta bir ikaz ve bilgi yazısı gönderilmesinden sonra, 7.10.1996 tarihinde defter 
kaydıyla Bilal Kapusuzoglu'na şevkinin yapılmış olduğunu, saklanmış olduğu beyan edilen ve 
kendilerinde olmadığı söylenilen bir kesifin, ilgilisine havale edildiğini, 

Bunun ötesinde, özellikle 13.11.1996 tarih ve 2306 sayılı mesleki kontrollük hizmet bedelinin 
hesaplandığı Başkanlık onayında işin ihalesinin dolar üzerinden yapılmış olması ve elektroaküstik 
imalatının ithalata bağlı olması, ayrıca, seçilecek malzeme fiyatının, markalara göre değişiklik gös
termesi nedeniyle gerçekçi bir keşif düzenlenememiş ve ihaleye esas alınamamış demek suretiyle, 
4.10 tarihli yazının teyit edilmiş olduğunu, bunu da iddia edenlerin kendilerinin yazmış oldukları
nı, zaten gerçekçi bir keşfin elinde olmadığının da teknik kadro tarafından tespit edilmiş olduğunu, 

Mimarın, sözleşmesinin, 2b, 3 maddesi gereği zaten keşfini iki nüsha vermek zorunda olduğu
nu, mimarın, her an bu keşfi verebilmekte olduğunu, nitekim, 29.12.1997'de istenilen keşfi, mima
rın, ertesi gün 30.12'de getirip vermiş olduğunu, tüm bu yersiz ve dayanaksız beyanların bir tek şey 
için söylendiğini düşündüğünü, onun da, 15.10.1996 tarihinde kendilerine havale edilen sözleşme 
ve eki ihale teklif fiyatlarını iddia edenlerin incelemiş olduklarını ve sözleşme uygulama emrini 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yalvac'a 18.10 tarihinde bizzat Erdal Yüksel'in vermiş olduğunu, bu 
safhada, ne bir itirazın yapılmış ne bir onayın yapılmış ve ne de bir tespitin yapılmış olduğunu, an
cak, uygulamayı başlatmış olduklarını, uygulamaya koydukları ve bu suretle bir anlamda kabul et
tikleri fiyatlar için "şirhdi fiyatlar yüksekti" demekte olduklarını ve niçin proje yönetim sözleşme
sinin 14 üncü maddesine göre bunları incelemediniz sorusuna, kendilerince, yersiz ve dayanaksız 
bir özür aramak amacında olduklarını "birisine yöneldim", "sakladı diyelim" düşüncesinin hakim 
olduğunu, Mustafa Yılmaz'ın ilk istihkaka itiraz etmiş, yüksek demiş, buna iki tutanak tanzim ede
rek uygunluğunun tespit edilmiş olduğunu, ödemenin sağlanmış olduğunu, o zaman, bu iddiların 
sahiplerinin niçin biz keşfi incelemedik dememiş olduklarını, bu kişilerin sökümle ilgili olan birin
ci istihkakın çok titizlikle incelendiğini beyan etmiş ve tasdik etmiş olduklarını, 

Bazı iddialarda bulunanların sadece 15.10 tarihinde kendilerine havale edilen yazıdan söz et
mekte olduklarını, oysa ki, dosyalarında bulunan ve Emlak Konut tarafından faksla gönderilen, da
ha sonra da, resmi yazısı aslı da gelmiş olan 10.10.1996 tarihli ve 290 sayılı evraka değinmemek
te olduklarını, bu yazıda, 7.10'da yapılan ihalenin tüm bilgilerinin verilmiş olduğunu, 

Başkanlık makamının parlamento muhabirlerinin de katılacağı bir törenle yer tesliminin 14.10 
tarihinde yapılacağı talimatının, bizzat tarafından Teknik Daire Başkanlığına bildirilmiş ve hazır
lık yapılmasının kendilerinden istemiş olduğunu hiçbir itirazlarının o tarihte bulunmamakta oldu
ğunu, basının önünde bir tören ve merasim yapıldığını, Protokol nedeniyle, Başkanlıkça kendisinin 
imza atmasının emredildiğini, bu imzanın, bir hukukçu sıfatıyla değil, bulunduğu kadronun sıfatı 
nedeniyle o gün atılmış bir imza olduğunu, bu törende, Mehmet Mısırlı ve Erdal Yüksel'indc yer 
almış olduklarını, "Yer tesliminde bulunmadık, haberimiz yok" gibi bir beyanın, doğru olmayan bir 
beyan olduğunu, Nitekim, 26.3 tarihli Komisyon tutanağında, "yer teslimini kim gerçekleştirdi, siz 
mi gerçekleştirdiniz" sorusuna, Erdal Yüksel tarafından, "ben de bulundum, Sayın Başkanımız var-
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dı, Fahri Bey imzaladılar" demekte olduğunu, Meclis fotoğraf arşivlerinin ortada olduğunu, ince
lendiğinde, Teknik Dairenin de bu törende açık olarak bulunduğunun zaten görülecek olduğunu, 

1 Ekim 1996'da Meclis'in açılmış olduğunu, küçük salonda ve 300 kişilik yer 550 kişiye ila
ve sandalyelerle sığdırılmış olduğunu; salonda uğultunun olduğunu ses tertibatının bozuk olduğu
nu, şikayetin olduğunu ve kürsüden Başkanın aynen "Teknik Daire nerede" diye bağırarak sordu
ğunu, bu sıkıntıyı bir yıl yaşayacak olmanın paniği içinde olduklarını, "yer tesliminde aceleci dav-
ranıldı" diyenlerin, konunun ne denli ciddiyetinden ve işten uzak olduklarını beyan etmek istediği
ni, Başkanın bütün arzusunun, bu işin o tarihte bitmeyeceği inancıyla çalışan proje müellifine rağ
men, Başkanlık seçimlerinin yeni düzenlenen salonda yapılması olduğunu, 

Yer tesliminin ihale tarihinden sonra yapılmış olduğunu, hukuki bir eksiklik olmadığını, Tek
nik Dairenin dışlandığı yolunda verdikleri bu örneğin, gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, iha
lenin 7.10.1996 tarihinde yapılması mevzuunun olduğunu, sözde bir belge olarak, Genel Sekreter
liğe vekalet ettiği tarihte tarafından imzalanan bir yazıyı Komisyonlara sunulduğunu duyduğunu, 
19 Temmuz 1996 tarihli toplantıda işin ihalesinin en geç 7 Ekimde gerçekleştirileceği, 17 kişi ta
rafından kabul edilmiş ve imzalanmış olduğunu, bunu Mehmet Mısırlının da kabul etmiş, imzala
mış olduğunu, daha önce alınmış olan bir karar olduğunu ve bir hafta uzatmanın Başkanlıkça uy
gun görülmüş olduğunu, 

Burada, Teknik Dairenin icraatına, kararına giren bir işlem, bir tasarruf ve onlar tarafından 
oluşturulacak keyfiyetin söz konusu olmadığını; aksine, verdikleri bu yazının, daha önce onların da 
katılımıyla verilmiş bir kararın bildirilmesinden ibarettir olduğunu her gelişmeyi detaylı olarak 
kendilerine anlatmış ve kendilerini bilgilendirmiş, onlardan gelmeyen hiçbir belgeyi imzalamamış 
ve kendisine gelen her belgeyi de onlara havale etmiş olduğunu, 

17 Temmuz 1996 günü 17 kişinin katıldığı çok önemli bir toplantı tutanağında kendi isminin 
önce yazılmış olmasının, bir hiyerarşiden ibaret olduğunu, bu evrakı kendisinin önce imzaladığı gi
bi bir olayında söz konusu olmadığını; oradaki tüm teknik kadro, müellif mimarlık ve müşavirler 
imzaladıktan sonra kendisine getirilmiş bir tutanak olduğunu, Mehmet Mısırlının, sağlıklı bir keş
fin söz konusu olamadğına dair 4.10.1996/1691 sayılı yazısındaki parafın kendisine ait olmadığı
nı, kesin olmayan muğlak ifadelerle söylemiş olduğunu duyduğunu, oysa ki, mesleki kontrollük 
hizmetlerin bedelinin hesaplandığı 13.11.1996 tarih, 2306 sayılı Başkanlık onayında, aynı gerekçe
lerle, gerçekçi bir keşif düzelenemediği ve ihaleye esas alınamadığını, Erdal Yüksel ve Necip Sen-
yücel'le beraber paraf ederek derecata sunmuş olduklarını, 4.10 tarihli yazıyla, aynı doğrultudaki 
bu yazıdaki parafın da ona ait olduğunu, 

Mehmet Mısırlı'nın, parafın kendisine ait olmadığını ifade etmekte kendisini zorunlu hisset
miş olduğunu, alt komisyona ve paraf bölümlerinin kopyalarken kapatılmış, parafsız ve sadece 
kendisinin ya da üst makamların olan imzalarını sunmuş olduklarını, parafın kriminal incelemesi
nin yaptırılması durumunda, çıktığı takdirde, Mehmet Mısırlı'nın daha önce ifade ettiği ve o yazı
dan benim haberim yok, ben keşfi görmedim şeklindeki doğru olmayan beyanlarının açık olarak, 
ortaya çıkacağını, Mehmet Mısırlının "11.8 cumartesi günü Fahri Bey mimara telefon etmiş, birisi 
gelecek, keşif ve şeyleri veriniz elden" şeklindeki beyanın asılsız olduğunu. Komisyona ilk ifade
sinde, buna bir pazar günü demekte o!duğunu,şimdi de cumartesi olduğunu söylemekte olduğunu, 
böyle bir telefon vaki olmadığını, Komisyona ve alt komisyona söylediği her ortamda, fiyatlı ke
şifleri 4.10'da verdiğini zaten beyan etmekte olduğunu, ayrıca, Teknik Daire tarafından Emlak Ko
nuta yazılan 24.4.1998 tarih, 543 sayılı yazıda, ihale evrakının, doğrudan doğruya şirketçe alınmış 
olduğunun kendilerine bildirmekte olduğunu, 
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Mehmet Mısırlı'nın kendisiyle biri telefon görüşmesinden bahsettiğini ve birtakım, ne olduğu 
belirsiz beyanlarda bulunduğunu duyduğunu, kendisiyle bir kez telefonla görüşmesinin olduğunu 
ve gönderdiği habercilerle de kendisinin arandığını, o sırada, Cumhuriyet Savcılığına yapılmış bir 
suç duyurusu var olduğunu ve kendisinde belge olmadığını, sadece kendisinden belge istenmiş ol
duğunu ve hazırlayıp kendisine imzalattığını, belgelerin paraflı dosya nüshalarını talep ettiğini, 

Şahsına yönelik tüm bu asılsız iddiaların, suçlamak.ya da şaibe yaratmaktan öte hiçbir maksat 
taşımamakta olduğunu, mimarın 15.8.1996 tarihinde, mimari keşfin ücretini, Mehmet Mısırlı'nın, 
Bütçe Maliye Müdürlüğüne yazdığı "hizmet görülmüştür" yazısıyla almış olduğunu, yani, keşifle
rin teslim etmeden bu bedelin alındığını, 

4.10 tarihinde mimarın keşifleri getirmiş ve 4.10.1996 tarihli yazının Emlak Konuta gönderil
miş olduğunu, Erdal Yüksel'in, o tarihte raporlu veya izinli olduğunu söylemekte olduğunu, bu ar
kadaşının en önemli olayların hiçbirinde parafının olmadığını, Erdal beyin, bütün önemli onaylar
da bir parafının bulamadığını, sadece iki yerde parafını bulduğunu, bir kontrollük hizmet sözleşme
sine ilişkin gerçekçi bir keşif hazırlanamadığına dair onayda parafının bir de, 2691 sayılı, "biz dev-
redışı bırakıldık" iddiasını ileri sürdükleri onayda parafının olduğunu, onun dışında tüm işlemleri 
ya vekiline bırakmış ya da rapor almış olduğunu, 

İhalenin yapıldığı 15.10 tarihinde kendilerine bildirmiş olduğunu ve aynı yazının, sözleşme 
teklif fiyatları ve ekleriyle beraber aynı gün Erdal Yüksel'e zimmetle gönderilmiş olduğunu, ken
dilerince incelenmiş; ama, makama hiçbir itiraz, hiçbir bilgi getirilmeden, sözleşme hükümlerinin 
uygulaması talimatının doğrudan verilmiş olduğunu, yani, bugün için yüksek olduğu söylenen fi
yatların, bizzat kendisi tarafından onaylanarak kabul edilmiş olduğunu, bütün bunları örtbas etmek 
için söylenecek bir tek gerekçenin var olduğunu, bunun da; fiyatların Fahri Bey tarafından saklan
mış gerekçesi olduğunu, oysa, 26.3 tarihli tutanakta görüldüğü gibi, mimarın, global olarak verdi
ği fiyatı bildirdiğini bizzat Erdal Yüksel'in zaten ifade etmekte olduğunu her an mimarla beraber 
olduğunu, 

Kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin tek bir düşünceleri ve gayretlerinin var olduğunu, onunda 
"aman makamımızdan olmayalım" şeklinde olduğunu, 2691 sayılı onayın Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu ve Divan kararı karşısında, hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmamış olduğunu, yani, ke-
enlemyekun olduğunu, açılmayan kolinin kendisini suçlamak için materyal olarak kullanıldığını, 
düzmece bir tutanak ile "Fahri Bey açmadı koliyi" denildiğini, 

Başkanın Divanda "ihaleye Meclis hiçbir şekilde karışmayacak, hiçbir şekilde bir açıklaması
nın taraf olmayacaktır" şeklinde bir açıklamasının olduğunu, Divan kararının da o doğrultuda ol
duğunu, yani, Divan kararının, doğrudan doğruya tüm müteahhit ve taşeron ihalelerinin, Emlak 
Konutça, kendi usullerince yapılmasına dair olduğunu, dolayısıyla, Meclis'in, Divan kararında, 
böyle bir görevi olmadığı için çıkarılmış olduğunu düşündüğünü, konunun tamamen bir devlet ku
ruluşuna bir işin verilmesi olduğunu, yani, bunun aksini hiç kimsenin düşünmediğini, 

Söküm işinin belirli bir ciddiyet ve disiplin dahilinde gerçekleştirilerek söküm ve yapımın tek 
elden yapılması kararının alınmış olduğunu, Başkanlık Divanının Emlak Konutla yapılacak olan 
proje yönetim sözleşmesinin 89'un son fıkrası uyarınca yapılacağına karar alınmış olduğunu, bu 
kararın da sadece bir tek o kararda olmadığını, 1984 yılında alınan kararın da aynı olduğunu, Emek 
İnşaata yaptırılan sosyal tesislerle ilgili alınan kararında aynı olduğunu, Caminin kararında aynı ta
birin olduğunu çok katlı milletvekili lojmanlarında kararında aynı tabirin olduğunu, Divan'in ken
di kararını vermiş, yetkiyi devretmiş olduğunu, 

Mali sorumluluğun sadece Emlak Konuta ait olduğunu; çünkü, ölçme, biçmeyi yapanın Em
lak Konut olduğunu, ölçme, biçmeyi Teknik Dairenin yapmadığını, onların kontrol ediliyor oldu
ğunu, belirtmiştir. 
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Necdet BASA (TBMM Eski Genel Sekreteri) 14.05.1998 Tarihli Komisyon Toplantısında; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski Genel Sekreteri ve Başkan Başmüşaviri olarak çalıştı
ğını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantı salonunun yenilenmesi işiyle ilgili olarak 
özellikle son dönemde tırmandırılan tartışmaların, tamamen dedikoduya dayanan, ispatlanamamış 
birçok iddia olduğunu, bunların kamuoyunda bazı yanlış izlenimler doğurması nedeniyle maalesef 
Yüce Meclisin manevi şahsiyetini rencide edici boyutlara ulaştığını, devlet memuru olduğu için tar
tışılan bu konulara ilişkin doğrudan görüş bildirme ya da tartışmalara katılma imkanının olamadı
ğını, dünya çapında bir anıt eser yapan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ettiğini, Meclis Genel 
Kuruluna ilişkin tartışmalarla ilgili olarak 13 Ocak 1998 tarihinde bir araştırma komisyonunun ku
rulduğunu, Komisyonun Meclis Başkanı Sayın Kalemli'nin önerisiyle kurulmuş olduğunu, 2919 
sayılı Kanuna göre Başkanlık oluruna gerek kalmadan görev ve yetki alanlarının belirlendiğini, 
25.12.1997 tarihinde Meclis Başkanlığına 2628 sayıyla kayıtlı bir yazı yazdığını, yazıya 
11.11.1997 ve 15.12.1997 tarihli Başkanlık Divanı toplantılarını ilgi tuttuğunu, aynen özet halinde 
şunu söylediğini, "Anılan toplantılarda söz alan bazı Sayın Divan üyelerinin bazen bilgi eksikliğin
den bazen de mesnetsiz ve aşırı kişiselleştirme nedeniyle önyargılı sözcüğünü çağrıştıran açıklama
ların üzüntüyle tespit edilmiştir. Bu kadar doğru olmayanın bir araya geldiği, anılan iki Başkanlık 
Divanı toplantısında ileri sürülen iddiaların tümüne burada cevap vermenin mümkün olamayacağı, 
bu nedenle, yukarıda sadece önemli bazı hususları açıklığa kavuşturulmasına çalışıldığı kabul edi
lecektir. Öte yandan, her geçen gün Yüce Meclisin manevi şahsiyetini daha derinden rencide eden 
tartışmalara bir son verilebilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski Genel Sekreteri ola
rak 26.12.1997 tarihinde yapılacak Başkanlık Divanı toplantısına bizzat katılmak suretiyle tereddüt 
konusu hususların açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunmanın muhtemel tüm sorulara bizzat ce
vap vermenin zorunlu hale geldiğini düşünüyorum. Davet edildiğim takdirde, anılan Başkanlık Di
vanı toplantısına katılmaktan memnunluk duyacağımı ifade ediyor; gereğini takdir ve tensiplerini
ze arz ediyorum. Saygılarımla." 

Fakat kendisini o toplantıya davet etmediklerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Sa
lonunun yeniden düzenlenmesine ilişkin projelerin Sayın Hüsamettin Cindoruk'un Meclis Başkan
lığı döneminde 22 Aralık 1994 gün ve 94 sayılı Başkanlık Divanı kararına istinaden Mimarlar Oda
sı Proje Yarışmaları Yönetmeliğine göre açılan ulusal bir yarışma sonucu elde edildiğini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salonunun yeniden düzenlenmesi işinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının 20 Haziran 1996 gün ve 16 sayılı kararıyla, devletin bir kuruluşu olan, 
hisselerinin tümüne yakını devlete ait olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu ile 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenen Emlak Konut Anonim Şirketine ve
rildiğini, aynı kararda, taşeronlar da dahil olmak üzere, tüm ihalelerin kendi usullerine göre Emlak 
Konut tarafından yapılması yetkisinin de bu devlet kuruluşuna tevdi edildiğini, Divan kararıyla, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesi işi, özelliği olan bir iş sayılarak, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükmüne göre, bu kanun kapsamından çıka
rıldığını ve Emlak Konuta kendi usullerine göre ihale yapma yetkisiyle birlikte verildiğini, 

Bundan sonra da Emlak Konut ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir proje yönetim 
sözleşmesi yapıldığını, proje yönetim sözleşmesinin ana hatlarının ve ihalenin usul ve esaslarının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Teknik Daire Başkanlığı ve İşletme Yapım Müdürlüğü mensupları, 
Satın alma Komisyonu Başkanı ve Muhasebe Müdürü ile proje müellifleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına proje kontrollüğünü üstlenen teknik müşavirlik ve Emlak Konut yetkililerinden olu
şan toplam 17 görevli ve uzmanın müşterek çalışması sonucu 19 Temmuz 1996 tarihinde tutanağa 
bağlanan esaslar çerçevesinde belirlendiğini, 26.07.1996 tarihli proje yönetim sözleşmesinin eki 
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durumunda olan 11.10.1996 tarihli yüklenici sözleşmesine de burada yer vermek gerektiğini, Bu
nun Mesa-Nurol ortaklığı ile Emlak Konut arasında imzalanmış olan bir sözleşme olduğunu, Em
lak Konuta verilen başlıca görev, yetki ve sorumlulukların özet olarak, sözleşme hükümlerine gö
re; Müellif mimar tarafından hazırlanacak olan teknik şartname, genel ve özel hükümleri çerçeve
sinde tüm ihale evraklarım hazırlamak, ihaleyi kendi usul ve yöntemlerine göre yapmak, proje mü
ellifinin de görüşünü alarak, yapımcı firma ve taşeronları tespit etmek, ihale sonucunu belirleyerek 
yönetim kurulu kararıyla onaylamak ve sözleşmeye bağlamak, işin yapımında Bayındırlık Bakan
lığı Kontrollük Hizmetleri Yönetmeliğine göre tüm teknik ve mali kontrol ve incelemeleri yapmak, 
yapıma ait hakedişleri düzenlemek ve genel müdür onayına bağlamak, iş bitiminde kabul işlemle
rini yapmak ve işi teslim etmekle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Emlak Konut Anonim Şir
keti' nin yetkili ve sorumlu kılındığını, işin ihalesinin 20 Haziran 1996 tarih ve 16 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararının 4/c maddesiyle verilen açık yetki sonucu bir dev
let kuruluşu olan Emlak Konut tarafından ve kendi usullerine göre; Emlak Konut ihale ve satmal
ına yönetmeliği hükümlerine göre, teklif birim fiyatları esasıyla yapıldığını, bu yapılırken 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesine göre; özelliği olan ve kısa sürede bitirilmesi gere
ken işler, Bakanlar Kurulu kararıyla, bu kanun kapsamının dışına çıkarılabilirler hükmünün uygu
landığını, Bakanlar Kurulunun bu yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili hususlar için 
2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrası hükmüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına verildiğini, bu hü
küm yerine getirilerek Başkanlık Divanı kararı alındığını, bu karara göre de, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurul Salonu yenileme işinin süratle tamamlanması gereken Özellikli bir iş sayı
larak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarıldığını ve Emlak Konut'a da, tüm il
gililerin katılımlarıyla belirlenen esasları çerçevesinde ve kendi usullerini uygulayarak işi ihale et
me yetkisi verildiğini, bu konuyla ilgili Meclisin ihale yapmadığını, ihale yetkisini Emlak Konut 
Anonim Şirketine verdiğini, bir ita amirliği yetkisinin devrinin sözkonusu olmadığını, ihale yapma 
yetkisinin devredilmesine ilişkin kararın yanlış, hatalı ya da yasal olmadığına ilişkin bir iddia ya
pılabiliyorsa, bunun muhatabının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ya da Genel Sekreterliği 
olmayıp, doğrudan doğruya Başkanlık Divanının kararına katılan üyelerin tamamının olacağını, 
31.03.1998 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında, Sayın GÜRKAN' in, kendisine yöneltilen so
ruya, "Gündem Başkanlıkça hazırlanır. 19 Haziran 1996 günlü Genel Sekreterlik önerisi, bütün 
Başkanlık Divanı üyelerine önceden dağıtılıyor. Yani, 19 unda zaten dağıtılmıştı gündemle birlik
te, bunun için konuyla her kim ilgiliyse okuma şansına sahip. Şu da çok açık, ya ben şu yönünü tar
tışmak istiyorum diyen, bu konuyu istediği gibi tartışmaya açabilir." şeklinde cevap verdiğini, 

l/100Tük avan projelerin tamamlanmasından sonra ıhal enin yapıldığını, 89 uncu maddenin 
gerektirdiği şartların hiçbirinin hazırlanmadığı, usul ve esasların belirlenmediği iddiasinın doğru 
olmadığını, 2886 sayılı konunun 89. maddesinin üç şartı olduğunu, ilk olarak Bakanlar Kurulu ye
rine kaim olmak üzere Başkanlık Divanı kararının gerekli olduğunu, bu kararın alındığını, ikinci 
şartın, 17 teknik ilgili, yetkili ve sorumlu tarafından sonuçları tutanakla tespit edilen toplantıda bu 
usul ve esasların belirlendiğini, son şartın, ilgili bakan onayı olduğunu, bu şartın da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının proje yönetim sözleşmesini imzalaması suretiyle yerine getirildiğini, Di
van kararına aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığını, Sayın Kalemli'nin görev yaptığı 
25.01.1996 - 30.09.1997 tarihleri arasında toplam, 50 Divan toplantısı yapıldığını, Divan toplantı
sının gündemine ilişkin bütün teklif, bilgi ve belgeleri içeren dosyanın Divan toplantısından önce, 
Divanın bütün saygıdeğer üyelerine okumaları, incelemeleri ve de gerekirse, uygun gördükleri yer
de araştırma yapabilmeleri için dağıtıldığını, Sayın Başkanın, ita amirliği yetkisini devrettiği şah-
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sın, Divanın bir üyesi, bir idare amiri olduğunu, böylece Divanın, inşaatın her safahatından, doğru
dan ve birinci elden bilgi sahibi olduğunu, 

Bakanlar Kurulunun yetkisine giren bütün konularda, Meclis Genel Sekreterliği Teşkilat Ka
nununun uygulamaları çerçevesinde, Meclisi ilgilendiren her konuda Meclis Başkanlık Divanının 
yetkili olduğunu, uygulamaların da böyle olduğunu, aksi bir uygulamanın bugüne kadar olmadığı
nı, Emlakkonutla yapılmış olan sözleşmenin Sayın KALEMLİ tarafından imzalanmasının onay ni
teliğinde olduğunu, Emlakkonut ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki sözleşmenin bir kar
ma akit olduğunu, sözleşme ile vekalet ücreti ödenmediğini, maliyet artı yüzde 10 komisyon.veril
diğini, o halde, Meclis ile Emlakkonut arasında yapılmış olan aktin hem bir hizmet sözleşmesi hem 
de bir vekalet sözleşmesi olduğunu, Meclis ile müellif arasında yapılmış olan aktin ise bir istisna 
akü, bir eser sözleşmesi olduğunu, Meclisin müdahale etme yetkisinin mevcut olduğunu, Nihai im
zanın her zaman için ita amirine ait olduğunu, sorumluluğa sıra gelince, 1050 sayılı Muhasebeyi 
Umumiye Kanununun hakim prensibine göre, ita amirinin sorumluluğundan söz edebilmek için, ita 
amirinin sorumluluğu üstlenmiş olması gerektiğini, bu istihkakların, Emlakkonuttan 11 imzalı bir 
onaya bağlanarak Meclise geldiğini, Meclisin Teknik Dairesinde de 7-8 imzalı yeniden bir onaya 
daha bağlandığını, gerekli tetkik ve kontroller yapıldıktan sonra, Genel Sekretere ve Başkana gel
diğini, bu durumda, hem Başkanın hem Genel Sekreterin yaptığının bir formalitenin tekemmül et
tirilmesinden ibaret olduğunu, proje müellifinin proje kontrollük ücretinin birinci keşif özeti yeri
ne ihale bedeli üzerinden hesaplandığını, yani, proje müellifinin kendisinin yapdığını ifade ettiği 
keşfin afaki bir şey olduğunu fiilen kabul ettiğini, Teknik Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlı
ğında Teknik Daire yetkilileri, Emlak Konut yetkilileri ve proje müellifleriyle müşavirlerin de işti
rakiyle yapılan toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul inşaatının ihalesine 1/100'lük 
avan projelerle çıkılabileceğinin tespit edildiğini, 

Proje yapım sözleşmesine göre, proje teslim süresinin 7 Ağustos 1996 tarihinde sona erdiğini, 
ancak, proje müellifi Ural Mimarlık Limited Şirketinin 17.7.1996 tarihinde yazılı olarak idareye 
başvurarak ve akustik proje hizmetlerinin taahhüte bağlandığı Alman GCA firması tarafından ya
pılan projelerin mimari projelere uygunluğunun incelendiğini ifadeyle, mimari detaylara uymayan 
kısımlarla ilgili yeni çözüm önerilerinin yapıldığını ve bu çözüm önerilerinin de mimari açıdan 
olumlu bulunduğunu belirttikleri ve daha önce hazırlanmış olan proje ve metrajların yeni önerilere 
göre revize edilebilmeleri için proje teslim tarihinin 15 Ağustos 1996'ya kadar uzatılmasını talep 
ettiklerini, durumu inceleyen Teknik Daire Başkanlığının projelerin daha sağlıklı hazııianabilme-
leri için talep edilen ilave sürenin verilmesinin uygun olacağını belirtmesi üzerine Türkiye Büyük 

• Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Önder KIRLI tarafından imzalanan 19.08.1996 gün ve 1381 sa
yılı onay ile proje teslim süresinin uzatıldığını, 1/100'lük avan projelerin öngörülen tarihten daha 
önce 9.8.1996 tarihinde idareye teslim edildiğini, diğer birtakım projelerin 24 Şubat 1997'de tes
lim edildiğini, proje yapım çalışmaları sürerken, proje müellifi İlhami Ural, Ural Mimarlık ve Şe
hircilik Limited Şirketinin 20 Ocak 1997 ve 20 Mart 1997 tarihlerinde idareye başvurarak tüm pro
je çalışmalarını etkileyen mikro klima sistemiyle ilgili bilgileri kesinleştirecek Krans isimli firmay
la akustik ve elektro akustik konularında çalışmalarını sürdüren Alman GCA Firmasınca planlanan 
süreler içerisinde, birçok unsurun belirlenememiş olması nedeniyle 18 Ocak 1997 tarihine kadar 
teslimi gereken bazı projelerin tesliminde gecikme olduğu gerekçesiyle sözkonusu projelerin tes
lim süresinin 30 Nisan 1997 tarihine kadar uzatılmasını talep ettiğini, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İdare Amiri Sayın Mustafa YILMAZ tarafından imzalanan 14.04.1997 gün ve 593/216 sayılı 
onayla detaylar dahil tüm projelerin teslimi için öngörülen 18 Ocak 1997 tarihindeki teslimle ilgi
li sürenin, 30 Nisan 1997 tarihine kadar uzatıldığını, onay belgesinin altında da, Teknik İşlerden 
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sorumlu Genel Sekreter Yardımcısından başka İşletme ve Yapım Müdürü ve Yardımcısı dahil, top
lam beş teknik yetkilinin de parafının bulunduğunu, dolayısıyla Teknik Dairenin herşeyden haberi 
olduğunu, 

Parmak izi okumalı sistemin, 8 Şubat 1996 gün ve 1 sayılı Başkanlık Divanı kararıyla tespit 
edildiğini, bu kararda aynen "yeniden düzenlenecek olan Genel Kurul Salonunda kullanılacak olan 
oylama ve yoklama sisteminin her milletvekili için müstakil okuyuculu ve iki parmak izli şeklinde 
seçilmesine karar verildi" denildiğini, 1/100'lük avam projelerin 9 Ağustos 1996 tarihinde idareye 
teslim edilmesi ve oradan da Emlak Konut Anonim Şirketine intikal ettirilmesinden sonra, bu ku
ruluş tarafından ve tamamen kendi esas ve usulleri çerçevesinde 07.10.1996 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı salonunun yenilenmesi işinin ihalesinin gerçekleştirildi
ğini, 14.10.1996 tarihinde yer teslimi yapılmasıyla birlikte, yüklenici firmanın işe başladığını, Tek
nik Dairenin devre dışı bırakıldığı iddialarına mesnet olarak ileri sürülen 19 Aralık 1996 tarih ve 
2691 sayılı olurdan kesinlikle haberi olmadığını, seyahatten döndükten sonra, kendisine bu olurla 
ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini, bu olurdan, ancak basında bununla ilgili haberler yer alma
ya başladıktan sonra haberdar olduğunu, haberi olduğunda ise artık, Genel Sekreter olmadığını, ha-
kedişlerin birkaç tanesini kendisinin imzaladığını, Genel Sekreterlik yaptığı süre içerisinde, her
hangi bir mesai arkadaşına, herhangi bir konuda, herhangi bir biçimde bir zorlamasının sözkonusu 
olmadığını, Teknik Dairedeki altı teknik yetkilinin parafıyla hakediş tanzim edildiğini, ona itiraz 
edebilmek için, o teknik meseleyi bizzat bilip kararlaştıracak halde olmak gerektiğini, bir özürlü 
sayın milletvekilinin, Meclis Genel Kurulu toplantılarına ulaşabilmesi için, Meclis Genel Kurul 
toplantılarına katılabilmesi için bir asansöre ihtiyacı olduğundan ayrıca, Dünya Özürlüler Günü de 
yaklaşmış olduğu için iki vesileyi birleştirelim denildiğini ve onun üzerine, konunun Başkanlık Di
vanının gündemine alındığını, Divanın, "mevcut asansörlerden bir tanesi yıkılsın, sökülsün, neyse 
yapılsın, bu işe uygun hale getirilsin" dediğini, bunun üzerine, teknik elemanların bir tespit yaptı
ğını, özürlü arabasının mevcut asansörlere sığmasının mümkün olmadığını, sözleşmelerde "Meclis 
Başkanının onayını almak kaydıyla, Emlak Konut, yükleniciye ek işleri yaptırabilir" diye bir hü
küm olduğunu, Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan pazarlıklar sonunda tespit edilmiş olan 
bir fiyatla, bu firmaya bu işin verildiğini, Meclisteki 25 tane asansörün tümünün Schindler marka
sını taşıdığını, bakım kolaylığı nedeniyle bu işin de yine aynı firmaya verildiğini, sözleşmelerin, 
Başkanlığa olurla, böyle bir asansörün yapımı yetkisini verdiğini, konunun Divana getirilecek 
önemde görülmediğini, Genel Kurul salonu işinin bir parçası olarak değerlendirildiğini, 

Esasen Divana getirilmesi gerekmeyen bazı konuların da Divanla paylaşıldığını Divanın 20 
Haziran 1996 tarihli kararıyla Başkanlığa yetki verdiğini, el* işler çerçevesinde, Başkanlığın kendi 
yetkisini kullandığını, bir asansör işi için Meclis içerisinde şantiye kurdurulamıyacağını, sözleşme
lerle birlikte Emlak Konuta, hem riskin hem sorumluluğun verildiğini, teminatın da alındığını, 
asansör işiyle ilgili olarak, Emlak Konuta yüzde 10, Mesa-Nurola yüzde 15 ödeme yapıldığını, 

Koltukların ise çok özel olarak bir imalat sistemi konularak yaptırıldığını, kızakların Japon
ya'dan getirildiğini, kaldı ki, bu koltukla ilgili özelliklerin tamamen proje müellifi tarafından belir
lendiğini, halının da bir santimetrekaresinde bulunması gereken ilmek sayısına varıncaya kadar 
proje müellifi tarafından tespit edildiğini, Meclisin teknik yöneticilerinin gidip yerlerinde gördük
lerini, uygun bulduklarını, sonra buna karar verildiğini, koltuk fiyatının bilinmeyen fiyat değil, baş
tan beri bilinen bir fiyat, teklif edilmiş olan bir fiyat olduğunu, o fiyatın üzerinde bir ödeme yapıl
mışsa, onun sorgulanması gerektiğini, ama o fiyata kadar yapılan ödemelerin yasalara aykırı her
hangi bir durumunun sözkonusu olmadığını, 
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Bir nolu hakediş yapılıp geldiğinde Sayın Mustafa Yılmaz'in, yetkili İdare Amiri olarak, son 
ita amiri olarak, hakedişi imzalamak istemediğini, hem inceleyecek kadar zamanının bulunmadığı
nı hem de bu rakamı yüksek bulduğunu, yüksek bulduğu için zaten, özellikle incelemek ihtiyacın
da olduğunu ifade ettiğini, bu nedenle imzalamak istemediğinin kendisine ifade edildiğini, Sayın 
Mustafa Yılmaz'in "Bu defalık mazur görün, bu defalık bunu imzalamak istemiyorum" dediğini, 
Teknik arkadaşların beyanlarına rağmen, Sayın Mustafa Yılmaz'ı ikna etmenin mümkün olmadı
ğını, oysaki sözleşmeye göre istihkakların bir ay içerisinde ödenmesi mecburiyeti olduğunu, aksi 
takdirde kur farkı ödemek mecburiyetinde kalacaklarını, bunun üzerine, Meclis Başkanı Sayın Ka
lemli "Meclisin zarara girmesini sineye tabii ki çekemeyiz, süremiz de geldi, madem, öyle incele
yecek zamanı yok, bu defalık ben imzalayayım istihkakı" diyerek istihkakı imzaladığını, Meclisin 
zarara girmemesi için bu imzayı attığını, ancak, kendilerine bir talimat vererek "Konuyu teknik ar
kadaşlar bir incelesinler, baksınlar bakalım nedir işin esası" dediğini, Mehmet Ünal Saymanlık Mü
dürü, Mehmet Mısırlı Teknik Daire Başkanı, Erdal Yüksel İşletme Yapım Müdürü; ayrıca Ali Mir
za Özbek Emlakkonutun proje yönetim müdüründen oluşan bir teknik ekibin bir hafta sonu çağrıl
dığını, Özel Kalemde toplandıklarını, sonunda müştereken bir tutanak hazırlandığını, hiç kimsenin 
önüne, al bunu imzala diye hazır bir tutanak konulmadığını, bu tutanağın, müştereken imzalandı
ğını, bu tutanakta, kısaca, sözleşmelere aykırı herhangi bir şey yok; uygundur denildiğini, uygun
dur dedikten sonra, takdirlerinize arz olunur denildiğini, imzaların "Erdal Yüksel, Mehmet Mısır
lı, Mehmet Ünal, Ali Mirza Özbek" şeklinde olduğunu, Sayın Başkanın, tutanağın üzerine kendi el 
yazısıyla şu talimatı yazdığını, "Sayın Necdet BASA Genel Sekreter, bu tutanak uyarınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çıkarları ve işin yürümesi açısından, işlemin tamamlanması uygundur; an
cak, ita amiri görevi olan idare amirinin zaman yetersizliğinden kaynaklanan endişelerinin gideril
mesi bakımından, tutanakta sözü edilen bir nolu hakediş evrakının bir kez daha kontrol edilmesi
nin uygun olacağı kanaatindeyim. Bu yönde hareket edilerek, gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Mustafa KALEMLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı" Sayın Başkanın 30.12.1996'da bu ta
limatı verdiğini, bir gün sonra, 2 Ocak 1997 tarihinde Teknik Daire Başkanlığına bir yazı yazdık
larını, yazıyı kendisinin imzaladığını, yazıda; "Teknik İşler Daire Başkanlığına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yeniden düzenlenmesine ilişkin bir nolu hakedişle ilgili tu
tanağın bir örneği ilişiktir. İncelenmesinden de görüleceği gibi, Sayın Başkanımız, tutanak üzerine 
dere ettikleri bir yazıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkarları ve işin yürütülmesi açısından 
işlemin tamamlanmasının uygun olacağını belirterek, sözü edilen hakediş evrakının bir kez daha 
gözden geçirilerek gereğinin yapılması talimatını vermişlerdir. Proje yönetim ve uygulamasından 
birinci derecede sorumlu olan Emlakkonut A.Ş. temsilcisi dahil, tutanakta imzası olan kişiler tara
fından müştereken gereğinin yapılmasını ve sonucundan bilgi verilmesini önemle rica ederim." de
nildiğini, 

Sayın Başkanın talimatının yazılı olarak hemen akabinde, bir gün sonra Teknik Daire Başkan
lığına iletildiğini, bunun üzerine ikinci bir tutanağın ilgili arkadaşlar tarafından hazırlandığını, bu
radaki tutanağın; "Tutanak, İlgi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 2 Ocak 1997 
yazılı emri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesi işine ait Emlakko
nut Anonim Şirketinin bir nolu hakediş raporu, ilgi yazılı emir gereği, tarafımızdan bir kez daha 
müştereken gözden geçirilerek, incelenmiş ve sözleşmelere aykırı herhangi bir değişiklik yapılma
sı gereken husus tespit edilmemiştir. Arz olunur. 2,1.1997" şeklinde tanzim olduğunu, İmzaların 
Erdal Yüksel İşletme Yapım Müdürü, Mehmet Ünal Saymanlık Müdürü, Mehmet Mısırlı Teknik 
Daire Başkanı, Ali Mirza Özbek Emlakkonut Proje Yönetim Müdürü tarafından atıldığını, 
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Hakedişlerle ilgili prosedürün şu şekilde olduğunu; hakedişlcrin Teknik Daire Başkanlığına 
geldiğini, Teknik Daire Başkanlığı, önce, kontrollük sözleşmeleri hükümleri muvacehesinde bun
ları proje müelliflerine gönderdiğini, proje müelliflerinden inceleme raporlarının istendiğini, ondan 
sonra Teknik Dairenin kontrol safhasının devreye girdiğini, bütün bu işlemler için toplam 1 aylık 
süreleri olduğunu, 

Sözkonusu bu tutanaklardan sonra, Meclis Başkanının bunlarla da yetinmediğini, kendisini ça
ğırıp "Mustafa Yılmaz Bey titiz bir arkadaşımızdır, o titizliği, bizim için de bir bakıma garanti an
lamına gelir. Bu titizlikten memnuniyet duyuyorum. Gerçi teknik arkadaşlara-incelettirdik, bir de
fa incelettirdik, bakıldı, edildi, bu konuda, sözleşmelere aykırı herhangi bir aykırılık olmadığı tes
pit edildi; ama, olur ya, teknik arkadaşlarımızın da gözden kaçırdıkları hususlar olabilir. Bu ihale 
ve istihkak işi biraz daha farklı boyutlarda ele alınabilir; onun için, bunu biz daha uzman birilerine 
in'celetsek diye düşünüyorum" dediğini, netice itibariyle, bu hususta en yetkili merci olarak Sayış-
tayın olduğunun ifade edildiğini ve onun üzerine, Sayıştay Başkanıyla bu konuda bize nasıl yar
dımcı olunacağının tespitine yönelik konuşma yapıldığını, bu görüşme üzerine Sayıytay Başkanlı
ğına bir yazı yazdıklarını, yazıyı kendisinin imzaladığını, bu yazıyı Sayıştaya göndermelerinin Sa-
yıştayın uzmanlığından yararlanma istemelerinin bir başka nedeninin de konunun Demokratik Sol 
Parti Grubuna götürülmüş olması olduğunu, Ondan sonra 15 Ocak 1997 tarihinde Sayıştay Başkan
lığının iki isim bildirdiğini ve bu iki görevlinin daha sonra Meclise geldiklerini, 21 Ocak 1997'de 
bunlara bir yazı yazıldığını, çünkü, 14 Ocak tarihinde DSP Grubunun yazısının ellerine ulaştığını, 
DSP Grubunun yazısının altında Sayın Başkanın kendisine havalesi olduğunu, yazıda "Sayın Nec
det Basa yapılan incelemede bu hususların dikkate alınması" dendiğini, bunu Sayıştay Uzman De
netçileri Sayın İbrahim Uzunoğlu ve Sayın Yaşar Gök'e bir yazıyla ilettiklerini, yazıyı "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yapım işiyle ilgili olarak DSP Grubu tarafından ha
zırlanan ve bir örneği ilişikte sunulan yazıda değinilen hususların incelenmesini ve hazırlanacak ra
porun Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanına sunulmasını rica ederim. Eki, inceleme ra
poru" şeklinde yazdıklarını, Bunların getirdikleri tek önerinin istihkakların Meclisin kontrol etme
sini istemeleri olduğunu, raporun bir Sayıştay Raporu olmadığını, Sayıştay raporunun hcrşeyden 
önce Sayıştay Genel Kurulundan geçmesi ve bizzat Sayıştay tarafından imzalanması gereken bir 
belge olduğunu, buradaki raporun Sayıştay Genel Kurulundan geçmiş olmasının sözkonusu olma
dığını, bunun Sayıştay Başkanı tarafından imzalanmasının sözkonusu olmadığını, kaldı ki, raporun 
bizzat kendisinin birinci sayfasında inceleme raporu yazdığını, 

Sayıştaydan gelen arkadaşların bu inceleme raporu henüz hazırlanmadan henüz Meclise veril
meden iki mühendisin görevlendirmesinin yapıldığını, bu görevlendirmeden Genel Sekreter olarak 
kendisinin bilgisi olmadığını, bunun devre dışında bırakıldığı iddia edilen Teknik Daireye verdik
leri yetkinin büyüklüğünü gösterdiğini, Divanda Sayıştaydan gelen uzmanların hazırlamış oldukla
rı inceleme raporunun sonuç bölümünün bizzat Başkan tarafından okunduğunu, Divan üyelerinden 
isteyenin raporun tümünü Sayın Başkandan alıp inceleyebileceğinin ifade edildiğini, İhalenin do
lar bazında, ama eskalasyonsuz yapılmış bir ihale olduğunu, bu nedenle paritedeki oynamalar, Tür
kiye'deki enflasyon, enflasyon karşısında doların değerindeki dalgalanmalar dikkate alındığında, 
Türk Lirası olarak yatıyor olması nedeniyle biran önce ödeme yapmanın her halükarda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yararına olduğunu, 7 nolu hakedişde ve birçok hakedişde teknik dairenin ba
zı rakamların üzerini çizdiğini, belirli rakamları düşürdüğünü, dolayısıyla teknik dairenin yetkile
rinin kısıtlandığı şeklinde bir değerlendirmeye katılmasının mümkün olmadığını, 

5 Aralık 1997 gün 2353 sayılı yazı ile de senaryonun düğmesine basıldığını, kendisinin o za
man genel sekreterlik görevinden ayrılıp başmüşavir kadrosunda çalıştığını, yazıda "Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi Genel Kurul salonu teklif alma usulüyle anahtar teslimi olarak mı veya teklif al
ma usulüyle mi ihale edilmiştir" dendiğini, gazetelerde "Türkiye Büyük Millet Meclisi neyi nasıl 
yaptığını bilmiyor" diye haber çıktığını, kendisinin neyi nasıl yaptığını bildiğini, Meclisin böyle bir 
yazıya muhatap olmasını hazmedemediğini, bunun çok bilinçli olarak hazırlanmış bir senaryonun 
başlangıcı olduğunu, başlangıçtan bugüne kadar toplam 10 hakediş yapıldığını, 10 uncusunun iade 
edildiğini, 9 uncusunun bloke edildiğini, 1, 2 ve 5 nolu hakedişleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin o zamanki Başkanı Sayın Kalemli'nin imzaladığını, 3 ve 4 nolu hakedişleri Sayın Mustafa Yıl
maz'in imzaladığını, 6 ve 7 nolu hakedişlerin Sayın Aslan Ali Hatipoğlu tarafından 8 ve 9 nolu ha-
kedişlerin Sayın Hikmet Çetin tarafından bizzat imzalandığını, 1 nolu hakediş ödemesinde, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin kendi içinde, birtakım ihtilafları olduğunu, 4, 8 ve 9 nolu hakedişlerde 
Meclisle Emlak Konut ve yükleniciyle ihtilafların olduğunu, yani, bunların kontrol edildiğini, 2919 
sayılı Genel Sekreterliğin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si İçtüzüğü gereğince, hesapları ve bütçeyle ilgili tüm uygulamaların tek ve yegane tetkik, incele
me ve değerlendirilmesini yapmaya yetkili, görevli ve bu işten sorumlu kuruluşun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu olduğunu, 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 178 inci maddesindeki "verile emirleri, 
Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi Üyesi tarafından harcamanın yapılmasından önce vize edi
lir" hükmü dikkate alındığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantı Salonunun ye
niden düzenlenmesi işiyle ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı; yani, ita amiri 
imzasıyla ödenen tüm sarf belgeleri, denetçi üye tarafından kontrol edileceğini ve harcama yapıl
madan önce, yasal prosedüre uygunluğu yönüyle, her bakımdan kontrolü ve vize verilmesini taki
ben harcama yapılacağını, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Komisyonu ta
rafından yapılan 1996 ve 1997 yılları harcamalarının incelenmesi ve Genel Kurula sunulması aşa
masında, gerekse komisyonun denetçi üyesi tarafından harcama öncesi vize işlemine tabi tutulan 
verile emirleriyle ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantı Salonunun ye
niden düzenlenmesi işinde, hiçbir verile emrinde ve sarf işleminde eksiklik, noksanlık ya da huku
ki aykırılık bulunmadığı için gerekli vize işlemleri yapıldığını ve sonuçta, tüm ödemelerin hukuka 
ve usule uygun olarak gerçekleştirildiğini, 

Her ne kadar 9 nolu hakediş ödemesi Emlak Konut A.Ş. nezdinde bloke edilerek bekletilmek
te ise de, bu ödemeyle ilgili olarak verile emrinde ve eki belgelerde herhangi bir noksanlık bulun
madığını, tüm işlemlerin, imzaların tekemmül ettirildiğini ve karşılığının, bloke edildiğini, Teknik 
Dairenin yetkilileri ile baskı bir tarafa, yönlendirme bir tarafa, muhatap dahi olmadığını, kendileri
nin de çok net bir biçimde bunu ifade ettiklerini, 128 günlük süre uzatımı konusunda Meclisin 
elektronik işleriyle ilgili danışmanın raporunun istenildiğini, ayrıca bizzat proje müellifine yazıldı
ğını, proje müellifinin "idare uygun gördüğü kadar süre uzatımı verebilir" dediğini, bunun üzerine 
Meclis Başkanlığının bu süre uzatımını verdiğini, süre uzatılması konusunun tamamen Başkanlık 
yetkisinde olmasına rağmen, bu konuyla ilgili olarak 07.03.1997 tarihinde yapılan Başkanlık Diva
nı toplantısında Başkan tarafından tek taraflı olarak Divana bilgi verileceğinin ifade edildiğini, sü
re uzatılması talebinin 04.09.1997 tarih ve 1703 sayılı Başkanlık oluruyla uygun görüldüğünü, bu 
tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğunu, Meclisin tatilde oluşu ve son Başkanlık 
Divanı toplantısının 17.08.1997 tarihinde yapılmış olması nedeniyle, süre uzatılmasına ilişkin ola
rak Divana bilgi verilemediğini, 2 ay süre uzatımıyla ilgili olarak yapılan yanlış değerlendirmele
rin, yüklenici sözleşmesinin 17/3 maddesindeki "verilebilecek olan azami süre uzatımının 2 ay ola
bileceği" şeklindeki hükmün, yeterince incelenmemesinden kaynaklanmış olabileceğini, 
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Sözü edilen 17/3 üncü maddede, bahsedilen 2 aylık sürenin, sadece Emlak Konut ile yükleni
ci firma arasında uygulanabilecek olan ve aşılması halinde Emlak Konut'a sözleşmeyi feshetme 
yetkisi veren bir süre olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun yenileme 
işiyle ilgili olarak, yüklenici firmaya süre uzatımı verilmesinin ise, tamamen yüklenici sözleşmesi
nin, Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları başlıklı 18 inci maddesinin açık hükmüne göre 
yapılmış bir işlem olduğunu, bu hususta, hangi maddenin, (17/3 mü, yoksa 18 mi) uygulanması ge
rektiğinin tespiti için sadece 18 inci maddenin başlığına bakmanın bile yeterli olacağını, 17/3 uy
gulanması gerektiği iddiasının çok fazla ciddiye alınacak bir iddia olduğunu da düşünmediğini, za
ten 7 Mart 1997 tarihli Başkanlık Divanının bir yerde süre uzatımını, ihaleyi Siemens firmasına 
vermek suretiyle peşinen kabul ettiğini, elektronik sistemle genel inşaatı birbirinden ayırmanın 
mümkün olmadığını, onun için Emlak Konuta 128 gün uzatma vermenin uygun olduğunu, Si
emens'in teslim tarihiyle paralellik arz etsin diye, Meclis Başkanı Sayın Kalemli'nin istenen süre
yi vermeyip onun yerine üç aylık süre verdiğini, "acil gündem" isimli raporda ileri sürülen bütün 
hususların temelsiz, boş iddialar olduğunu, "keşif dosyası ya Genel Sekreterlikçe rakam kısımları 
silinerek, kapatılarak, fotokopi çekilerek Emlak Konuta gönderildi ya da böylece gönderildi, onlar 
bunu kendilerine göre düzenlediler" şeklindeki iddia üzerine Erdal Yüksel komisyona verdiği 
26.03.1998 tarihli ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla fiyatlar kısmı bizim bürodaki arkadaşlarımı
za kapattırılarak söylendi. Kapatıldı, o şekilde Emlak Konuta ulaştırıldı. Daha sonra da, Ural Mi
marlık tarafından, bildiğim kadarıyla Emlak Konutun kendi elemanlarınca bürolarına gidip alınmış 
teknik şartnameler ve fiyatsız keşifler efendim ve bununla ihaleye çıkılmış. Maksadın fiyatlar mü
teahhidin eline geçmesin, daha düşük fiyata yaptıralım da olabilir; ama, onun tersi de olabilir. Bu 
takdiri benim yapmam çok zor" dediğini, fotokopinin çekilmesi, saklanmasının sözkonusu olmadı
ğını, 

Özetle, bu ihalenin 89 kapsamında yapılmasının gayet doğru bir uygulama olduğunu, Mecli
sin kendi usul ve esaslarını belirlediğini ve karma bir akitin Emlak Konutla yapıldığını, burada da 
hiçbir hukuki eksiklik bulunmadığını, keşif özeti, fiyat analizi konuları gibi konuların kendisine ya
bancı olduğunu ve işin gereği de, bu fiyatın oluşmasına ve verilmesine herhangi bir müdahalesinin 
sözkonusu olmadığını, hatta, bugün için bile bu fiyatın pahalı mı olduğu konusunda herhangi bir 
hükme varabilecek bilgisinin ve incelemesinin olmadığını, bu prosedürler ve ihale aşamasından 
sonraki prosedürler de uygulanırken, gerek Başkanlık olurlarında gerek verilen talimatlarda, her şe
yin hukuka uygun olduğunu ve esas itibariyle de özellikle teknik konujarda teknik elemanların gö
rüşlerine itibar ederek evrakları imzaladığını belirtmiştir. (Ek:79) 

4. TESPİTLER 
1) İstisnai bir hüküm olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89'uncu maddesi, TBMM 

ihale işlemlerinde genel bir uygulama halini almıştır. 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı kanunla değişik 89'uncu maddesinde "Bu 

Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı haller ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silah araç ve gereçlerinin modern teknik 
gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planının 
gerçekleşmesi için, temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde; ilgili Bakanlığın teklif edeceği 
ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu iha
lelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili Bakanın onayı ile belirlenir." 
hükmü yer almıştır. -
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Yine 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun "kadrolar" başlıklı 6'ıncı 
maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu Kanuna bağlı cetvellerde belirti
len kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa kadro derecelerinde gerekli değişikliği ya
pabilir. Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararma lüzum gösterilen hususlardan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
nı kararları ile yürütülür" ibaresi yer almıştır. 

TBMM İçtüzüğünün 176'ncı maddesinde ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe tasarısı 
İdare Amirleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca ince
lenerek son şeklini alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin sadece Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hizmetlerine dair maddelerinden yapılacak harcamalarla ilgili verile emirleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı tarafından imzalanır. Hangi verile emirlerinin kendi yerine İdare Amir
leri tarafından imzalanacağını, Başkan takdir eder. Bina, bahçe ve arsaların yapım, imar ve onarı
mı hakkındaki kararlar, Başkanlık Divanınca alınır." hükmü yer almıştır. 

TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlenmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 89'uncu 
maddesine göre, bu Kanun hükümleri dışında kalınmak suretiyle yapımına, 2076/1996 
tarih ve 16 sayılı T.B.M.M. Başkanlık Divanı kararı ile izin verilmiştir (Ek: 20 ). 

2886 sayılı kanunun 2990 sayılı kanunla değişik 89' uncu maddesi istisnai bir hüküm olup, 
anılan kanun hükümlerinin uygulanacağı hallerin takdiri ise Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Di
ğer taraftan 2919 sayılı Kanunun 6'inci maddesinin başlığı "kadrolar" ise de, yasama organı ka
rarlarının yürütme organının onayından geçmesi sözkonusu olamayacağından, çeşitli kanunlarda 
Bakanlar Kurulu kararına lüzum gösterilen hususlardan TBMM Genel Sekreterliği ile ilgili olan
ları yerine getirme hususunda TBMM Başkanlık Divanının Bakanlar Kurulu yerine konması kuv
vetler ayrılığı ilkesi gereğidir. Bu bakımdan Başkanlık Divanının sözkonusu işin anılan kanunun 
89'uncu maddesine göre yaptırılmasına karar vermesine engel hukuki bir durum mevcut değildir. 
Ancak, 2886 sayılı Kanunda yer alan diğer yöntemlerle ve özellikle "Belli İstekliler Arasında Ya
pılacak İhaleler" başlıklı 44'üncü maddesine göre bu işin yapılması daha uygun iken, 
T.B.M.M.'nce her ihale işleminde, istisnai bir hüküm olan 89'uncu maddenin kullanılması adeta 
genel bir uygulama halini almıştır. Diğer yönden, sözkonusu işin Emlak Konut A.Ş. tarafından ya
pılabilmesi için 89'uncu madde uygulaması kaçınılmaz olurken, daha sonra Emlak Konut A.Ş. ta
rafından yapılan ihalede, rekabet şartlarının yaratılmamış olması, çok önemli eksiklik olarak görül
müştür. Ayrıca sözkonusu kararın alındığı toplantıya ilişkin T.B.M.M. Başkanlık Divanı tutanak
larında yer alan ifadelerin incelenmesinden, muhtelif gerekçeler yaratılmak suretiyle, Divan Üye
leri nezdinde, anılan işin ihalesinin 89'uncu madde ile yapılması yönünde zemin oluşturulduğu iz
lenimi doğmuştur. 

2) İhalede usul ve esasların idarece belirlemesi şartı, yerine getirilmemiştir. 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 89'uncu maddesi doğrultu

sundaki, 20/6/1996 tarih ve 16 sayılı T.B.M.M. Başkanlık Divanı Kararında "Anılan kanunun 
89'uncu maddesinin son fıkrasında yer alan -bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerin
ce hazırlanarak ilgili bakanlık onayı ile belirlenir- hükmü gereğince Emlak Konut A.Ş. tarafından 
yapılacak tüm işleri detaylı olarak belirtecek bir protokolün bu kuruluş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi arasında düzenlenmesine" ibaresi yer almıştır. 

19 Temmuz 1996 tarihinde; Emlak Konut A.Ş., Proje Müellifi Ural Mimarlık Mühendislik 
Ltd. ŞU. ve TBMM temsilcilerinin katılımı ile 17 imzalı bir protokol hazırlanmıştır (Ek:23). An
cak, bu protokolün düzenlenmesine idare dışından da elemanlar katıldığı gibi, Bakan onayı yerine 
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geçecek olan TBMM Başkanı onayı yer almamıştır. Diğer taraftan, anılan protokolün esas alındığı 
söylenen, TBMM ile Emlak Konut A.Ş. arasında düzenlenen, " TBMM Genel Kurul Toplantı Sa
lonunun Yeniden Düzenlenmesi İşi Proje Yönetimi Sözleşmesi"nin ek-1/1 maddesinde yer alan, 
"işin ihalesi şirket'çe kendi yöntem ve usulleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir" hükmü (Ek:21) 
ile "Emlak Konut A.Ş. Alım, Satım, Yapım ve İhale Yönetmeliği"ne (Ek:22 ) atıfta bulunulması
nın ve bu sözleşmenin, TBMM Başkanınca imzalanmasının, 89' uncu maddenin, ihalenin usul ve 
esaslarının belirlenmesi şartını yerine getirmediği görülmüştür. 

3) Emlak Konut A.Ş.'ne, Başkanlık Divanı Kararı ve İlgili Kanun hükümlerine aykırı 
yetki devri yapılmıştır. Anılan kuruluşla yapılan "Proje Yönetim Sözlcşmesi"ndc bazı temel 
hatalar yer almıştır. 

20/6/1996 tarih ve 16 sayılı TBMM Başkanlık Divanı kararı uyarınca, Emlak Konut A.Ş. Ge
nel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında 26.7.1996 tarihinde "TBMM 
Genel Kurul Salonu Yeniden Düzenlenmesi İşi Proje Yönetim Sözleşmesi" imzalanmıştır (Ek:21). 
Anılan sözleşmenin 4'üncü maddesinde, sözleşmenin konusu, "TBMM Genel Kurul Toplantı Sa
lonu^ yerleşiminin müzakere ağırlıklı ve günümüz mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışına uy
gun, çağdaş bir çalışma ortamına kavuşturulmasını teminen, yeniden düzenlenmesi için,... gerçek
leştirilmesi işinin TBMM Başkanlığı adına Şirketçe yürütülmesidir " şeklinde tarif edilmiştir. Söz
leşme bir bütün halinde ele alındığında da bir vekalet sözleşmesi olduğu görülmektedir. 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun "ita amiri" başlıklı 10'uncu maddesinde "Dev
let hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici ya da kesin olarak ödenmesi hakkında saymanlara yazılı 
emir verenlere ita amiri denir", 62'inci maddesinde "Bakanlar, ikinci derece ita amirlerinin mer
kezden izin almaksızın hangi tür ve tutardaki sözleşmeleri yapmaya yetkili olduklarını mali yıl ba
şında duyururlar", 69'uncu maddesinde "Devlet hazinesi hesabına bir giderin tahakkuku ancak bir 
bakanın veya bakan adına görev yapmaya yetkili kılınan bir memurun onayı ile tamamlanır.", 
71'inci maddesinde "Bakanlar bütçelerinin ita amirleridir.", 13'üncü maddesi son fıkrasında "Bi
rinci derece ita amiri bulunan bakanların sorumluluklarını tayin Büyük Millet Meclisine aittir", 
22/B-b maddesinde ise "Bir mal veya hizmetin alınmasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri 
çerçevesinde belli nitelikteki mal ve hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedel
le amaca uygun nitelikteki en fazla mal veya hizmet sağlanmasından doğrudan doğruya sorumlu
durlar" hükümleri ile 2886 sayılı kanunun "ihale yetkilisi" başlıklı 3'üncü maddesinde " Bu kanun
da yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir." hükmü yer almıştır. Muha
sebe-i Umumiye Kanununun 71 inci maddesi hükmü gereğince Bakanlar birinci derece ita amirle
ridir. Ancak TBMM gibi ilgili' veya bağlı bulunulan bir bakanlık sözkonusu değil ise "bakan" ke
limesinden bu yetkileri kullanacak mercii (burada TBMM Başkanını) anlamak gerekmektedir. Bu 
hükümler çerçevesinde, ita amirliği yetkisi içerisinde mütalaa edilen, ihale yapma, ihaleyi onama 
ve sözleşme düzenleme yetkilerinin, Emlak Konut A.Ş.'ne devri mümkün olmayıp, 20/6/1996 ta
rih ve 16 sayılı TBMM Başkanlık Divan kararı da buna izin vermemektedir. Kaldi ki , hukuku
muzda temel ilke her idari işlemin yasal bir dayanağının olmasıdır. Kuruluş ve görevleriyle idare
nin bir bütün olduğu Anayasa'nın 123'üncü maddesinin çizdiği temel çerçevedir. İdareyi taahhüt 
ve mali külfet altına sokacak her türlü işlemde hazine yararının gözetilmesi esastır. Bu sebeble de 
idarenin kanundan doğan yetkileri (ita amirliği) bizzat kendisince kullanması idare hukukunun te
mel kuralıdır. O nedenle ita amirinin bizzat kullanması gereken yetkisinin bir başkasına devretme
de takdir yetkisi olamaz. 

Öte yandan, bu sözleşmeyi düzenlemenin getirdiği sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, söz
konusu sözleşmede taraflar rızalarını karşılıklı olarak uygun bir şekilde beyan ettiklerinden ve 
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Borçlar Kanunu'nun 20'nci maddesinde sayılan sözleşmeyi geçersiz kılan hususlar burada mevcut 
olmadığından sözleşmenin batıl addedilmesi sözkonusu değildir. 

Emlak Konut A.Ş. ile TBMM Başkanlığı arasında yaplan sözleşmede en azından TBMM 
Teknik Daire Başkanlığı yetkililerinin, oluşturulacak ihale komisyonunda gözlemci olarak bulun
masına ilişkin bir hükmün yer almaması, TBMM Teknik Dairesinin büyük ölçüde devre dışı bıra
kılarak, oluşturulan sistemde, özellikle hakedig ödemeleri açısından müteahhit gibi telakki edilen 
Emlak Konut A.Ş.'ne, kontrollük görevinin de verilmesi sözleşmenin çok önemli bir hatası olarak 
görülmektedir. 

4) Emlak Konut A.Ş. tarafından kendi ihale usul ve esaslarına aykırı hareket edilmiş, 
İdare çıkarı korunmamış ve TBMM Yönetimi tüm bu gelişmelere duyarsız kalmıştır. 

Emlak Bankası'nın 25/3/1998 tarih ve 43/17042 sayılı yazı eki, Emlak Bankası Müfettişlerin
ce düzenlenen, "TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden düzenlenmesi işi hakkında de
vam etmekte olan soruşturmaya ilişkin" bilgi notunda (Ek: 59) ve bilgi notunu esas alan , 
5/6/1998 tarih ve 118 sayılı Emlak Bankası yazısı eki, 1998/T6-1 numaralı raporda, Emlak Konut 
A.Ş.'nce kendi ihale yönetmeliklerinde yer alan usullere aykırı işlemler yapıldığı belirtilmektedir 
(Ek: 60). Sözkonusu bilgi notu ve raporda, "Emlak Konut A.Ş. Alım, Satım, Yapım ve İhale Yö-
netmeliği"nin 11. maddesi gereğince yeterlik belgesi komisyonu kurulduğu halde, bu komisyonun 
seçim ve kararı beklenmeden ihaleye katılacak firmaların yönetim kurulu kararı ile belirlendiği, 
Yönetmeliğin 29'uncu maddesine aykırı olarak, muhammen bedel tesbit edilmeden ihaleye çıkıl
dığı, yine aynı madde hükmü ve teklif alma şartnamesine göre alınması gereken, teklif birim fiyat
larına esas teşkil edecek fiyat analizlerinin, yüklenicilerden alınmadığı, Emlak Konut A.Ş. ve 
TBMM Başkanlığı arasında düzenlenen sözleşmenin Ek 1/1'inci maddesine aykırı olarak, müellif
çe uygun görülen ve benzeri işleri başarıyla yapan iki firmanın ihaleye çağrılmadığı, çağrılan fir
malardan ikisinin ise, bu tarz yapım işini daha önce üstlenmemiş olduğu, ihaleye davetin Banka ve 
Şirket portföyüde yer alan yedi firmayla sınırlı tutulduğu, tesbitleri yer almış olup, Komisyonu
muzda ihalede rekabet ortamının yeterince sağlanmadığı görülmüştür. Özellikle bu aşamada, Mec
lis yönetiminin mevcut gelişmeleri izlemediği, ihale sonucuyla ilgili olarak TBMM Başkanlık Di
vanına bilgi sunulmadığı görülmüştür. Zarflar açıldıktan sonra yükleniciler ile Emlak Konut A.Ş.' 
arasında, ihale sonucu üzerinde, tekrar pazarlık yapılması imkanı varken, pazarlığa gerek görülme
miş ve ihale sonucu irdelenmeden kabul edilmiştir. Özellikle, ihalenin başlama safhasından, söz
leşmenin imzalanmasına kadar geçen'süreç değerlendirildiğinde, tesbpit edilen eylemlere hem uy
gulama hemde karar alma yönünden iştirak etmiş şirket personeli tarafından planlı ve kasıtlı bir şe
kilde katkıda bulunulduğu da görülmüştür. Ayrıca, Emlak Bankası Teftiş Kurulu üyelerinden Mü
fettiş H.Gökhan Yıldız, Ali Cenk Dönmez, Rıdvan Mestçioğlu tarafından düzenlenen ve komisyo
numuza gönderilen, 29/5/1998 tarihli teftiş raporunun 78'inci sahifesinde ifade edildiği gibi İHA
LEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞI tespitine esas olan bulgu ve tesbitlere katılarak ihaleye fesat ka
rıştırıldığı kanaatine katılınmıştır. 

5) Sözleşme Gereği Emlak Konut'a Verilmesi Gereken % 10'luk Kar Payı Çok Yüksek 
Tutulmuştur. 

Emlak Konut A.Ş. ile TBMM Başkanlığı arasında imzalanan Genel Kurul Toplantı Salonunun 
Yeniden Düzenlenmesi İşi Proje Yönetimine ilişkin 26.07.1996 tarihli sözleşmenin (Ek:21) 10'un
cu maddesinin "Hizmetin Bedeli" başlıklı bölümünde, gerçekleştirilecek işlerin toplam % 10'u kar 
ilave edilerek şirkete ödeneceği öngörülmüştür. 
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Ancak, Emlak Konut A.Ş. tarafından, daha önce yapılmış kontrollük ve müşavirlik hizmetle
ri verdiği işlerde; 

1. Toplu Konut İdaresi'ne ait Ankara/Eryaman Toplu Konutları % 2.5 

2. Devlet Bakanlığı Göçmen Konutları % 3 

3. TBMM Lojman İnşaatı %5 

4. Emlak Bankası İzmir/Mavişehir Projesi % 6 
kar oranlarını uyguladığı halde, TBMM Genel Kurul Salonu Yenileme İşinde bu oran, % 10'a 

çıkmıştır. Bu yüksek oranı, yapılabilecek pazarlıkla, % 3'gibi bir orana indirerek, işin 30 milyon 
ABD$'a yaklaştığı varsayımıyla, 2.1 milyon $'lık önemli bir tasarrufun, TBMM lehine sağlanabil-
me imkanı varken, pazarlık yoluna gidilmemiş, yüksek oran kabul edilmiştir. 

Bu nedenle TBMM İdaresi, Emlak Konut A.Ş. ile bu sözleşmeyi yaparken, TBMM menfaat- ' 
lerini yeterince gözetmemiştir. 

6) Muhammen bedel tespit edilmeden ihalenin yapılması, Emlak Konut A.Ş. tarafından 
yapılan ihalenin sağlıklı olmamasında en önemli etken olmuştur. Ancak, Proje müellifince 
muhammen bedele esas "Fiyatlı Keşif Özetleri", ihaleden önce, 4/10/1996 tarihli yazı ekinde, 
verilmiş olmasına rağmen, Meclis yönetimince Emlak Konut A.Ş.'ne ulaştırılmayıp, muham
men bedel tespit edilemeyeceğine dair yazı yazılmıştır. Emlak Konut A.Ş. ise kendi usulüne 
aykırı olarak muhammen bedel olmadığı halde ihaleyi gerçekleştirmiştir. Müellifin keşif 
özetlerini gönderdiğine ilişkin yazdığı yazı Komisyonumuza ibraz edilememiştir. 

a) Emlak Konut A.Ş. tarafından yapılan ihalenin sağlıklı olmamasındaki en önemli etken, mu
hammen bedel esas alınmadan, tamamen firmaların tekliflerine bağlı kalınan bir ihale yönteminin 
izlenmesidir. Proje Müellifi Ural Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti. ile TBMM Başkanlığı arasında 
yapılan sözleşmenin 2/b-3'üncü maddesi müellife, fiyat analizlerine dayalı bir keşif özeti çıkarıl
ması görevi vermiştir. Fiyatlandırılmış keşif özetlerinin, Proje Müellifi tarafından 7/10/1996 tari
hindeki ihaleden üç gün önce, 4.10.1996 tarih ve 568 sayılı evrak kaydı ile TBMM Genel Sekre
terliğine verildiği anlaşılmıştır. Meclise verilen keşif özetinin izlediği seyrin görülebilmesi için, 
Komisyon Başkanlığınca anılan yazı aslı TBMM Genel Sekreterliğinden istenmiştir. 8/6/1998 ta
rih 948 sayılı cevabi yazıda, sözkonusu yazı aslının veya fotokopisinin, bulunamadığı ve İşletme 
Yapım Müdürlüğü bünyesinde kaybolduğu, ön araştırma yapıldığı, bildirilmiştir(Ek:61). 

b) Diğer taraftan Emlak Konut A.Ş.'nin "...işin ihalesi aşamasında uygun bedelin tesbit edile
bilmesini teminen toplam teklif bedeli oluşturacak teklif listesindeki birim fiyatların ve keşif düze
ni içinde muhammen bedelin proje müellifince hazırlanarak gönderilmesi" talebine ilişkin 4.9.1996 

.tarih ve 210-3191 sayılı yazısına (Ek: 24), TBMM Genel Sekreterliğince, Genel Sekreter Yardım
cısı Fahri Köprülü imzalı ve Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısırlı tarafından paraflı, 4/J0/I996 
tarih ve 1691 sayılı yazı ile "... imalat kalemleri büyük ölçüde özel imalatı gerektirdiğinden ve özel 
şartlarda belirtildiği gibi, %60-70 dış alımlara dayanmaktadır. Bu nedenlerle verilebilecek sağlıklı 
bir keşif sözkonusu olamamaktadır. Açıklanan nedenle birim fiyata dayalı bir keşif gönderileme-
mektedir." cevabı verilmiştir (Ek: 25). 

Diğer taraftan, TBMM Genel Sekreterliğince Emlak Konut A.Ş.'ne yazılan 25/7/1997 tarih 
ve 1430 sayılı yazı ile, Teklif Alma Şartnamesinin 2. maddesi ve Emlak Konut A,Ş. ile Nurol-Me-
sa Ortak Girişimi arasında yapılan sözleşmenin 11/3-d maddesi uyarınca yüklenici tarafından ve
rilmesi gereken teklif birim fiyatlara esas fiyat analizlerinin gönderilmesi istenmiştir (Ek: 54). Bu 
yazıya Emlak Konut A.Ş. tarafından 1.8.1997 tarih ve 18/3292 sayılı yazı ile verilen cevapta "zik-
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redilen analiz ifadesi, esasen ihale tekniği itibariyle teklif fiyat yöntemi ile bağdaşmadığı cihetle 
sehven yer almıştır" denilmiştir (Ek: 55). Bu durum şartname ve sözleşmede hükme bağlanan bi
rim fiyat analizleri alınması hususunun gözardı edildiğini ortaya koymaktadır. 

c) Müellif tarafından, 4.10.1996 tarihinde TBMM Genel Sekreterliğine verilen "Keşif Özeti 
İcmali" nde TL olarak gösterilen tutarların çeşitli tarihlerde uygulanan kurlar üzerinden dolara 
çevrilmesi sonucu, Müellif keşfinin dolar karşılığı olarak aşağıda gösterilen tutarlar elde edilmek
tedir. 

$ =83.500TL 
(Müellifçe esas 

alınan) işin Türü 
Mimari-Dekorasyon-
İnşaat (Tahmini) 
Mekanik Tesisat 
Elektrik Tesisatı 
Elektronik Tesisatı 
TOPLAM 

Keşifte yer alan 
TL, tutarlar 

650.000.000.000 

75.532.711.000 
68.373.056.500 

294.562.170.945 
1.088.467.938.455 

7.784.431,00 

904.583,36 
818.839,00 

3.527.690.67 

13.035.544,03 

$=90.927TL 
(Eylül Ayı 

ortalaması) 
7.148.591,72 

$=82.795TL 
(Temmuz ayı 

ortalaması) 
7.850.715,62 

830.696,17 
751.955,48 

3.239.545.68 

912.285,89 
825.811,42 

3.557.728.98 

11.970.789,06 13.146.541,91 

Not: Keşif bedelinin içerisinde söküme ilişkin herhangi bir tutar gösterilmemiştir. 

Öte yandan, Emlak Konut A.Ş. İhale Yönetmeliğinin 61. maddesinde "İhaleye gireceklerden 
keşif veya tahmini bedelin %3'ü oranında geçici teminat alınır. Gerek görülmesi halinde geçici ve 
kesin teminat oranları Genel Müdürlük onayı ile artırılabilir. Keşif veya tahmini bedeli belirtilme
den yapılan ihaleler için geçici teminat miktarı ihaleyi hazırlayan birimce saptanır" denilmektedir 

Tahmini bedel tespit edilmeden yapılan bu ihale için, Emlak Konut A.Ş.'nce, geçici teminat 
tutarının 40 milyar TL olarak belirlenmesi ve bu tutarın; Müellifçe esas alınan kur (1 $=83.500 TL) 
dikkate alındığında yaklaşık 16 milyon dolar, 1996 Eylül ayı ortalama kuru (1$=90.927 TL) esas 
alındığında yaklaşık 14.600.000 dolar tutarında bir ihale bedelinin %3'üne tekabül etmesi ve bu 
tutarlarında Müellifçe verilen "Keşif Özeti İcmali"nde yer alan 13.035.544 dolara yakın olması, 
Müellifçe, Ağustos ayı içerisinde TBMM bütçe hazırlama sürecinde kullanılmak üzere, tahmini ke
şif özeti tutarı konusunda, TBMM' sinin bilgilendirildiği, bu tutarın Emlak Konut A.Ş. tarafından 
da bilindiği, ancak, yararlanılmadığı iddialarının doğru olduğu intibaını uyandırmıştır. 

d) Proje Müellifi Ural Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti. ile TBMM Başkanlığı arasında düzen
lenen " TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlenmesi Proje Hizmetleri Sözleşmesi"nin 
2/b-3 maddesinde birinci keşif analizlerinin verileceği belirtilmiştir. Ancak teslim süresi olan 
7/8/1996 tarihine kadar, proje teslim edilememiş, müellifçe belirtilen gerekçelere istinaden 
19/8/1996 tarih ve 1381 sayılı yazıyla TBMM İdare Amiri İ.Önder Kırlı tarafından 7 günlük ek 
süre verilmiştir (Ek: 61). Ek süre sonunda fiyat ihtiva etmeyen metrajlar, birim fiyat tarifleri, ya
pım şartları verilebilmiş, birinci keşif özeti verilememiştir. Ancak sözkonusu keşif özetleri verilen 
süreler bittikten sonra 4/10/1996 tarihinde verilen muhammen keşif bedelinde, sadece inşaat ve de
korasyon kısmında bazı imalat kalemleride müellifçe maktuen ve tahminen konularak, metrajlar ve 
keşif özeti verilebilmiştir. Ancak, anılan sözleşmenin 10'uncu maddesinde yer alan cezai yaptırım
ların uygulanmadığı anlaşılmaktadır. 
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Bu durumda, 4.10.1996 tarihinde birinci keşif özetleri alınmış olmasına rağmen, TBMM yet
kililerinin, keşif özetlerine dayalı muhammen bedel tespit edilmeden ihaleye çıkılmasını önlemek 
üzere girişimde bulunmamaları ve Müellife cezai yaptırım uygulanmaması, Ağustos ayında tahmi
ni keşif özeti tutarı konusunda, TBMM'sinin bilgilendirildiği, iddialarını güçlendirmektedir. 

7) Emlak Konut A.Ş. tarafından, sözleşme hükmü gereği, ihale tarihinden 15 gün önce 
sözleşme tasarısını da içeren bir koli TBMM'sine gönderildiği halde, açılmamış ve gönderi
len belgeler incelenmemiştir. 

TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut A.Ş. arasında düzenlenen sözleşmenin 14'üncü madde
sinde yer alan "yüklenici ile şirket arasında (yüklenici sözleşmesi incelenecek) akdedilecek sözleş
me işbu sözleşmenin tabii ekidir." hükmü gereğince, üzerinde gerekli değişiklikler yapılmak üze
re, yüklenici sözleşme tasarılarının Emlak Konut A.Ş. tarafından TBMM Başkanlığına gönderil
mesi gerekmektedir. 

Diğer yandan, Emlak Konut A.Ş. tarafından ihale şartnamesi ve sözleşme taslaklarını içeren 
bir koli, yüklenici ile sözleşmenin imzalandığı 11/10/1996 tarihinden önce, 26/9/1996 tarihinde 
TBMM Genel Sekreterliğine gönderilmiş ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı tarafından 
27/9/1996 tarihinde teslim alınmıştır. Üzerinde alıcı olarak Fahri Köprülü'nün adı yazan ve 
TBMM Başkanlık Divanı Bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından açılmadan bekletildiği yö
nünde tespit yapılan bu koli 22/4/1998 tarihinde Komisyonumuzca açılmıştır. Koliden çıkan evrak 
arasında yüklenici ile yapılacak sözleşme tasarısı da bulunmaktadır. Yine, Emlak Konut A.Ş., 
10/10/1996 tarih 290 sayılı yazıyla, açılan ihalenin.21.770.533 ABD dolarına, Nurol Mesa Ortak 
Girişimine verileceği hususunu TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin bilgisine sunmuştur (Ek: 
62). Ancak Emlak Konut A.Ş. ile TBMM Başkanlığı arasında düzenlenen Proje Yönetim Sözleş
mesinin 6'ncı maddesine göre, Meclis tarafından iki gün içerisinde cevaplanması gereken bu ya
zıya, herhangi bir cevap verilmemiştir. Emlak Konut A.Ş. ise, iki günlük cevap süresi beklenme
den, 11/10/1996 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalamıştır. Devamında da Meclis Yönetimi ya
pılan sözleşmeye usulsüz ve Emlak Konut A.Ş.ile yapılan Proje Yönetim Sözleşmesine aykırı bir 
durum olduğu halde, Meclis Yönetimi hiçbir itirazda bulunmamaya devam ettiği gibi, 14/10/1998 
tarihinde yer teslimini yapmıştır, 

8) Kontrollük görevinin Emlak Konut A.Ş.' ne verilmesi ile TBMM Teknik Dairesi Baş
kanlığı kontrol yetkisi, hakcdişlcrin sözleşmeye uygun olup olmadığının tespiti ile sınırlandı
rılmıştır. Sayıştay Başkanlığından "ihale mevzuatı ve uygulamaları ile istihkak incelemesi" 
hususunda talep edilen Sayıştay Denetçilerine sadece "ihale mevzuatı ve uygulamaları" ko
nusunda inceleme yaptırılmıştır. 

Bir numaralı hakedişte 3,9 milyon ABD$ olarak yer alan, Genel Kurul Salonu söküm işine 
ilişkin ödemenin TBMM İdare Amiri Mustafa Yılmaz tarafından yüksek bulunup, hakedişin im
zalanmaması üzerine; Meclis Teknik Dairesi Başkanı Mehmet Mısırlı, İşletme yapım Müdürü Er
dal Yüksel, Saymanlık Müdürü Mehmet Ünal ve Emlak Konut A.Ş. Proje Yönetim Müdürü Ali 
Mirza Özbek tarafından bir tutanak hazırlanarak, TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Anılan tuta
nakta, hakedişin TBMM Teknik Dairesi görevlileri dahil, tüm ilgili ve yetkililer tarafından ayrın
tılı şekilde incelendiği belirtilerek, tüm denetim kademelerinden geçmiş olan hakedişin yıl sonuna 
kadar ödenmesi ile verilmiş olan avansın mahsup edilmesi, bu suretle gecikmeden kaynaklanacak 
kur farkının önlenmesi istenmiştir. Bu tutanak, TBMM Başkanı tarafından hakedişin bir kez daha 
kontrol edilmesi kaydıyla 30/12/1996 tarihinde Meclis Genel Sekreterine havale edilmiştir (Ek:63). 
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Bu gelişmeler üzerine ilgili kuruluş ve birimlerin görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 
19.12.1996 tarihinde hazırlanan ve TBMM Başkanlığınca aynı tarihte onaylanan 2691 sayılı ya
zıda (Ek: 48) "Teknik Daire Başkanlığı ile İşletme ve Yapım Müdürlüğünce şirket hakediş rapor
larının TBMM'ne verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde, ödemelerin tüm kontrollük 
ve mali sorumlulukları Emlak Konut A.Ş'ne ait olmak şartıyla ...Proje Yönetim sözleşmesine uy
gunluğunu incelemek ve hakediş raporu ile eklerini mesleki kontrollere ... sözleşme hükümlerine 
göre, incelettirilmesini temin ederek makama onaylatıp Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile 
Bütçe Maliye ve Saymanlık Müdürlüklerince, Şirket hakediş raporlarının Teknik Daire Başkanlı
ğınca gönderildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ödemeye ait tüm işlemlerin yapılma
sı..." denilmiştir. Adı geçen olur ile 26/6/1996 tarih ve 16 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ve 
26/7/1996 tarihinde TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut A.Ş. arasında imzalanan Proje Yönetimi 
Sözlemesi hükümlerinde yer alan hususlar netleştirilmiş olup, görev ve sorumlulukları esastan de
ğiştirecek bir hususa yer verilmediği görülmektedir. TBMM Teknik Dairesinin kontrollük görevi, 
Proje Yönetimi Sözleşmesiyle, büyük ölçüde Emlak Konut A.Ş.'ne devredilmiş olup, Teknik Da
ire Başkanlığına ise, gelen hakedişlerin sözleşmeye uygunluğunun tesbiti görevi verilmiştir. 

Bir numaralı hakediş'in Meclis İdare Amiri Mustafa Yılmaz tarafından imzalanmaması üzeri
ne gelişen olaylar neticesinde, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, Sayıştay Başkanlığına yazdı
ğı, Genel Sekreter Doç. Dr. Necdet BASA imzalı yazı ile iki Sayıştay denetçisinin görevlendiril
mesini talep etmiştir. Yazıda ; "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun yeniden dü
zenlenmesi işi ile ilgili olarak Başkanlık Makamına sunulmak üzere bir rapor hazırlanmasına ihti
yaç duyulmaktadır. Konunun çok teknik olması sebebiyle ihale mevzuatı ve uygulamaları ile istih
kak incelemesi hususunda uzmanlaşmış iki meslek mensubunuzun, sözü edilen raporu hazırlamak 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanhğı'na sunmak üzere, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre geçici 
olarak ivedilikle görevlendirilmeleri hususunda gereğini önemle rica ederim. Saygılarımla." denil-
miştir.(Ek:49) 

Öte yandan DSP Milletvekilleri Uluç Gürkan, Mustafa Yılmaz ve Kazım Üstüner, 14.1.1997 
tarihli ve Sayın Mustafa Kalemli, TBMM Başkanı ibareli bir yazı ile, DSP Grubu adına üç madde 
halinde belirtilen konular hakkında Başkanlık Divanının toplantıya çağrılmasını talep etmişlerdir. 
Sözkonusu 3 madde özetle şu hususları içermektedir; 

" 1 - Bu iş için Devlet İhale Yasası'nın 89. maddesinin işletilmesi, Başkanlık divanı bakımın
dan "yetki aşımı" olarak değerlendirilebilir. 

2- TBMM Genel Kurul Salonu'nda başlayan işin ihalesi hukuki temelleri bakımından boşluk
tadır. 

3- TBMM Başkanlık Divanı'nın ilgili kararında, TBMM Teknik Daire Başkanlığı İşletme ve 
Yapım Müdürlüğü'nün "kontrolü" öngörülmüştür. Ancak, Emlakkonut A.Ş. ile yapılan "Proje Yö
netim Sözleşmesi"nde bu "kontrol" işlemi "Başkanlık incelemesi"ne dönüştürülmüştür. 

Bu değişiklik nedeniyle, hakedişlerin düzenlenmesinde TBMM bakımından "usul eksiklikle
ri" kaçınılmaz olacak, yapılacak ödemeler hukuki bakımdan boşlukta kalabilecektir." (Ek:50). 

TBMM Başkanlığınca Sayıştay Başkanlığından "ihale mevzuatı ve uygulamaları ile istihkak 
incelemesi hususunda uzmanlaşmış" iki denetçi talep edilmesi üzerine, Sayıştay Denetçileri İbra-
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him Uzunoğlu ve Yaşar Gök görevlendirilmiş, anılan denetçiler tarafından 24.1.1997 tarihli yazı
ları eki "inceleme raporu" düzenlenmiştir (Ek:53). Raporda İncelemenin sadece "ihale ve sözleş
me aşamalarının hukuki incelemesi" açısından yapıldığı, "istihkak incelemesi" yapılmadığı anlaşıl
maktadır. Sözkonusu raporun "inceleme-sözleşme aşaması" bölümünde "Hakediş ödemelerinde 
tahakkuk aşamasının başlangıcı ise işyerinde yapılan tesbit, ölçüm ve bunların fiyatlandırma çalış
malarıdır. Dolayısıyla bu aşamadan ödeme aşamasına kadar devam eden süreçte görev alan kişile
rin idare elemanı olmaları ve anılan sorumluluk hükümlerinin muhatabı bulunmaları gerekmekte
dir. Bu nedenle iş yerindeki imalat tespit ve ölçümünü kapsamayan, sadece büroda yapılan hesap 
ve işlem kontrolünü kapsayan bir tahakkuk aşaması eksik gerçekleşmiş olacaktır" denilmiştir. An
cak anılan raporun sonuç bölümünde, idareye bu tür kontrollük imkanı tanımayan Emlak Konut 
A.Ş. ile TBMM Başkanlığı arasında düzenlenen Proje Yönetim Sözleşmesine eleştiri getirilmeden 
"Hakediş ödemelerini esas kontrollük görevinin TBMM Başkanlığınca yürütülmesinin inceleme 
bölümünde açıklanan sakıncaları ortadan kaldıracağı" hususu belirtilmiştir. 

Tutarının yüksek olduğu ifade edilen söküm işine ilişkin hakedişe, Meclis İdare Amiri Mus
tafa Yılmaz tarafından itiraz edilmesine kadar, hakediş tutarı veya fiyatların yüksek olduğu konu
sunda Teknik Daire Başkanlığınca ilgililerin uyarıldığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Sözko
nusu hakediş, Meclis Teknik Dairesi ve Emlak Konut A.Ş. yetkilileri tarafından düzenlenen bir tu
tanakla Ödenmesinde bir sakınca olmadığı belirtilerek imzalanması için Meclis Başkanlığına sunul
muştur. 

Ancak, Meclis İdare Amiri Mustafa Yılmaz'in Araştırma Komisyonu'ndaki beyanına göre, bir 
numaralı hakedişe fiyatın (söküm bedelini) yüksekliği nedeniyle, imzalamaktan kaçındığı ve bunu 
TBMM Meclis Başkanına açık ve net olarak bildirdiğini beyan etmiş olması, ayrıca D.S.P. grubu
nun yazılı taleplerinin uyarıcı özelliğininde, dikkate alınmamış olması, Meclis Başkanınında konu
ya bilerek duyarsız kaldığını göstermektedir. 

9) TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut A.Ş. arasında düzenlenen "Proje Yönetim Sözleş-
mcsi"ndc yer almamasına rağmen, Yüklenicilerle Emlak Konut A.Ş. arasında düzenlenen 
sözleşmede, İhzarat ödemesi yer almıştır. 

20.06.1996 gün ve 16 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı doğrultusunda, işin ihalesinin ya
pımındaki bazı esasların Emlak Konut ile TBMM arasında düzenlenmesiyle ilgili olarak yapılan 
proje yönetim sözleşmesinde ve bu sözleşmeye esas teşkil edecek 19.7.1996 tarihli toplantı tutana
ğında ihzarat ödemeleri ile ilgili herhangi bir hususa yer verilmemiş olmasına rağmen, Emlak Ko-
nut'la Nurol Mesa Ortak Girişimi arasında yapılan sözleşmenin 12. maddesinde (Ek:29); "teklif 
bedelinin % 70'ini aşmamak üzere iş adına kesilmiş faturalardaki değerleri üzerinden irsaliye bel
gesi ilişik bulunacak ihzarat bedelleri hakediş raporlarına dahil edilebilecektir." hükmüne yer ve
rilmiştir. Bu düzenleme şekli, proje yönetim sözleşmesine ve ihale şartnamesine aykırı şekilde, ida
re aleyhine, kamu zararı yaratan, yüklenici firmayı kayıran ve haksız rekabet koşulunu doğuran, bir 
durumdur. 

10) Elektro-Akustik ve oylama yoklama sistemleri ile ilgili olarak, Nurol Mesa Ortak Gi
rişimine, bu ek işte herhangi bir katkısının bulunmamasına rağmen % 15 nispetinde bedel 
ödenmiştir. Ayrıca sözkonusu işin ihalesindeki gecikmeler nedeniyle, Nurol Mesa Ortak gi
rişimine ek süre verilmek zorunda kalınmıştır. 

Emlak Konut A.Ş. ile yüklenici arasındaki sözleşmenin 8/A-2 nci maddesi gereği (Ek:29) ses
lendirme ve elektronik tesisat işlerinin "fatura + % 15 kar" esasına göre yaptırılması öngörülmüş
tür. Buna göre Emlak Konut A.Ş.'ce elektronik sistemlere ait teklifler Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi Başkanlığına sunulmuş ve konu Başkanlık Divanına götürülerek 7.3.1997 gün ve 39 nolu karar 
(Ek:32) ile işin; teknik donanımı günümüz teknolojisine en uygun olan ve iş bittikten sonra en iyi 
teknik servisi sağlayacak firmaya verilmesine, bu işlerin,yapılmasına ilişkin süre uzatımının pren
sip olarak kabul edilmesine, ancak süre uzatımı gündeme geldiğinde Başkanlık Divanına bilgi ve
rilmesine karar verilmiştir. Emlak Konut A.Ş.'nin 4.3.1997 tarih ve 03 sayılı yazısında (Ek:64), 
TBMM yetkilileri, danışmanları ve proje müellifleri ile 5 Aralık 1996 tarihinde yapılan toplantıda 
alınan karara göre, yüklenici firmadan Elektro-Akustik ve oylama yoklama sistemleri ile ilgili tek
liflerin toplanmasının talep edildiği, bunun üzerine yüklenici firmanın 11 adet firmadan teklif iste
diği, ancak bunlardan 4 adedinin teklif verdiği, bu 4 firmanın tekliflerinin TBMM proje müellifi 
ve GCA firmasına incelenmek üzere gönderildiği, bunlardan Atempo ve Siemens firmalarının sö
zü edilen işi yapabilecek kapasitede olduklarının belirtildiği, Atempo firmasının teklifinin teknik 
bakımdan şartnamelere uygun olduğu, sözleşmeyi müteakip 6 ay 15 gün içerisinde sistemin getiri
leceği, montaj testlerinin 45 gün içerisinde tamamlanacağı ve yapım bedelinin 5.450.000 ABD $ 
olduğu; Siemens firmasının teklifinin de şartnameye uygun, yeni teknolojileri kullanmış, sözleşme
yi müteakip 7 ay sonunda montajın tamamlanıp testlerin 3,5 ay süreceği ve toplam fiyatının 
6.180.000 ABD $ olduğu, belirtilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda Atempo veya Siemens firmalarından birisinin seçilmesi TBMM 
Başkanlığından talep edilmiştir. Başkanlık Divanının 7.3.1997 tarih 39 nolu kararı ile (elektronik 
seslendirme oylama-yoklama sistemlerinin) 5.945.000 ABD $ fatura bedeli ile Siemens firmasına 
yaptırılması uygun görülmüş (Ek: 32), malzemelerin daha önce belirlenen sayılarında artışlar mey
dana gelmiş, buna göre sistemin 6.478.962 ABD $ bedele yaptırılması, 10.12.1997 tarihli Başkan
lık oluru ile kararlaştırılmıştır. 

Sözkonusu işle ilgili olarak, Nurol Mesa Ortak Girişimine, bu ek işte herhangi bir katkısının 
bulunmamasına rağmen, haksız olarak % 15 nispetinde bedel ödenmiştir. Bunun sonucu İdare 
menfaati korunmam ıştır. Zira, bu iş için onbir firmanın davet edildiği, dört firmanın teklif verdiği, 
özellikle Philips şirketinin elendiği, ancak Philips şirketinin salon üst aydınlatmasının mevcut pro
je sonucu sistemi çalıştırmada güçlük yaratacağı yönündeki tesbit ve uyarılarının basında yer alma
sı sonucu, ihale dışı bırakıldığı gibi kuşku ve soru işaretlerinin zihinlerde kalması nedeniyle, idare
nin peşinen işi simens firmasına vermek gibi bir tutum sergilediği kanaati oluşmuş, böylece fiyat 
düşürmede de gerçek rekabet ortamının yaratılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca sözkonusu işin iha
lesindeki gecikmeler nedeniyle, Başkanlık Divanına hiç bir bilgi verilmeden Mesa Nurol Ortak Gi
rişimine ek süre verilerek Başkanlık Divanı devre dışı bırakılmıştır. 

11) Bazı ek işler için yapım ve/veya fiyat onayı alınmamış, fiyat analizleri yapılmamıştır. 
Ayrı bir iş olarak esas alınması gereken Özürlüler Asansörü ek işler kapsamında ele alınmış, 
İçtüzük gereği TBMM Başkanlık Divanından karar alınmamıştır. Değişen imalatlarda Fiyat 
Analizlerinin hazırlanıp, Başkanlık Onayı alınmadan ödemede bulunulmuştur. Mekanik te
sisat ile ilgili söküm bedeli hakedişte mükerrer ödenmiş olup, kesin hakedişte düzeltilmesi ge
rekmektedir. 

a) Dokuz numaralı hakedişe dahil edilmiş olarak yangın söndürme, Sprinkler sistemi,yangın 
dolabı, motorlu yangın damperleri,buharlı nemlendirici, ölçüm merkezi, split klima cihazları, 
TBMM TV stüdyosu, Başkan Odası, Basın holü ve koridorlarının yenilenmesi, elektrik işleri, kür
sü üzeri sarkıt cam işleri, dört adet tuvalet tesisatı (imalat), ilave koltuklar(ihzarat) ve özürlü asan-
sör(imalat) olmak üzere ek iş yer almaktadır. Bunlardan, ilk onbir kalem için sözleşme ve eklerin
de yer almasına rağmen fiyat analizleri yapılmadan ve Başkanlık oluru alınmadan, taşaron firma-
dantemin edilen proforma faturadaki bedeller üzerinden yaptırıldığı, ilave koltuklar için Başkanlık 
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yapım ve fiyat onayının mevcut olduğu, özürlü asansörü için Başkanlık yapım onayının olduğu, an
cak fiyat onayının olmadığı anlaşılmıştır. Ek işler kapsamında ele alınmasına karşılık, ayrı bir iş 
olarak düşünülmesi gerekmekte olan özürlüler asansörü için alınması gereken Başkanlık Divanı 
Kararı da alınmamıştır. Dokuz numaralı hakedişe kadar, Sözleşmeler gereği ilave edilen işler ile 
uygulama aşamasında detayı değişen imalatlardan, avizelerin ceraskal sistemi ile betonarmeye uy
gulanan epoksi katkılı betonarme betonuna ait fiyat onayları dışındakilerde fiyat zabıt onayı alın
mamış ve fiyat analizleri yapılmamış, bu imalatların ödemeleri benzer pozlardan hakedişe dahil 
edilmiştir. Bunların kesin hesap aşamasında düzeltilmesi ve gerekli onayların alınması gerekmek
tedir. Dokuz numaralı hakedişe ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen sorunlar, anılan hakedişe iliş
kin, TBMM Teknik Daire Başkanlığı ve proje mesleki kontrollerince düzenlenen inceleme rapo
runda da yer almıştır. 

b) Nurol Mesa Ortak Girişimi ile Emlak Konut arasında imzalanan 11.10.1996 tarihli TBMM 
Genel Kurul Toplantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işi ile ilgili sözleşmenin 11/4-c maddesin
de "Bu sözleşme ve eklerindeki imalatların tarifleri ve analizlerinde belirlenen özelliklerinde zo
runlu bir değişiklik olması halinde yeni fiyat tesbiti yapılarak Başkanlık onayı alınacaktır. Fiyat tes
piti bu sözleşme ve ekindeki analizlere uygun yapılacak, analiz yapmak mümkün olmaması halin
de ise, imalat, "fatura + % 15" yüklenici karı üzerinden bedelle değerlendirilecektir." denilmekte
dir (Ek:29). ' 

Ayrıca özel idari şartnamenin (i) fıkrasının 5. paragrafının ilave işler ile ilgili bölümünde, 
"Sözleşme kapsamında belirtilmeyen ilave işlere ilişkin, teknik şartname ve fiyat unsurlarını içe
ren, Emlak Konut A.Ş.'nin uygun göreceği en az 3 adet firmanın teklifi, Başkanlık olurunun da te
min edilmesi kaydıyla, uygun görülecek bir teklif, uygulama ve ödemeye esas olmak üzere, birim 
fiyat analizi ile fiyat tutanağına (usullerine göre) bağlanacaktır. Bu şekilde uygulamalarda malze
me rayiç bedeli temini, nakliye, işçilik, yükleme/boşaltma, genel giderler ile yüklenici kan analiz
lerle hesaplanarak, birim fiyatları oluşturacaktır. Malzeme bedellerinin tahkikinde, Emlak Konut 
tam yetkili olarak, gerekli piyasa araştırma ve kontrollerini yapacaktır" şeklinde düzenleme yer al
masına rağmen, analiz yapılmadan, taşaron firmalardan temin edilen proforma faturalardaki bedel
ler üzerinden yaptırıldığı ve yüklenici firmalardan bu imalat kalemlerine ait fiyat analizlerinin is
tenmediği görülmüştür. 

Hakedişlerdc yeni birim fiyatların analiz yapmak yerine, yeni imalatlara benzer pozların söz
leşme ekindeki teklif birim fiyatları listesinden fiyatları alınmak ve bunların kesit ölçüleri üzerin
den (metretul, m2, m3) enterpolasyon metodu kullanılmak suretiyle hesaplandığı, sözleşmenin anı
lan maddesi doğrultusunda yükleniciden yeni fiyat analizlerinin ve/veya faturaların istenmediği an
laşılmaktadır. 

Ayrıca firmalar tarafından ibraz edilen faturalar Ticaret ve/veya Sanayi Odasına tasdik ettiril
memiştir. 

c) Proje Müellifi Ural Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti.'nin hazırladığı Özel Teknik Şartname
nin Genel hükümler bölümünde; "A - Mevcut dekorasyonun sökülmesi I- Halı ve zemin döşeme
sinin sökülmesi, II- Ahşap imalatların sökülmesiJII- Aydınlatma düzeni ve elemanlarının sökülme
si, IV- Klima-ısıtma ve soğutma sistemlerinin sökülmesi, V- Ses, bilgisayar, telefon vb. sistemle
rin sökülmesi, VI- Yangın tesisatının sökülmesi; Sökülen İmalatların: a) Taşınması ve istife alın
ması, b) Gerekli olanların, yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi," hususlarına yer verilmektedir 
(Ek: 65). 

İhaleye katılan firmalara gönderilen teklif mektubunun eki "Teklif Fiyatlı İşler İcmalinde" 
Teklif alma ve özel teknik şartnamede açık ve net şekilde belirtilmesine karşın; Aydınlatma düze
ni ve elemanları ile klima ısıtma ve soğutma sistemlerinin sökülmesi işlerinin "mevcut dekorasyo-
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nun sökümü" kaleminde yer almasına rağmen, işe ait şartnamelere aykırı olarak ve yukarıda açık
lanan kapsam haricinde imalat kalemleriymiş gibi gösterilerek "Elektrik Tesisatı" ve "Mekanik Te
sisat İşleri" içinde ayrıca değerlendirilmiştir (Elektrik birim fiyat teklif cetvelindeki "5.01 - 5.02 -
5.03" ve Mekanik Tesisat birim fiyat teklif cetvelindeki "ÖZEL 17 , ÖZEL 18, ÖZEL 19" pozla
rı) dolayısıyla yüklenici Mesa-Nurol'a mükerrer olarak fazladan ödeme yapılmasına sebebiyet ve
rildiği görülmüştür (Ek: 56). Böylece, Emlak Konut ile TBMM arasında imzalanan proje yönetim 
sözleşmesinin 4. maddesinde belirtilen gereklerin yerine getirilmediği tesbit edilmiştir.. Komisyon
daki mevcut hakedişlerde, elektrik tesisatı ile ilgili söküm bedelinin ayrıca ödenmediği, mekanik 
tesisat ile ilgili söküm bedelinin ise hakedişte mükerrer ödendiği anlaşılmakta olup, bu hususun ke
sin hakedişte düzeltilmesi gerekmektedir. 

12) Muhammen bedel tesbit edilmeksizin yapılan ihale sonucu, sözkonusu iş fahiş fiyat
la yaptırılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, belirli bir muhammen 
bedel tespit edilmeksizin yapılan bu ihalede, oluşan toplam maliyetin çok yüksek olduğu, "mal ve 
hizmetlerin en uygun bedelle alınması" ilkesine aykırı şekilde çok yüksek bir fiyat oluştuğu neti
cesine varılmıştır. 

Proje Müellifi Ural Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti.'nin Meclis Genel Sekreterliği Teknik Da
ire Başkanlığına verdiği, 4.10.1996 tarihli tahmini 1. keşif özeti, 29.04.1998 tarihli analizli 1. ke
şif özeti ve bunların Nurol-Mesa ortak girişimine ait teklif fiyatları ile mukayesesi aşağıdaki tab
loda yer almıştır. 

YAPILACAK 
İŞLER 
Mevcut 
Mimari 
Dekorasyon İşleri 
Mekanik Tesisat 
Elektrik Tesisatı 

4.10.1996 
Tarihli Ural 

Mimarlık 
Tahmini 

1. Keşfi ($) 

-
7.784.431,00 

904.583,36 
233.042,00 

29.4.1998 
Tarihli Ural 

Mimarlık 
Analizi 

1. Keşfi (%) 
65.041,42 

3.790.467,00 

904.583,36 
233.042,00 

Mesa-Nurol 
Teklif 
Fiyatı 

(%) 
3.900.000,00 

13.371.852,64 

2.923.242,51 
653.548,00 

Tahmini 
1. Keşfe 

Göre 
Artış 

(%) 

: 
71 

223 
180 

Analizli 
1. Keşfe 

Göre 
Artış 

(%) 

5896 
252 

223 
180 

ARA TOPLAM 8.922.056,36 4.993.133,78 20.848.643,15 
1 600.000,00 

Kapalı Devre TV 585.797,00 585.797,00 (Erdem 
Elektronik'e 

yaptırılan) 
Elektronik Oylama 6.478.962,00 
Yoklama Sistemi 3.527.690,67 6.478.962,00 • (Siemens'e 

yaptırılan) 

TOPLAM 13.035.544,03 12.057.892,78 28.927.635,15 

133 317 

Notlar: J- Dolar kuru 83.500 TL olarak alınmıştır. 
2- Kapalı devre TV Erdem Elektronik'e, elektronik oylama yoklama sistemi de Si

emens'e yaptırıldığından, bunlar Mesa-Nurol'a ait teklif kapsamında değerlendi
rilmemiş ve artış oranlarına tabloda yer verilmemiştir. 
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Tablo üzerinde yapılan mukayesede, Nurol Mesa Ortak Girişimi fiyatlarının, mevcut dekoras
yonun söküm işinde müellifin hazırladığı analizli 1. keşfe göre % 5896 nispetinde fazla olduğu, ge
nel icmalde ise bu fazlalığın tahmini 1. keşfe göre %133, analizli 1. keşfe göre ise % 317 oranın
da olduğu anlaşılmaktadır. 

Bazı iş kalemleri itibariyle, Proje müellifinin yaptığı keşif Nurol Mesa Ortak Girişimine iş ya
pan taşaron firmaların fiyatları ve Nurol Mesa Ortak Girişiminin teklif fiyatları karşılaştırmalı ola
rak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

YAPILAN 
İŞLER 

Söküm İşi 

Mekanik 

•Mermer 
İşleri 
Milletvekili 
Koltuğu (P. 132) 

Milletvekili 
Çalışma 
Masası (P.58) 

Taşaron Firma 
Adı 

Tepe Pazarlama 
ve Tic. A.Ş. 

Akfen Müh. 
Müş., Müt. ve 
Mum. A.Ş. 
Aktaş Mermer 
San. ve Tic. Ltd. Şti 

Tamser Yapı 
Ürünleri San. 
Tic. Ltd. Şti. 

Alparda Mobilya 
Üretim ve Paz. 
Ltd. Şti. 

Taşaron Firma 
Fivatı 

5.300.000.000 TL 
57.133,61$ 

(Ahşap Kısım) 
1.200.377,81$ 

(Toplam Fiyat) 

266.085.83$ 
. (Toplam Fiyat) 

1700$/Adet 
(İthal Fiyatı) 

1200$/Adet 

Müellifin 
Nurol-Mesa'nın Hazırladığı 

Teklif Fivatı Keşif Fivatı 

3.900.000$ 65.041,42$ 
(Toplam Söküm (Toplam Söküm 

Bedeli) (Bedeli) 
904.583,36$ 

(Toplam Fiyat) (Toplam Fiyat) 

813.000$ 297.817,33$ 
(Toplam Fiyat) (Toplam Fiyat) 

4.861$/Adet 1962$/Adet 

2345$/Adet 318,40$/Adet 

Not: İ)}'$=92.765 TL 

2) Taşeron firmaların Nurol mesa Ortak girişimi ile yapmış oldukları sözleşmeler ile fa
turaları (Ek: 66) 

Öte yandan TBMM Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi işi ile ilgili olarak proje 
müellifi Ural Mimarlık Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti. tarafından hazırlanan keşif ve bu keşfi oluş
turan miktar, metraj, birim fiyatlar ve bu birim fiyatların dayandığı fiyat analizlerinin, Bayındırlık 
Bakanlığı birim fiyat anal izi erindeki formatlara dayandırıldığı, analizlerde esas alınan birim fiyat
ların, proforma faturalardaki fiyatların 04.10.1996 tarihli T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru 
üzerinden ABD Doları olarak hesaplara dahil edildiği, yurtdışından ithal edilen imalatlara gümrük 
ve sigorta masraflarının genel giderle birlikte dahil edildiği, analizlerde kabul edilen malzeme za
yiat miktarlarının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı analiz formatlarının öngördüğü miktarların 2-3 
katı , aynı analizlerde işçilik miktarının, ilgili Bakanlık analizindeki miktarın 2-5 katı alındığı, tüm 
hazırlanan bu analizlere % 25 müteahhit karı ve genel gider karşılığının ilave edildiği görülmkte-
dir. Buna rağmen Nurol Mesa Ortak Girişimi'nin teklif fiyatlarının ne kadar fahiş olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 
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13) TBMM Basın Bürosunun Mcsa A.Ş. tarafından "hibe" olarak yeniden düzenlenme
si, bu tarihten yaklaşık 4 ay sonra, Genel Kurul Salonunun yenileme işi ihalesinin alınması 
konusunda, Şirkete avantaj sağlamaya dönük bir girişim olduğu izlenimini vermektedir. 

8.2.1996 tarihli Başkanlık Divan Toplantısında Başkan Mustafa Kalemli "Peki basınla ilgili 
yaptığımız çalışmayı söyleyeyim yeri gelmişken. Efendim, basın bürosunun olduğu kısımdaki, sayın 
grup başkanvekillerimizin ve milletvekillerimizin zaman zaman basın toplantısı yaptığı kısmı, bir 
basın konferans odası şekline getiriyoruz. Meclis olarak hiç para ödemeyeceğiz; bir Türk firması, 
değerli firmalarımızdan bir tanesi, Meclise, onu, hatıra olarak, hibe olarak yapıyor. Kendileriyle 
konuştum, ön tarafta oturmalı bir bölüm olacak, bütün muhabirler koltuklarında yahut da koltuk 
masa şeklinde not tutabilecekleri yerlerde oturacaklar" demiştir. "Bir Türk firması" olarak adlan
dırılan ve basın bürosunu "hibe" olarak yeniden düzenleyen Mesa A.Ş), bu tarihten yaklaşık 20 gün 
sonra TBMM Lojman inşaatı ihalesini almış, yaklaşık 8 ay sonra Emlak Konut A.Ş. tarafından 
TBMM adına Meclis Genel Kurul Salonunun yenilenmesine ilişkin ihaleye Nurol-Mesa ortak 
girişimi olarak katılmış ve Proje Müellifinin hazırladığı keşif bedelinin çok üzerinde fiyat ver
mesine rağmen ihaleyi kazanmıştır. Ayrıca, bu ihale kapsamı dışına çıkarılarak ayrı bir ihale ile 
"fatura + % 15 kar" esasına göre toplam 6.478.962 ABD $ bedelle Siemens firmasına yaptırılan 
Elektro-Akustik Oylama ve Yoklama Sistemleri işinde Nurol-Mesa Ortak Girişiminin herhangi bir 
katkısı olmadığı halde Emlak Konut A.Ş. ile Nurol Mesa Ortak Girişimi arasında Genel Kurul 
Salonunun yenilenmesi işi nedeniyle imzalanan sözleşmede, örneğin;faturah işler için öngörülen 
"fatura + % 15 kar" ödenmiştir. Basın bürosunu "hibe" olarak yenileyen firmanın, Elektro-Akus-
tik oylama ve yoklama işinde katkısı olmadığı halde yaklaşık bir milyon dolar payı almış olması, 
basın bürosu yenileme işinin Genel Kurul Salonunun ihalesini alma konusunda avantaj sağlamaya 
dönük bir girişim ofduğu izlenimini vermektedir. İlgili firmaya; basın bürosunun "hibe" olarak 
yenileştirilmesi yerine katkısı bulunmadığı, Siemens firmasının üstlendiği elektronik seslendirme, 
oylama yoklama sistemleri işinden dolayı % 15 oranında kar payı ödenmemesi gerekirdi. 

14) TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesi işinin tartışıldığı 20/6/1996 tarihli Baş
kanlık Divanında, Eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli tarafından, yetki kararı istenildiği 
halde ihale yapılmış, ihale sonuçlarıyla ilgili bilgiler ile proje ve keşif bedellerinin Başkanlık 
Divanına sunulması ile ilgili taahhütler yerine getirilmemiştir. 

TBMM Genel Kurul Salonunun Yenilenmesi işinin tartışıldığı 20/6/1996 tarih ve 16 sayılı 
Başkanlık Divanı Kararına esas tartışmaların yer aldığı tutanakların 35'inci sahifesinde "Genel 
Sekreter Yardımcısı Fahri Köprülü -...İhale kanununun 10 uncu maddesinin tanımlandığı biçim
de, teknolojik zorunluluk sebebiyle, keşiflerini yapmak, tahmini bedel olarak belki mümkün; fakat 
alımların çoğu dışarıdan olacağı için, birim fiyat veya herhangibir fiyat uygulaması sözkonusu 
değil. Mustafa Yılmaz (İdare Amiri)-Proje yaptıracağız. Proje biter, keşif bedeli çıkar. Başkan-
Önümüze gelecek o. biz onu istemiyoruz şimdi sizden. İhale kararı almıyoruz- ihale yapma yetkisini 
istiyoruz. O yetkiyi vermezseniz nasıl yapacağız.? Mustafa Yılmaz (İdare Amiri)- Ama önce 
Projelerimiz bitmiş... Başkan- Mustafa Bey temmuzda önümüze gelecek, onların siz hepsini 
göreceksiniz zaten, Benim o yetkim olmazsa, ben Başkanlık olarak adamları nasıl çağıracağımki? 
Buraya kadarda gelmiş iş. Bunda rücü edebilirmiyiz? Mümkün değil." konuşmaları ile 36'inci 
sahifesinde ise "Ünal Yaşar- Ben sayın Mustafa Yılmaz Beyin Bayındırlık Bakanlığı yaptığı sürecin 
hala etkisinde olduğunu görüyorum ve hassasiyetini saygıyla karşılıyorum. Başkan- Sağ olsunlar. 
Hiç merak buyurmayın, Mustafa Bey kadar gösteremesemde -teknik adam değilim ama- en az onun 
kadar Başkanınızın hassasiyet gösterdiğine inanın efendim." konuşmaları geçmiştir. İfadelerde yer 
alan, Başkanlık Divanından, ihale yetki kararı istenildiği belirtildiği halde ihale yapılmış, proje ve 
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keşif bedellerinin Başkanlık divanına sunulması ile ilgili taahütler yerine getirilmemiştir. Ayrıca, 
bir kısım Başkanlık Divanı üyelerinin beyan ettikleri gibi, kanaatimizce Divan üyeleri yanıltılmış
lardır. (yanılgıya düşürülmüşlerdir.) 

15) Eski Meclis Başkanı Mustafa Kalemli Nurol Mesa Ortak Girişiminde yer alan, Mesa 
Mesken Sanayii A.Ş.'nin Ankara Mesa Koru Sitcsi'ndeki konutlarından Eylül 1997 ayında 
25,6 milyar lira değerinde 5 odalı dubleks bir daire satın almak istemiştir. 

Eski Meclis Başkanı Mustafa Kalemli, TBMM Lojman inşaatı ve Nurol İnşaat Ticaret A.Ş. 
ile birlikte, Genel Kurul Salonunun yenileme işini üstlenmiş olan Mesa Mesken Sanayii A.Ş.'nin 
Ankara Mesa Koru Sitesi'ndeki konutlarından Eylül 1997 ayında 25,6 milyar lira değerinde 5 odalı 
dubleks bir daire satın almak istemiştir. Bu dairenin bedelinin karşılanması amacıyla Mustafa 
Kalemli ve oğlu Murat Talip Kalemli'ye ait İstanbul Ataköy 9. Mahalle B-26 Bloktaki iki dairenin 
satışı için Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cavit Ayrıkaya'ya 29.9.1997 
tarihinde vekalet verilmiştir. Mustafa Kalemli'ye ait daire 20.11.1997 tarihinde 110 bin ABD 
Dolarına, Murat Talip Kalemli'ye ait daire 15.12.1997 tarihinde 74 bin ABD Dolarına satılmıştır. 

Koru Sitesindeki, bu konutun tapuda resmi alım satım yapılmamakla birlikte, mülkiyeti kızı 
adına alınmak istenen konuta Mustafa Kalemli'nin kızı taşınmış ve fiilen oturmaya başlamıştır. 
Olayların patlak vermesinden sonra Mustafa Kalemli basın ve televizyonlarda ifade ettiği gibi 
daireyi, teslim etmiştir. Özellikle teslim işinde kızının etkili olduğunuda, beyan etmiştir. 

16) Eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin İzmir, Çeşme, ildir köyünde bulunan yaz
lığının, bazı işlerinin Mesa firmasınca, milletvekili lojmanlarında kullanılan malzemelerin 
benzerleriyle yapıldığı iddiasını doğrular bulgulara ulaşılmıştır. 

Komisyonun 18.04.1998 tarihli 18' inci birleşiminde; Mustafa Kalemli'nin İzmir, Çeşme, il
dir köyünde bulunan yazlığının bazı işlerinin Mesa firmasınca milletvekili lojmanlarında kullanılan 
malzemelerin benzerleriyle yapıldığı iddiasını ve Mustafa Kalemli'nin 24.03.1998 gün ve 12. Bir
leşiminde Komisyona sunduğu ve yazlığının işlerini yapan firmalara ait olduğunu belirttiği fatu
raların doğruluğunu araştırmak amacıyla bir Alt Komisyon kurulmuştur. 

Mustafa Kalemli tarafından Komisyona ibraz edilen faturalara ait bilgiler aşağıda gösterilmiş
tir (Ek: 67). 

Düzenleyen 
Fatura Tarih ve No Kişi/Firma Unvanı Fatura Muhteviyatı Tutar (TL) 
05.12.1997-A3107 Öntez İnşaat San. ve .İnşaat İşleri malzeme+ 170.000.000. + 

Tic. Ltd. Şti. işçilik bedeli, elektrik ile 175.500.000. KDV 
sıhhi tesisat ve malzeme 1.345.500.000 

. bedeli 
15.12.1997-686 Dimaş Mobilya Mutfak, banyo, yatak 1.047.190.000. + 

Sanayi ve Tic. A.Ş. odası, koridor dolabı; 157.078.500. KDV 
• mutfak, banyo tezgahı 1.204.268.500 

15.12.1997-21 Hasbi Ayyıldız Alçı sıva ve saten boya 450.000.000.+ 
yapılması malzeme ve 67.500.000. KDV 
işçilik 517.500.000. 

21.12.1997-A 18052 Yusuf Biricik Kapı madeni aksamı, 380.000.000. + 
ahşap merdiven, ahşap 57.000.000. KDV 
süpürgelik, rabıta çakımı 437.000.000 
ve silimi malzeme ve işçilik 
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Düzcnleyen 
Fatura Tarih ve No Kişi/Firma Unvanı Fatura Muhteviyatı Tutar (TL) 
29.12.1997-23871 Emtay İnşaat Taahhüt Isıcam, seramik ve 2.200.000.000. + 

ve Tur. San. Tic. mermer işleri malzeme 330.000.000. KDV 
Ltd. Şti. işçilik bedeli 2.530.000.000 

Alt Komisyon Başkanı Ahmet Küçük komisyon huzurunda çalışmaları ile ilgili bilgi arz et
miştir. Buna göre: 

-Çalışma günü kooparatif çevresinde yoğun inzibati tedbirlerin alındığını, 
-Evi uzaktan görme imkanı bulabildiklerini, 

-Kooparatif yönetici ve şantiye şefinin, komisyon üyelerini orada görmekten fevkalade tedir
ginlik duyduklarını gözlemlediklerini, 

-Kimsenin burada Mesa yetkililerini gördüklerine dair beyanda bulunmadıklarını, 

-Ancak, Tevfik Koçak'in lojmanlarda kullanılan malzemeleri görüntülüyen fotoğrafları gös
terdiklerinde, buna benzerlik taşıdığının, Tevfik Koçak tarafından ifade edildiğini, 

diğer alt komisyon üyelerinin huzurunda beyan etmiştir.. 
Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 20.04.1998 tarihli Raporda; 
i.)Bilgisine başvurulan Kooperatif inşaatlarının yüklenicisi Alke İnşaat'in Şantiye Şefi Mimar 

Ercan Kurultak'ın, sıva dahil tüm ince işlerin, tesisat (pis ve temiz) borularının döşenmesinin, 
binanın dış kapı dahil bitirilmesi işlerinin kooperatif tarafından yapildığını; seramik döşemelerin 
yapılması, dolap işleri ve ıslak zeminlere açılan kapıların yapımının üyelere bırakıldığını ifade et
tiği, 

ii.)Mustafa Kalemli'nin, yazlığın eksik kalan işleriyle ilgili olarak 1997 Temmuz ile Ağustos 
aylarında çalışma yaptırdığı ve Eylül ayı başından itibaren inşaatta kimsenin çalışmadığının ifade 
edilmesinine rağmen ibraz edilen faturaların tarihlerinin Aralık ayı olduğu, 

iii.) Öntez İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Mustafa Kalemli adına düzenlediği faturanın giriş
leri ile ilgili olarak , 

-İnşaata ayrı bir sigorta numarası alınmadığı, 

-Tüm sıhhi tesisat ve pis su borularına yeni yapılmış gibi malzeme faturası alındığı, 
-200 torba çimento, kalıplık kereste, 49 ton çakıl, inşaat teli ve çivisi gibi yapılan işle hiç 

alakalı olmayan malzemelerin bulunduğu, 
-İşçilikle ilgili hiçbir makbuz , fatura ve bordro bulunmadığı, 
iv) Emtay İnşaat Taahhüt ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Mustafa Kalemli adına düzenlediği 

faturanın girişleri ile ilgili olarak, 
-Faturada yapıldığı iddia edilen ısıcam ve mermerle ilgili hiçbir giriş faturasının olmadığı, 
-Birçok faturanın işle hiç alakalı olmayan kalemlerden oluştuğu, 
-600 koli fayansın faturasını kesen firmanın bir akaryakıt şirketi olması nedeniyle, sözkonusu 

şirketin adresine gidildiği, burasının basit bir büro olduğu ve komşuları tarafından buranın zaman 
zaman sohbet amacıyla kullanıldığının ifade edildiği, 

-İşle ilgili hiçbir sigorta işyeri numarası alınmadığı, işçilik belgesi ve bordro bulunmadığı, 
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-2150 torba çimento ve 5000 adet tuğla gibi kaba inşaat malzemesi faturası olduğu, 
v.) Mesa şirketine; Öntez firmasının Urla'daki yazlık evlerde, Emtay şirketinin ise İzmir 

Mavişehir evlerinde taşaronluk yaptığı, belirtilerek, yukarıdaki iki firma tarafından düzenlenen fat
uraların bir imalat karşılığı olmaktan ziyade hatıra binaen düzenlendiği ve yazlığın işlerinin Mesa 
firmasınca lojmanlardaki malzemelerin benzerleriyle yapıldığı iddiasının boş bir iddia olmadığı 
kanâatına varıldığı ifade edilmiştir (Ek: 68). , 

Ayrıca, Meclis İdare Amiri İ. Önder Kırlı da Komisyonun 15.04.1998 tarih ve 19. oturumun
da, Gülkent'te evinin bulunduğunu, orada ıslak zeminleri yani banyo, mutfak, ve fayansları herkes 
kendisi yapsın diye karar alındığını, geçen yıl Temmuz ayında Mustafa Kalemli'nin evini de gör
düğünü, evin kapalı pencerelerin açık olduğunu, pencerelerden mutfak dizaynına baktığını, millet
vekili lojmanlarındaki Mesa'nın evlerine ne kadar çok benziyor dediğinde, Mesa tarafından yapıl
dığının kendisine söylendiğini, hatta tatil dönüşü eşi ve çocuklarıyla birlikte kooperatife geldiğini 
eski milletvekili Tevfik Koçak'in Sayın Kalemli'nin evinide görün demesi üzerine, pencerelerin
den eve baktıklarını, yeni lojmanlardaki dairelere benzerliğini söylediğinde kendisine üzerinde 
Mesa yazan aracın geldiğini, bu araçla gelen sakallı adamların Kalemli'nin yazlık evini yaptık
larını, Can bey isimli kişinin Mesa yetkilisi,olarak orada bulunduğunu söylediklerini, belirtmiş ve 
devamla da, bilahare Lojmanları görmek için gittiklerinde aynı malzemelerin lojmanlarda kullanıl
dığını gördüğünü, Mesa yetkilisi Can beye Mustafa Kalemli'nin yazlığını herhalde siz yaptırdınız 
dediğinde, Can beyin (evet falan) dediğini beyan ederek, bunu güçlendiren bir şeyin de TBMM 
Lojmanlarındaki Elektrolux marka kapaklı buzdolaplarının yazlıkta da bulunması olduğunu, bun
ların parayla yaptırılmış olup olmadıklarını bilmesinin mümkün olmadığını, yazlıktaki işlerin 
Temmuzun sonunda yapıldığını, belirtmiştir. 

Ayrıca, Star Televizyonunun 07.01.1998 tarihli ana haber bülteninde yer alan ve Mustafa 
Kalemli'nin yazlık evinin bazı işlerinin Mesa tarafından yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, lojman
ların ve yazlığın karşılaştırmalı görüntülerini içeren habere ilişkin kasetin Radyo Televizyon Üst 
Kurulundan istenerek izlenmesi sonucunda, Komisyon üyelerinde, Mustafa Kalemli'nin yazlığın
da kullanılan malzemelerle meclis lojmanlarında kullanılan malzemelerin aynı olduğu kanaati oluş
muştur. 

17) TBMM Eski Başkanı Mustafa Kalemli döneminde, personel sayısı artmıştır. 
Komisyon Başkanlığınca 27.2.1998 tarih ve 45 sayılı yazı ile 20. Yasama dönemi içinde 

TBMM'de meydana gelen personel hareketleri konusunda Meclis Başkanlığından bilgi istenilmiş 
ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, TBMM Baş
kanı Hikmet Çetin imzalı 6.3.1998 tarih ve 11621 sayılı yazı ile gerekli bilgileri Komisyon başkan
lığına iletmişdir. Sözkonusu yazıda (Ek: 69) belirtilen personel hareketleri tablo halinde aşağıda 
belirtilmiştir. 

GÖREV YERLERİ 
PERSONELİN Millî 
STATÜSÜ Merkez Saraylar Yıldız Hereke Tonlam 
Kadrolu (657 s.k.) 2116 2207 443 449 162 168 65 65 2786 360 2889 
Sözleşmeli 32 29 1 6 - - 33 19 35 
(657 s.k. 4/B md.) 
Geçici Görevli 406 669 1 3 - - 407 360 672 
(2919 s.k. 12/3md) 
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GOREV YERLERİ 

PERSONELİN 
STATÜSÜ Merkez 

Millî 
Saraylar Yıldız Hereke Toplam 

Sözleşmeli 
(2919 s.k. Ekl/2md) 
Danışman 
(2547 s.k.38md.) 
Milletvekili 
Yrd. Personeli 
Mevsimlik İşçi 

TOPLAM 

381 

_235_ JS2 _£Q7. _ ^ 

6 1 5 

4 1 5 

- 590 381 

_ _ _İ7S_2İ0_ _9J2. 
2658 3628 929 1068 162 168 65 65 38141581 4929 

Not: 1- Yeni yasama döneminde milletvekili sayısı 100 kişi artmıştır. 
2- Sümerbank'ın özelleşmesi aşamasında, Yıldız Seramik Fb. ve Hereke Halı Fb. personeli 

Meclise devredilmiştir. 
3- İlk sütunlar 20. dönem başlangıcındaki mevcudu göstermektedir. Toplamdaki 2. sütun Mus

tafa Kalemli'nin Meclis Başkanlığı döneminde (25.01.1996-30.09.1997) göreve başlayan 
personel mevcudunu, 2. sütunlar ve toplamdaki 3. sütun 3.3.1998 tarihi itibariyle mevcudu 
yansıtmaktadır. 

Tablodan da görüleceği üzere, 20. dönem başlangıcındaki (Ocak-1996) toplam personel mev
cudu 3.814 iken,, Mustafa Kalemli'nin TBMM Başkanlığı döneminde (25.1.1996 - 30.09.1997) 
toplam 1.581 personel göreve başlamış, 3.3.1998 tarihi itibariyle de toplam personel sayısı 4.929 
olmuştur. 20. dönem başlangıcında 3814 olan personel sayısı Mustafa Kalemli döneminde 1581 
kişinin göreve başlatılmasının etkisiyle 1.115 kişi artarak, 3.3.1998 tarihinde itibrıyla 4.929 a ulaş
mıştır. 

Mustafa Kalemli'nin Meclis Başkanlığı döneminde milletvekili sayısı %22 oranında (100 kişi) 
artırılarak 550'ye çıkarılmasına karşılık, dönem başındaki personel sayısının %41'i oranında yeni 
personel göreve başlatılmıştır. 

TBMM Genel Sekreterliği Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığından komisyonumuza 
gelen 10.06.1998 tarih ve 5889 sayılı yazıda aşağıdaki hususla yer almıştır; (Ek: 70) 

" 1 . 1995-1998 yılları arasında çeşitli kurumlardan kurumumuz kadrolarına naklen atanan ve 
bir süre sonra emekliye aynlan personelin ad ve soyadları ile kurumumuzda göreve başlayış ve 
emekliye ayrılış tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 

Kurumumuzdaki 
UllYam 
1 - Başkan Müşaviri 
2- Başkan Müşaviri 
3- Başkan Müşaviri 
4- Müşavir 
5- Müşavir 
6- Müşavir 
7- Müşavir 
8-Şef 
9- Memur 

Adı ye Soyadı 
Sadettin NURGÜN 
Naide BOZKURT 
Mehmet UMDU 
Behice GÖĞÜSGER 
Mehmet BİÇER 
Güneş AKÇABOZAN 
Şölen BAŞKOYLU 
Ayşe İSABETLİ 
Ali SARIOĞLU 

Kurumumuzdaki 
Göreve Baş. Tarihi 
03.06.1996 
30.07.1996 
11.07.1997 
06.01.1997 
15.05.1997 
14.08.1997 
12.09.1997 
14.07.1997 
02.08.1996 

Emekliye Ayrılış 
Tarihi 
19.08.1996 
16.01.1997 
16.07.1997 
16.01.1997 
16.07.1997 
18.08.1997 
16.09.1997 
16.07.1997 
16.08.1996 
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2- Yukarıdaki listede 7. sırada adıgeçen Şölen BAŞKÖYLÜ, TBMM Eski Genel Sekreteri 
Necdet BASA'nın kızkardeşidir. 

3- Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatında, 2919 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, Kamu kurum ve kuruluşlarının muvafakati alınmak 
suretiyle "Geçici Görevli" olarak personel çalıştırılmaktadır. > 

İlk defa 1992 yılında, milletvekillerimizin sekreter ihtiyacı ayrıca, bazı birimlerimizin de per
sonel ihtiyacı bu yolla giderilmiş ve Başbakanlık'tan yazılı olarak talep edilmek ve bildirilen isim
lerin daktilo bilgilerinin ölçülmesi amacına yönelik bir sınav sonucu başarılı olanlar, geçici görev
li olarak kurumumuzda görevlendirilmişlerdir. 

Halen kurumumuzda "Geçici Görevli" olarak çalışan kamu kurum ve kuruluşları personelinin 
toplam sayısı 953'tür. 

Bu personelden: 

a) 181 adedi 1992 yılında daktilo bilgisinin ölçülmesine yönelik sınav sonucu, 
b) 486 adedi daha sonra muhtelif tarihlerde yine milletvekillerimizin sekreter ihtiyacı ile 

Siyasi Parti Gruplarının ve Birimlerimizin personel ihtiyacı için sınavsız olarak, 

c) 286 adedi ise milletvekillerimizin "Yardımcı Personel" ihtiyacının karşılanması amacıyla 
1993 yılından itibaren TBMM Başkanlık Divanı Kararı gereğince sınavsız olarak, 

Göreve alınmıştır. 
Sözkonusu geçici görevli personelden 106 adedi kadro imkanının doğması sonucu, Başkanlık 

Makamının takdir ve onayı ile durumlarına uygun kadrolara atanmıştır. 
Atamaları yapılan bu personelin; 
1.31 adedi, 1992 yılında daktilo sınavı ile alınanlardan, 

2. 71 adedi, birimlerimizin ihtiyacı için muhtelif tarihlerde sınavsız olarak alınanlardan, 
3. 4 adedi ise "Milletvekili Geçici Görevli Yardımcı Personel" olarak çalışanlardandır. 
1-Başkan Müşaviri" 

Meclis'e 1992 de imtihanla alınan ve daha sonra imtihansız alınan geçici görevli personelin 
kadroya atanmasında hiçbir ölçüye riayet edilmeden büyük haksızlıklar olmuştur. Giriş şekillerine, 
tarihlerine ve kariyerlerine bakılmaksızın personele kadrolar tahsis edilmiştir. Bu tür haksızlıkların 
mevcut TBMM yönetimi tarafından gözden geçirilerek, sınavla alınan personele kadroya alınmada 
öncelik tanınması gerekmektedir. 

18) Meclis Kampusu içerisinde yeralan, lokanta yükünü hafifletmek amacıyla, Aklanlar 
Gıda Şirketine ait Fast Food tipi işletme için verilen yerin ihalesi, "Devlete Ait Taşınmazmal 
Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönet
meliği" hükümleri çerçevesinde yapılmamıştır. 

Komisyon Başkanlığı, TBMM Başkanlığına yazmış olduğu 27.2.1998 tarih ve 46 sayılı yazı 
ile; "Meclis Kampusu içerisinde yeralan Aktanlar Gıda Şirketine ait Fast Food tipi işletme için han
gi usulle kiralama işlemi yapıldığı konusunda" bilgi talep etmiş ve TBMM Başkanlığı Genel Sek
reterliği, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 6.3.1998 tarih ve 11620 sayılı yazı ile (Ek:71 ) 
vermiş olduğu cevapta; 

" Yazınızda sözü edilen Quick Burger İşletmesi Halkla İlişkiler Binamızdaki fevkalade yoğun 
lokanta yükünü hafifletmek amacıyla İdare Amirligi'nce, 27/06/1996 gün ve 17 sayılı Başkanlık 
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Divanı Kararı doğrultusunda TBMM Başkanlığına önerilmiş ve kabul edilerek deneme işletmesine 
geçilmiştir. Anılan işletme ile yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükümleri uyarınca kira sözleş
mesi yapılacaktır." denilerek, 

Devlete Ait Taşmmazmal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, 
Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmiş
tir. Daha sonra Komisyon Başkanlığınca konu ile ilgili yazılan 13.3.1998 tarih ve 70 sayılı 
yazıyada, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği 23.3.1998 tarih ve 11620 sayı ile verdiği cevapta; 

" İlgi yazınıza konu Quick Burger İşletmesinin açılışı 24.3.1997 tarihinde yapılmış ve bu tarih
ten itibaren işletme deneme faaliyetine başlamıştır. 6.3.1998 tarihli ve 11620 sayılı yazımızda belir-

* tilcn Yönetmelik hükümlerine göre Ankara Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapıl
mış olan sözkonuşu yerin, 1 Ekim 1997 tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak olan kira sözleş
mesi işlemleri sürdürülmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla" (Ek:72) şeklinde bilgi 
verilmiştir. 

Böylece sözkonuşu yerin ihale yapılmadan adı geçen firmaya verildiği daha sonra ise, 
ihalesinin yapılarak kira sözleşmesi tanzimi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Bu işletmenin açıl
ması Meclis Başkanı'nın bilgisi dahilinde, Genel Sekreter ve Meclis Başkanının açılışı yapması 
suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

19) TBMM adına Müşavirlik hizmeti yapan ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve 
Araştırma Vakfına, müşavirlik sözleşmesinin 7. maddesine aykırı olarak ödeme yapılmıştır. 

TBMM Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi işi kapsamındaki "mekan akustiği ile 
elektro akustik (elektronik) parmak izi oylama-yoklama, seslendirme sistemi"nin geçici kabul
lerinin yapılması aşamasında TBMM adına Müşavirlik hizmetlerinin yapılması konusunda TBMM 
Başkanlığı ile ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı arasında 27.1.1998 
tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Hizmet bedeli olarak 7 milyar 250 milyon lira üzerinden an
laşmaya varılmıştır. 

Sözleşmenin ödemelere ilişkin 7. maddesinde ödemenin, Genel Kurul Salonunun geçici kab
ulünün TBMM Başkanlığı'nca onaylanmasından sonra fatura karşılığı yapılacağı hükme bağlan
mıştır. 

Müşavirin yaptığı çalışmalar sonunda tespit edilen eksikliklerden Touch-paneller dışındakiler 
tamamlattınlmıştır. Touch-panellerdeki parlama nedeniyle geçici kabuller yapılamamaktadır. İşin 
büyük ölçüde tamamlanmış olmasına rağmen geçici kabul yapılamaması nedeniyle müşavir fir
maya ödeme yapılamamıştır. 

Müşavir 17.3.1998 tarihinde TBMM Başkanlığına yazdığı yazıda işin % 80 oranında tamam
lanmasına rağmen geçici kabul yapılamadığından müşavirlik ücretini alamadığını ve mağdur ol
duğunu belirtmiş, sözleşmede uygun madde olmamasına rağmen mağduriyetinin, önlenmesi için 
hakedişinin % 80'inin ödenmesini talep etmiştir. 

Genel Sekreterlik tarafından TBMM Başkanlığı'na yazılan 27.3.1998 tarih ve 486 sayılı yazıda 
Müşavir Vakfın talebi olumlu karşılanmış, Müşavirin kusuru dışındaki nedenlerle meydana gelen 
gecikmeden kaynaklanan mağduriyetin önlenmesi için hakedişin 5 milyar lirasının ödenmesi, kalan 

-kısmın ise sözleşmenin 7. maddesinde öngörüldüğü şekilde geçici kabulün onaylanmasından sonra 
ödenmesi talep edilmiştir. Bu talebe TBMM Başkanı tarafından aynı tarihde "olur" verilmiştir. 

Bu "olur" gereğince Müşavirlik sözleşmesinin 7. maddesine aykırı olmasına rağmen ilgili 
Müşavir Vakfa 5 milyar liralık ödeme yapılmıştır. 
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, 20) Proje Yönetim Sözleşmemize göre Emlak Konut A.Ş. aracılığı ile yükleniciye öden
mesi gereken avans, isteği üzerine Nurol-Mesa Ortak Girişimi banka hesabına yatırılmıştır. 

Emlak Konut A.Ş., TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazdığı 31.10.1996 tarih ve 24 
sayılı yazısı ile Proje Yönetim Sözleşmesinin 11. maddesi gereğince ihale bedeli üzerinden veril
mesi gereken % 30'luk avans miktarının, yüklenici payı 6.531.160 $ ve Emlak Konut payı 653.116 
$ olarak toplam 7.184.276 $ karşılığının taraflarına ödenmesini talep etmişler, TBMM Teknik 
Daire Başkanlığı da 6/11/1996 tarih ve 2208 sayılı yazısı ile 6.531.160 $ tutarı avansın Emlak 
Konut A.Ş.'ne Ödenmesini Bütçe Maliye Müdürlüğünden istemiştir. 

Anılan yazıda ödemenin Emlak Konut'a yapılacağı belirtilmesine karşılık, avansın Emlak 
Konut A.Ş.'nin işi vermiş olduğu Nurol Mesa Ortak Girişimine ödenmesine ilişkin 7.11.1996 tarih
li TBMM Başkanlık Olur'u Saymanlık işlem fişi düzenlenerek aynı tarih itibariyle tahakkuk işlem
leri tamamlanmıştır. 

Daha sonra Nuröl Mesa Ortak Girişiminin 8.11.1996 tarihli yazısı ile avansı talep etmesi üzer
ine, avansın TL karşılığı olan 626.494.071.000 TL. aynı tarihte Nurol-Mesa Ortak Girişiminin T.C. 
Ziraat Bankası Çankaya Şubenizdeki 30421/200717-3 numaralı hesabına havale edilmiştir. 

Ancak yapılan yanlışlığın farkedilmesi üzerine 7.11.1996 tarihli TBMM Başkanlık Olur'un
daki avansın Nurol-Mesa Ortaklık girişimine ödenmesi yönündeki ifade Emlak Konut A.Ş.ne 
ödenmesi şeklinde değiştirilerek paraflanmıştır. 

Emlak Konut A.Ş.'nin 13.11.1996 tarih ve 2506 sayılı yazısında da, sehven Nurol-Mesa Or
tak Girişimine ödenen avansın T.Emlak Bankası nezdindeki hesaplarına 12.11.1996 tarihinde 
yatırıldığı belirtilmiştir (Ek: 73). 

21. Komisyonumuzca İlgililerden Mal Beyanları İstenmiştir. 
Komisyonumuz tarafından TBMM Başkanı Başkanlık Divanı üyelerinden eski Genel Sekreter 

ve ilgili diğer Meclis bürokratlarından mal beyanı talep olunmuştur. Yücel SEÇKİNER, Yasin 
HATİPOĞLU, Kamer GENÇ, Ünal YAŞAR Komisyona mal beyanında bulunmamışlar, diğer il
gililer mal beyanlarını vermişlerdir. Ayrıca Komisyonumuzca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğün
den ilgililerin taşınmaz mallarının kayıtları istenmiş ve mülkiyet kayıtları gelmiştir. 

Gelen tapu kayıtlan ile verilen beyanlar karşılaştırılmış olup, herhangibir farka rastlanmamıştır. 
22. Millî Saraylarda ve TBMM Vakfında denetleme yapılmıştır. 
Komisyonumuzca Maliye Bakanlığından inceleme yapmak üzere Denetim Elemanı talep edil

miş, görevlendirilen Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörleri ile Komisyon Üyelerince yerinde 
yapılan inceleme sonuçları ve tespitler aşağıdaki yer almıştır. (Ek: 74 Ek: 75). 

a) Dolmabahçe Sarayında envanter kayıtlarına göre 70.000 eser ve eşya kayıtlı bulunmakta ol
duğu, bunlardan yaklaşık 10.000 tanesi gezi yolu boyunca görünen mekanlarda teşhir edildiği, 
geriye kalan 60.000 eser ise sarayın depo, bodrum ve çatı katları ile halen geziye kapalı tutulan 
çeşitli salon oda, koridor ve dolaplarında sağlıksız bir şekilde tutularak çürümeye, küflenmeye, ter-
kedildiği, görülmüştür. Dolmabahçe sarayının çatı kurşunlarının oldukça yıprandığı, yetersiz olan 
yağmur oluklarından binanın iç duvarlarına su çektiği, bazı duvarlarda çatlaklar oluştuğu, binanın 
iskeletinde önemli rol oynayan bazı kirişlerin kopma noktasına geldiği, bazı odalarda tavanların 
çöktüğü, kapı ve pencere doğramalarında aşınmalar olduğu.dış cephe taşlarının bazılarının eridiği 
gözlemlenmiştir. Sağlıksız koşullarda depolanan bu eserlerin çoğunluğu yıllardan beri devam et
mekte olan ilgisizlik ve bakımsızlık sonucu çürümüş, dökülmüş, yırtılmış bir vaziyette, eser olma 
özelliklerini kaybetmek üzere olduğu, ayrıca Saray, Köşk ve Kasırlar bünyesinde sağlıklı bir en
vanter kaydının bulunmamadığı tesbit olunmuştur. 
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b) Tarihi ve kültür hazinelerimiz olan saraylarımızı iç ve dış dünyaya en iyi şekilde tanıtmak 
amacıyla faaliyet gösteren Dolmabahçe sarayında, organizasyon bozukluğu, yetersiz ve ehil ol
mayan personel, teknik imkanların kullanılmaması gibi sebeplerle, yerli ve yabancı ziyaretçilerin, 
giriş kapısında uzun süre bekledikleri, saraya girişlerde teknik arama imkanlardan yararlanılmadan, 
ziyaretçilerin üzerinin elle aranarak güvenlik kontrolü yapıldığı, görülmüştür. Ayrıca, ziyaretçilere 
yeterli rehberlik hizmetleri sunulamamakta olup, Milli sarayları tanıtmaya yönelik olarak TBMM 
Vakfı tarafından düzenlenen ve saray köşk ve kasırların satış reyonlarında satışa sunulan kitap ve 
broşürler yalnızca Türkçe ve ingilizce yayınlanmakta, ancak ülkemizi ziyaret eden turistler arasın
da en yüksek oranı oluşturan, Alman ve Fransız ziyaretçiler için, Almanca ve Fransızca yayınlan
mış eserlere yer verilmediği, bu gibi yerler de milli saraylarla ilgili olarak hazırlanacak videokaset, 
CD, slayt, fotoğraf gibi tanıtıcı ürünlere yer verilmemekte, Milli saraylarda faaliyet gösteren 
TBMM Vakfına ait kafeteryalarda yeterli hizmetin sağlanamadığı tespit olunmuştur. Sarayda Araş
tırmacı ziyaretçilere hizmet verecek bir kütüphane de mevcut değildir. 

c) İçerisinde çok değerli onbinlerce tarihi eser ve eşyanın bulunduğu, Dolmabahçe Sarayının 
kapı girişlerini iç ve dış mekanlarını sürekli bir biçimde görüntüleyecek gizli kamera sistemi mev
cut değildir. Sarayda asker ve polisin dışında koruma memurlarıyla yürütülen güvenlik önlem
lerinin yetersiz olup, yangın önlemlerinin gerektiği gibi olmadığı, koruma memurlarının görev yet
ki ve sorumluluklarının belirlenmediği, personelin gerekli güvenlik teçhizatı ve. tek tip elbiselerinin 
olmadığı gibi, çeşitli güvenlik sorunları, bazı üst düzey yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. 

d) Milli Saraylar Daire Başkanlığı bir daire başkanı ve İdari Daire Başkan Yardımcılığı, Tek
nik Daire Başkan Yardımcılığı ve Kültür-Tanıtım Daire Başkan Yardımcılığı olmak üzere 3 daire 
başkan yardımcılığından oluşmaktadır.Bunların alt kademeleri ise, şube müdürleri, saray müdürleri 
ve köşk-Kasır amirlerinden meydana gelmektedir. Bu birimler arasında işlerin gerektiği gibi 
yürütülmesi konularında büyük organizasyon uyumsuzlukları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte 
yukarıda belirtilen teşkilat yapısı içersinde büyük sorumluluklar yüklenen saray müdürleri ile köşk 
ve kasır amirleri kendisine bağlı personelin sicil amiri değildir.Bu durum ve yıllardan beri yaşanan 
otorite boşluğu milli saraylarda düzen ve disiplini ortadan kaldırmıştır. Genel personel yapısında 
bir fazlalık bulunmuş, personelin verimli ve etkin kullanılamadığı, personel alımında yanlış usul
ler uygulandığı görülmüştür. Milli Saraylar Daire Başkanlığının Bütçe ve personel konusunda 
yetersizlik tespit edilememesine rağmen, yapılması gereken işlerin birçoğunun yapılmadığı, 
yapılan çalışmaların ise yavaş ve verimsiz olduğu, gözlenmiştir. 

e) Komisyon üyesi Fikret UZUNHASAN tarafından yapılan tespitlerle ilgili teknik bir rapor 
düzenlemiştir(Ek: 76). Anılan raporda, sarayın taşıyıcı sistemine (statik sistem) ilişkin tespitler; 
Sarayın bodrumunun binanın altına isabet eden pis su kanalları ve bunların havalandırma bacaları 
(rögarlar) uzun zamandan beri temizlenmediğinden tıkandığı.bu sebeple kanalizasyonun vazife 
yapamadığı; aynı konumda olan ve muhtemelen binanın temel kısmından nem almasını önlemek 
amacıyla yapılan drenaj kanallarının da, aynı sebeple işlevini yitirdiğinden nem, bodrum duvar
larını ye bu duvarların üzerinde bulunan koruyucu sıvayı bozmuş; bina o zamanın tekniği ile yığ
ma yapıldığından ve oturduğu zeminin denize yapılan dolgu olmasının da etkisi ile oturma sonucu, 
sıva çatlakları görüldüğü; üstteki çok geniş mekanların (örneğin 67 numaralı Mavi Salon gibi) ah
şap döşemelerin, alttan yani, bodrumdan taşıyıcı ahşap kiriş ızgaralara ve bu ızgaralarda, yine 
taşıyıcı ahşap kirişler vasıtasıyla ahşap kolonlar üzerine bastırıldığı, ancak bahis konusu sebepler
den ve nemin de etkisiyle üzerlerindeki koruyucu sıvaların düştüğü ve ahşabın uzun süre bu koşul
lar altında çürüyerek taşıyıcı işlevini kaybettiği; çökme tehlikesine karşı, geçici tedbir olarak 10x10 
ahşap direk takviyeler verilmek suretiyle, bu mekanların şimdilik emniyet altına alındığı; üst kısım-
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larda daha çok çatıdan gelen nem dolayısıyla bodrumdaki etkileşimin, aynen meydana geldiği; yet
kililerden alman bilgiler ışığında, çatıdaki kurşun kaplamalar, yağmur sularına karşı koruyucu özel
liğini yitirdiği, düşey yağmur borularının ise delinmiş olduğu; bu nedenle nemin, son kat tavanın
da ve duvarlarında bulunan motifler ve ahşap taşıyıcı kirişler üzerinde önemli tahribat yaptığı; bu 
ahşap taşıyıcı kiriş üzerindeki koruyucu sıva çatladığı, bazı yerlerde düşmüş bulunan ahşap 
taşıyıcıların çürüdüğü.örneğin 67 Numaralı Mavi Salonun taşıyıcı tavan kirişlerinde sehim oluş
tuğu, ancak bu bölümün ziyaretçilere açık tutulduğundan herhangi bir önlemin alınmadığı; Sarayın 
kapalı mekanlarının uzun süre havalandmlmaması dolayısıyle ahşap kapı ve pencerelerde çürümel
er oluştuğu,mevcut 8 temizlik işçisinin, işçi başına (16.000) metrekare temizlik sahası isabet etmesi 
nedeniylekapalı mekanların temizlik ve havalandırma işleminin yapılamadığı; Dolmabahçe Sarayı 
ana binaya bitişik olan ayrı bir bina olarak bulunan Camlı Köşkte de durumun aynı olduğu ancak, 
bu kısımda onarım ve restorasyon işlemine başlandığı, tespitleri yapılmıştır. 

23) Milletvekili lojmanları ve spor alanları yapını işiyle ilgili olarak, inceleme yaptırıl
mıştır. 

Komisyonumuzca Maliye Bakanlığından inceleme yapmak üzere Denetim Elemanı talep edil
miş, görevlendirilen Gelirler KontroIörlerine,Milletvekili lojmanları ve spor alanları yapım işiyle 
ilgili olarak, inceleme görevi verilmiş olup, adı geçen denetim elemanlarınca Düzenlenen raporda 
(Ek: 77) ; Emlak Konut A.Ş. tarafından yapılan ihale sonucunda; ihaleyi kazanan firmanın teklifi 
ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre yapılan hesaplama arasındaki 
farkın % 88.9 olduğu Emlak Konut A.Ş.'nin TBMM Başkanlığı'nın haklarını yeterince koru
madığı; Emlak Konut A.Ş.'nin Mesa Toplu Konut Yatırım A.Ş.'ne ait hakediş belgelerinde 
zamanında ve işin niteliğine uygun kontrolleri gerçekleştirmediği, tespitleri yapılmış, Mesa Toplu 
Konut Yatırım A.Ş. nezdinde konu ile ilgili olarak yapılması gereken araştırmanın, defter ve belge 
üzerinde Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde incelemeyi gerektirdiği, ancak bu in
celemenin ilgili kurumun Vergi Usul Kanunu'nun vergi mahremiyetini içeren 5. maddesi esas
larının uygulanması, talebi bulunduğuna dikkate çekilmiştir. 

5. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 
1. Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları, proje müellifi keşif özetinde belirtilen birim fiyatlar, 

fatura fiyatları, taşeronların uygulama fiyatları ve sözleşmeleri, yüklenici firma fiyatları ile kar
şılaştırılması, (söküm işi, mekanik tesisat, elektrik işleri ve mimari dekorasyon işleri fiyatları) 
sonucu, iki katı ile elli katı arasında gerçek dışı fiyatlar görülmüştür. Komisyonun görev süresi 
içerisinde, yaklaşık 4 ay içerisinde bilgisine başvurulanların, büyük çoğunluğunun fiyat hakkında 
söyledikleri ve diğer tesbitler esas alındığında, sözkonusu işin fiyatlarının "pahalı" kavramından 
öte "fahiş" olduğu kanaati oluşmuştur. Ayrıca Emlak Bankası Müfettişlerince yazılan raporda da 
fiyatların aşırı yüksekliği vurgulanmaktadır. 

2. Muhasebe-i Umumiye Kanununa, İdare Hukuku kurallarına aykırı şekilde ihale yapma, iha
leyi onama, sözleşme yapma gibi yetkiler devredilmiş, 2886 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinin 
emredici şartları bir tarafa bırakılmış, yerine getirilmemiş, böylece Hazine zararı doğmuştur. 
Yapılan bu ihalede Akit Makamı (işi yaptıran), Kontrollük (işi denetleyen), Müteahhitin (işi yapan) 
kim olduğu anlaşılamamıştır. Hukuki prensiplere, hatta Emlak Konut İhale Yönetmeliğinin ve 
yapılan sözleşmeler gibi, kendi kurallarına uygun işlemler de yapılmamıştır. TBMM Başkanlık 
Divanı ve Meclis Teknik Dairesi, Emlak Konut A.Ş. ile yapılan sözleşmede devre dışı bırakılmış
tır. 2886 sayılı Kanun dışına çıkarılması kuralsızlık olarak algılanmış, asgari hukuki şartlar yerine 
getirilmemiştir. Ayrıca, Raporun tespitler bölümünde hukuki prosedürlere uymayan diğer hususlar 
yer almıştır. 
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3. 10/6/1998 Tarihli, A.Rıza Gönül ve diğer Komisyon üyelerince verilen sözkonusu ihale 
konusu işle ilgili olarak, TBMM görevlilerinin sorumlulğuna ilişkin önerge çoğunluk görüşü olarak 
kabul olunmuştur (Ek: 78). Sözkonusu önergede; 

"Komisyonun yaptığı uzun çalışmalar ve topladığı belgeler ve bilgilerin sonucunda rapor ile 
ilgili değerlendirmelerini tamamlamış bulunmaktadır. 

Ayrıca Türkiye Emlak Bankası Teftiş Kurulunun Meclis Genel Kurulu Salonunun yenilenmesi 
ile ilgili olarak görevlendirmiş bulunduğu 3 müfettiş raporu da tamamlanmış ve bir örneği komis
yon başkanlığınıza intikal etmiştir. 

Diğer yönden kamuoyunda yer alan iddialara dayanarak daha önceden Cumhuriyet Halk Par
tisi Milletvekilleri, Adnan KESKİN, İ.Önder KIRLI ve Yahya ŞİMŞEK tarafından Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına ilgililer hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma vs. suçlarından 
dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Gerek yapılan tesbitler, gerek Emlak Bankası Teftiş Kurulu Raporu, gerekse komisyon 
huzurunda dinlenen ilgililerin beyanları ve toplanan deliller, tutanaklar sonucu komisyonunuzda 
yapılan değerlendirmeler ışığında suç teşkil eden fiillerin oluştuğu kanaatindeyiz. Öncelikle kamu 
zararının doğmasına sebep olacak derecede yasadan doğan görev ve yetkilerin kullanılmasında 
gerekli hassasiyetin gösterilmediği hatta yetkilerin kullanılmasında tabiri caiz ise savsaklamanın 
olduğu ve yine hatta verilmemiş yetkilerin kullanıldığı veya kullanılması için başkalarına yetki 
devrinde bulunulduğu, Emlak Bankası Teftiş Kurulu raporu münderacatına göre ihaleye fesat karış
tırıldığı yolunda bulgu ve bilgilerin tespit edildiği gibi dosya münderacatı ile eylemlerin kesin 
kanaat doğuracak niteliğe ulaştığı görülmektedir. 

Bu nedenle başta dönemin TBMM Başkanı Mustafa KALEMLİ, Genel Sekreter Necdet 
BASA, Genel Sekreter Yardımcısı Fahri KÖPRÜLÜ, Teknik Daire Başkanı Mehmet MISIRLI ile 
yine dönemin Emlak Konut Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihale işlemiyle ilgili tek
nik kişilerin hakkında görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Teftiş Kurulu Raporunda yer aldığı 
üzere ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı gerekli soruşturmanın yapılması için Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gerekli işlemin ifası için dosyanın 
TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verilmesi için muhterem Araştırma Komisyon 
üyelerinin takdir ve kararlarına arz ederiz." denilmiştir. 

Sözkonusu önerge, komisyonumuzda görüşülüp, müzakare edilmiş, oylanarak, oy çokluğu ile 
kabul edilmiştir. 

4. TBMM memurları, Eski Genel Sekreter Necdet Basa, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Fah
ri Köprülü ve Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısırlı' nın, görevi suistimal veya görevi ihmal 
suçunu işlediklerine dair iddialar hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkat 
kapsamı dahilinde soruşturulması gerektiğinden adı geçenler hakkında TBMM Başkanı tarafından, 
Meclis personeli dışından, muhakkik veya muhakkikler atanması gerekmektedir. 

5. TBMM Başkanlığı tarafından oluşturulacak bir müfettişler heyeti ile TBMM Genel.Sek
reterliği ve Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı birimlerin idari, mali ve personel konularında 
geniş kapsamlı bir incelemenin yaptırılması, ayrıca Komisyonumuz üyesi Fikret Uzunhasan'in 
raporunda belirttiği nedenlerden dolayı, gerekirse Dolmabahçe Sarayının ziyarete kapatılarak, 
ivedilikle restorasyonuna ve envanter çalışmalarına başlanılması uygun olacaktır. 

6. Raporumuzun Tespitler başlıklı 4/6 bölümünde bahsi geçen; 4.10.1996 tarih ve 568 sayı ile 
Meclis kayıtlarına alınan ancak kaybolduğu ileri sürülerek komisyonumuza ibraz edilemeyen keşif 
özetlerine ilişkin yazının bulunması ve sorumlularının tespiti için başlatıldığı belirtilen araştır
manın soruşturmaya çevrilerek derinleştirilerek sürdürülmesi sağlanmalıdır. 
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7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "Özelliği Bulunan İşler" başlıklı 89. maddesinde yer-
alan, "Bu Kanunun uygulamasının mümkün olamayacağı haller"in kanun maddesinde açıklanması 
veya Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bu hallerin belirlenmesi yetkisinin veril
diği bir düzenleme yapılmasına ilişkin girişimlerde bulunulması uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzun raporu Genel Kurulun bilgisine saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Piriştina 

İzmir 
Sözcü 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

• Üye 
Nejat Arşeven 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Veysel Candan 
Konya 

; 
Üye 

Fikret Uzunhasan 
Muğla 

Başkanvekili 
Nihan İlgün 

Tekirdağ 
Kâtip 

Müjdat Koç 
Ordu 
Üye 

İrfan Köksalan 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Muhalefet şerhi eklidir. 

Üye 
Zeki Karabayır 

Kars 
üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Muhalefet şerhim ektedir. 
Son toplantıya katılmadı. 

Üye 
Sabahattin Yıldız 

Muş 

Üye 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Salonunun 

Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Olarak 
İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük 

iddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Raporu Hakkında 

"GEREKÇELİ KARŞI OY" 

VE 

"AZINLIK RAPORU" 
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I. BÖLÜM 

TBMM GENEL KURUL SALONUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ HAKKINDA 
TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN ÇOĞUNLUK RAPORUNA KARŞI GEREK

ÇELİ KARŞI OYUMUZ 
Çoğunluk raporu hakkındaki karşı oyumuz, bu rapordaki 4. TESPİTLER başlığı altındaki 

numaralandırma esas alınarak ve bu sıraya göre aşağıda sunulmuştur. 

1. TBMM Genel Kurul Salonu Yenileme İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca yapılması mümkün olduğu halde bu Kanunun 89 uncu maddesi uygulanmak su
retiyle İhale Kanununun dışına çıkarılarak işin yapılmış olması yolundaki bir eleştiri kesinlikle ka
bul edilemez. 

Çünkü bu işin İhale Kanunu içerisinde yapılması hukuken ve maddeten mümkün değildir. 
Şöyle ki; 

Öncelikle TBMM binası 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamın
da "Korunması gerekli kültür varlığı" niteliğinde bir yapı olduğundan, bu Kanunun 21 inci madde
si uyarınca bu tür yapıların yapım ve onarımı işlerinde 2886 sayılı İhale Kanununun uygulanması 
mümkün olmadığı gibi 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerinin de tatbiki söz ko
nusu değildir. Ayrıca TBMM'nin İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde bizzat kendisinin ihale 
yapmak suretiyle bu işi gerçekleştirebilmek için yeterli kadro, araç, gereç ve ekipmanı da bulun
mamaktadır. 

Nitekim, 1984 yılından beri de bu nedenle TBMM'nin yapım işlerinde bu yöntemle hareket 
edildiği bilinmektedir. 

Ayrıca, Emlak Konut A.Ş. tarafından yapılan ihalede rekabet şartlarının yaratılmamış olduğu 
iddiası da mücerret bir değerlendirmeden ibaret olduğu gibi, ihalenin 89 uncu madde kapsamında 
yapılması ile rekabet şartının yaratılması arasında bir bağlantı kurmak veya bu yolla böyle bir so
nuca ulaşabilmek imkânı da yoktur. 

Kaldı ki, Emlak Konut A.Ş.'nin ihalede kendi yönetmeliğine göre uyguladığı yöntem, İhale 
Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen teklif alma yönteminin aynıdır. Hatta, 44 üncü madde
de 3 firmadan teklif alınması yeterli kabul edildiği halde, Emlak Konut A.Ş. 7 firmadan teklif ala
rak ihaleyi gerçekleştirmiştir. 

Rapordaki "Divan üyeleri nezdinde anılan işin ihalesinin 89 uncu madde ile yapılması yolun
da zemin oluşturulmuştur" biçimindeki ifade ise divan üyesi Sayın Milletvekillerinin bilgisizlikle 
ve bilinçsizlikle suçlanmaları, kandırılarak, yönlendirilerek*, bilmedikleri ve anlamadıkları konular
da kararlar aldırılabilecek kişiler olarak nitelendirilebilmeleri anlamında olduğundan; bir komisyon 
raporunda böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi biz milletvekilleri için çok üzücü talihsiz bir 
beyandır. 

2. Devlet İhale Kanunundaki 89 uncu maddenin aradığı 3 şartın tümü, 1. Bakanlar Kurulu Ka
rarı, 2. İdarenin İhalenin Usul ve Esaslarını belirlemesi, 3. Bu usul ve esasları Bakanın onaylama
sı noksansız yerine getirilmiştir. 

Önce TBMM açısından Bakanlar Kurulu kararı olan Başkanlık Divanı kararı 20.6.1996 tari
hinde işin 89 uncu maddeye göre yapılmasını karara bağlamış, 19.7.1996 tarihli 17 imzalı protokol 
hazırlanmış ve böylece İdarece uygulanacak usul ve yöntem belirlenmiş, 

TBMM Genel Sekreterliği ile Emlak Konut A.Ş. arasında 26.7.1996 tarihinde düzenlenen pro
je yönetim sözleşmesini, bu akün tarafı olmamasına rağmen ilgili bakan mahiyetinde ve niteliğin-
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de olan, TBMM Başkanının da imzalaması suretiyle, usul ve esasın Bakan tarafından onaylanma
sı şartı da yerine getirilmiştir. Herhangi bir yetersizlikten söz etmek mümkün değildir. 

Kaldı ki, 20.6.1996 tarih ve 16 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararında; 

4/a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işi
nin, en kısa süre içerisinde ve istenilen özellik ve standardında tamamlanabilmesi için, işin niteli
ğine ve özelliğine binaen, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun özelliği bulunan işler madde başlı
ğı altındaki 2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine göre, bu Kanun hükümleri dışında ka
lınmak suretiyle, Emlak Konut A.Ş.'ne Maliyet-Kâr esasına göre verilmesine, 

4/b) Anılan Kanunun 89 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu ihalelerde uygulanacak 
usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili Bakanlık onayı ile belirlenir" hükmü gereğince, Em
lak Konut A.Ş. tarafından yapılacak tüm işleri detaylı olarak belirtecek bir protokolün bu kuruluş 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında düzenlenmesine, denilmek suretiyle, çok açık 
ve net biçimde yapılması gereken işler karara bağlanmıştır. 

Başkanlık Divanı kararlarının TBMM Başkanı ve 2919 sayılı Yasa uyarınca Genel Sekreter
lik tarafından yerine getirilmesi zorunlu olduğundan ve yapılan işlemler de aynen bu kararı uygu
lamaktan ibaret bulunduğundan, bu nedenle de yapılan işlemlerde bir aykırılık veya yetersizlikten 
söz edilmesi mümkün değildir. 

3. Emlak Konut A.Ş.'ne Başkanlık Divanı Kararı ile ilgili kanun hükümlerine aykırı yetki dev-
ri.yapıldığı ve proje yönetim sözleşmesinde bazı temel hataların bulunduğu iddiası varit değildir. 

Proje Yönetim Sözleşmesinin 4 üncü maddesindeki, "Birinci seçilen projenin mimarî, statik, 
i ki imlendirme, seslendirme, aydınlatma, akustik ve parmak izi okumalı yoklama/oylama ile yerin
den konuşmaya imkân verecek elektro-akustik sistemlerinin kesin uygulama projeleri ve detayları 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi işinin TBMM Başkanlığı adına şirketçe yürütülmesidir. 

Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve hizmetleri ifa ederken aza
mî itina ve randıman ve ekonomi ilkeleriyle hareket edilecek ...." hükmü dikkate alındığında, diğer 
yönden TBMM İçtüzüğünün 176 ncı maddesi son fıkrasındaki, "Bina, bahçe ve arsaların yapım, 
imar ve onarımı hakkındaki" madde hükmü dikkate alındığında TBMM Başkanının ihale yapma 
konusunda yetkisinin bulunmadığı, bu yetkinin Başkanlık Divanına ait olduğu, Başkanlık Divanı
nın 20.6.1996 tarih ve 16 sayılı Kararının 4 üncü maddesi ile de bu yetkisini kullandığı görülmek
tedir. 

TBMM ile Emlak Konut A.Ş. arasında 26.7.1996 tarihinde imzalanan sözleşme kesinlikle salt 
bir vekalet âkti olarak nitelendirilemez. Bu âkit sui generis ile diğer ifade ile nevi şahsına münha
sır -kendine özgü yapısı olan, âkit serbestisi prensibi içerisinde düzenlenmiş, "SUİ GENERİS-
KARMA" bir akittir. 

Bu âktin uygulanmasında öncelikle akün kendi bünyesinde mevcut olan hükümler tatbik edi
lecek ve eğer burada bir hüküm yok ise Borçlar Kanunu hükümlerine müracaat olunacak ve hiçbir 
âkte aynen uymayan ve temsili içeren sözleşmeler için umumî kural olarak vekâlet âkti hükümle
rinin ancak bu ahvalde kıyasen tatbiki söz konusu olacaktır. 

1050 sayılı Kanundaki ita amiri doğrudan Devlet İdaresi ile ilgili yani yürütme organı kapsa
mında bulunan idarelerin harcamaları ile ilgili olup, bu Kanun kapsamında ifade olunan ita amiri -
Bakan kavramı sadece bu idareler için geçerlidir. TBMM Başkanının ita amirliği ise kendisinin 
TBMM idaresinin yönetimi anlamında alınamaz. Ayrıca, 1050 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi 
uyarınca birinci derece ita amirleri açıkça deruhtei mesuliyet etmedikçe bir sorumlulukları da 
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bulunmamaktadır. 2919 sayılı Kanunda belirlendiği üzere idare olarak TBMM işlerinin yürütülme
si Genel Sekreterliğe aittir. TBMM klasik idare hukuku kapsamında bir idare sayılamayacağından, 
TBMM'nin Başkanı da sadece ita amiri yetkisi verilmiş olmakla klasik bir Daire Başkanı ya da bir 
Bakan gibi mütalaa edilemez. 

Diğer taraftan 5.2.1996 tarih ve 027/902 sayılı 1996/1 no.lu genelgenin IV. maddesindeki, "İta 
amirliği yetkisi verilen makamlarca imzalanan harcama onaylarının gerektirdiği protokol ve söz
leşmeler ile hakediş raporları, geçici ve kesin kabul işlemleri onayları, yeni fiyat tespit ve analizle
ri, ihalelerde işin artış ve eksilme ile süre uzatma işlemleri, Başkanlık Makamının onayından ge
çen hususlara ait olanlar İdare Amirlerince ... imzalanacaktır." hükmü ve 22.1.1997 tarih ve 
026/14351 sayılı 1997/1 no.lu genelgenin 2 nci maddesi (f) bendindeki "Başkanlık Makamının 
onayından geçmiş olan her türlü mal ve hizmet alımı ile ihalelere ait protokol, sözleşme, hakediş 
raporları, geçici ve kesin kabul işlemleri, fiyat tespiti ve analizleri, ihalelerde iş artışı ve eksilme
ler ile süre uzatımına ilişkin işlerin imzalanması" hükmü dikkate alındığında malî yönden Emlak 
Konut A.Ş.'ne devredilen bir yetki bulunmamaktadır. 

Kaldı ki, 89 uncu madde kapsamında İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın yürütülen bir 
işte meseleyi İhale Kanunu hükümleri açısından değerlendirmeye ve tartışmaya açmaya da imkân 
bulunmamaktadır. 

Yukarıda açıkladığı üzere, Emlak Konut A.Ş. ile TBMM arasında imzalanan sözleşme suige-
neris bir âkittir. Bu âktin mahiyeti çoğunluk raporunda değişik siyasî gerekçeler için farklı yorum
lara tabi tutulmaktadır. Önce bu âkte "Vekâletname" denhıiş ve böylece yetki devrine dayanarak 
yapılmaya çalışılmış, sonra da Emlak Konut A.Ş.'nin müteahhit gibi telakki edilmesi gerektiğin
den bahislelbu defa da "İstisna Âkti" olarak kabul edilmiştir. 

Bu âkit salt vekâletname değildir. Olsa bile bir kimsenin ya da tüzelkişinin yetkilerini bizzat 
kullanmayıp, bir temsilci aracılığı ile ifa etmesi kesinlikle yetki devri sayılamaz. Çünkü kişiler şah
sa bağlı hakları dışındaki tüm hak ve yetkilerini bizzat kullanmak zorunda değildir. Böyle bir du
rum kişilik veya yetki devri olarak nitelendirilemez. 

Hele bu âkit kesinlikle istisna âkti olamaz. Çünkü istisna akünde müteahhit bir bedel mukabi
linde bir işin yapımını üstlenmek durumundadır. Halbuki burada Emlak Konut A.Ş. bizzat işin ya
pımını üstlenmiş olmayıp, TBMM'nin işini yaptırmayı yüklenmiştir. Yani bu âkti vekâlet kabul 
edip yetki devredilmiştir görüşünü bu zemine oturtmak nasıl mümkün değilse, sözleşmeye istisna 
vasfı verilmeye çalışılması ve buna dayalı olarak da Emlak Konut A.Ş.'ne hem müteahhitliğin ve 
hem de kontrollüğün verilmiş olduğu gibi bir sonuca bu yoldan varmaya çalışılarak yapılan işlem
lerde bir kusur bulmaya ve yaratmaya çalışılması tutarlı kabul edilemez. 

Anayasanın 123 üncü maddesi Anayasanın İKİNCİ BÖLÜMÜNDE 101 inci maddeden baş
layan YÜRÜTME başlığı altında yer almakta olup, burada idarenin devlet yapılanması içindeki ye
ri ve niteliği genel ve ana hatları ile çizilmektedir. İdarenin (Kamu Tüzelkişileri) kamusal işlevleri 
ile özel hukuka tabi işleri birbirinden tamamen ayrı olup, hukukun genel prensibi olarak, kamu tü
zelkişileri özel hukuk alanına giren işlerinde tamamen özel hukuk hükümlerine tabidirler ve buna 
göre gerçek kişiler gibi haklara ve borçlara taraf olurlar. Dolayısıyla asıl yasal dayanaktan yoksun 
olan, çoğunluk raporundaki, Emlak Konut A.Ş. ile yapılan sözleşme ile yetkinin devredildiği ve bu
nun yasal dayanağının bulunmadığı iddiasıdır. 

TBMM Genel Kurul Salonunun yeniden düzenlenmesi işinin dayanağını oluşturan ve aynen 
uygulanması zorunlu bulunan 20.6.1996 tarih ve 16 sayılı Başkanlık Divanı Kararının; 
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4/c maddesinde: "Tüm işlerin müteahhit ya da taşeron ihalelerinin Emlak Konut A.Ş.'nin ken
di usullerine göre yapılmasına, proje müellif ve müelliflerinin meslekî kontrollük hizmetlerinin dü
zenlenecek protokolde yer alması suretiyle yine Emlak Konut A.Ş. tarafından yürütülmesine ve ge
rekli görülen hallerde özellik arz eden bazı hizmetlerin müşavirlik ve proje kontrollüğünün proje 
müellifi veya müellifleri dışında ihtisas sahibi kişi veya kuruluşlara verilmesine," 

4/d maddesinde : "Düzenlenecek olan istihkak ve yapılacak sarfların TBMM Teknik Daire 
Başkanlığı İşletme ve Yapım Müdürlüğünün kontrolünü takiben, Personel ve Muhasebe Daire Baş
kanlığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenmesine" denilmek suretiyle yapılması gereken işlemler hük
me bağlanmış olduğundan ve yukarıda da belirtildiği üzere bu Kararın aynen uygulanması TBMM 
Başkanı ve Meclis İdaresi için bir zorunluluk olduğundan Teknik Dairenin devre dışı bırakıldığı 
veya hakediş ödemeleri açısından yanlış ve eksik bir uygulama yapıldığı iddiasının bir tutarlılığı ve 
dayanağı bulunmamaktadır. 

4. Emlak Konut A.Ş. tarafından kendi ihale usul ve esaslarına aykırı hareket edildiği ve İdare 
çıkarının korunmadığı iddiasına katılma imkânı yoktur. 

Emlak Konutun İhale Yönetmeliğinin 73 üncü maddesi Emlak Konuta kendi ihale yönetmeli
ğini aynen uygulamak zorunluluğunda olmadığı halleri belirterek, 2886 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesini uygulama imkânı tanımıştır. İhale Kanununun 10 uncu maddesi ihalenin muhammen be
del olmadan yapılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. 

İhale için Türkiye'nin bu alandaki en deneyimli 7 firmasının çağrılmasını yeterli görmeme ne
denini anlamak mümkün olmadığı gibi, bugün ihaleyi üstlenmiş olan firmaların ne kadar yeterli ol
dukları ortaya konulmuş eserden de bellidir. Bu sebeple, yeterli rekabet ortamının sağlanamadığı 
ifadesi kişisel yorumdan öte bir anlam ifade etmediği gibi burada en önemli husus "MECLİS YÖ
NETİMİNİN MEVCUT GELİŞMELERİ İZLEMEDİĞİ" ifadesindeki "Meclis Yönetimi" tabiri
dir. Bu tabir kullanılmak suretiyle kim ya da kimler amaçlanmaktadır? Meclis Yönetimi kimdir? 
Başkanlık Divanı mıdır? Yoksa Genel Sekreterlik midir? Ya da Genel Sekreter Teknik Yardımcı
sına bağlı Teknik Daire midir? Veyahutta hepsi birden mi kastedilmektedir? Ayrıca Devlette de
vamlılık ilkesinin sonucu olarak bu birimler belirli zaman dilimlerine göre de mi ayrıma tabi tutul
makta, bunun uzantısı olarak da yeni yönetimde mi, işin içinde bulunmaktadır? 

BUNUN MUTLAKA A.ÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR. 
Ayrıca çoğunluk raporunda, Emlak Bankası Teftiş Kurulunca hazırlanıp komisyona gönderi

len rapordaki görüşün aynen benimsendiği belirtilerek, Emlak Konut A.Ş. yetkililerinin TCK'nun 
205 inci maddesi uyarınca İHALEYE FESAT KARIŞTIĞI şeklinde kesin kanaat bildirilmektedir. 
Öncelikle şu hususu vurgulamak isteriz ki, bir araştırma komisyonu olarak görev yapan komisyo
nun adeta bir yargı organı yerine geçerek kesin yargı kararı biçiminde görüş bildirmesi mümkün 
değildir. 

Kaldı ki, TCK'nun 205 inci maddesindeki suç unsurlarının tartışılması ve oluşup oluşmadığı
nın belirlenmesi ancak bir yargılama ile mümkündür. Çünkü, anılan maddedeki suçun oluşması 
için, Devlet hesabına yapılan bir alım satımda fesat karıştırma suretiyle irtikapta bulunmak gerek
lidir. Buradaki irtikap tabiri TCK'nun 209 uncu maddesindeki teknik anlamda kullanılmış olma
yıp, haksız menfaat temini için hile anlamı taşımaktadır. 

Şu halde böyle bir suçlamada bulunabilmek için, öncelikle suçlanan kişilerin ne suretle hile 
yaptıkları ve ne gibi menfaat temin ettikleri, suç işleme kasıtlarının ne şekilde oluştuğu gibi, ciddî 
yasal unsurların tüm deliller değerlendirilerek saptanması, yani çok ciddî bir mahkemenin ihtisası-
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nı gerektiren hukukî değerlendirme yapılması zorunlu iken, böyle bir suçlamada bulunulması ko
misyonun yetkisinde olmadığı gibi, ciddî ve tutarlı bir davranış olarak da kabul edilemez ve malî 
ve cezaî nitelikte sorumluluğu gerektirir. 

Diğer taraftan, çoğunluk raporu görüşüne dayanarak yapılan Emlak Bankası Teftiş Kurulunun 
5.6.1998 tarih ve 118 sayılı Soruşturma Özet Raporunda çoğunluk raporundaki idarenin zarara uğ
ratılmış olduğu ifadesinin tam aksine Emlak Konut A.Ş.'nin bir zararının bulunmadığı, ancak 
TBMM'nin zararının bulunduğu açıklanmıştır. Ama bunun nasıl bir zarar olduğu, bu zararın neyin 
neyle karşılaştırılarak hesaplandığı, zarar tutarının ne olduğu ve hangi uygulamadan doğduğu hu
susunda hiçbir kıstas ve değerlendirme ortaya konulmamıştır. Raporda mükerrer ödendiği belirti
len 109 000 $ ABD doları tutarındaki fazla ödeme iddiası ise öncelikle mükerrer ödeme bulunma
yışından dolayı mümkün değil iken, diğer yönden bir an için bir fazla ödeme olduğunu kabul etsek 
bile halen geçici kabulün yapılmamış ve kesin hesap çıkarılmamıştır. 

Kesin hesap yapıldığında ise genel uygulama olarak bu fazlalık zaten yükleniciden geri alına
caktır. • -

5. Sözleşme gereği Emlak Konut'a verilmesi gereken % 10'luk payın yüksek tutulmuş oldu
ğuna ilişkin çoğunluk görüşü uygulamanın anlaşılmamış olmasından kaynaklanan ve bu nedenle de 
gerçeğe ters düşen bir değerlendirmedir. 

TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesi işinde yüklenicilerle istisna âktini (eser sözleş
mesi) akdetmiş olan Emlak Konut, yüklenicilere yapılacak ödemelerin tümünü önce kendi % 
10'luk payı ile birlikte TBMM'den fatura keserek tahsil etmekte ve müteakiben yükleniciye öde
me yapmaktadır. Dolayısıyla Emlak Konut A.Ş. sanki tümü kendisi alıyormuş gibi, yükleniciye ve
receği meblağın da faturasını kestiğinden bunun stopajını da ödemek durumunda kalmaktadır. 

Bunu rakamlarla açıklamak gerekirse : Örneğin, yüklenicinin hakedişi 1 000 TL. ve buna gö
re Emlak Konutun % 10 payı 100 TL. ise, Emlak Konut TBMM'ne 1 100 TL. olarak faturayı tan
zim etmekte, bundan % 5 olarak 55 stopaj ödemekte böylece tahsil ettiği ( 1 100-55) = 1 045 
TL.'nin 1 000 TL.'sini yükleniciye vermekte kendisine kalan 45 TL. olmaktadır. Eğer böyle olma
yıp, yükleniciye alacağı doğrudan TBMM tarafından ödense ve Emlak Konut sadece kendi alaca
ğı % 10'luk meblağ olan 100 TL. için fatura düzenleme durumunda olsa, bu takdirde bunun % 5'i 
olan 5 TL.lik stopaj ödeyecek ve kendisine kalan meblağın (100-5)— 95 TL. olacaktı. 

Dolayısıyla Emlak Konutun bu yöntemle Devlete ödediği stopaj nedeniyle, kendisine fiilen 
verilen payın % 10 olmadığı açıkça bellidir. Belgelerle ve uygulama ile sabit olan bu gerçek ço
ğunluk raporunda göz ardı edilerek Emlak Konutun aldığı payın çok yüksek olduğu ifade olunmuş
tur. 

6. Muhammen bedel esas alınmadan tamamen firmaların teklifine bağlı ihale yöntemi izlen
mesi yolundaki eleştiri dayanaksızdır. 

"Çünkü zaten muhammen bedelin tespiti mümkün olsa idi, 89 uncu madde uygulanmaz, teklif 
alma suretiyle ihale söz konusu olmaz, ihale eksiltme yöntemiyle yapılırdı. Fiyatlandırılmış keşif 
özeti tabiri ise hem ihale hukuku hem de teknik açıdan tuhaf ve anlamsız bir ifadedir. Çünkü "Ke
şif = Metraj X Birim Fiyat" demektir. Fiyat belirlenmemişse zaten buna keşif demek mümkün ol
maz. Buna metraj ya da birim fiyat tarifi denir. 

Müellifin zaman içinde değişkenlik gösteren ve kendi içinde tutarsızlıkları bulunan ve iş bit
miş olmasına rağmen bu gün için dahi kesin bir keşfin yapıldığını söylemek mümkün değilken pro
je müellifinin ihaleden üç gün önce "Fiyatlandırılmış Keşif Özetlerini" TBMM Genel Sekreteri iği-
nc-gönderdiği şeklinde değerlendirmesinin gerçeği ifade etmesi mümkün değildir. 
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TBMM Genel Kurul Salonu yapımı işi muhammen bedeli belirlenemediği için "Teklif Alma" 
suretiyle yaptırılmaktadır. Hal böyle olunca geçici teminat alarak istenecek meblağ da tamamen bir 
tahminden ibarettir. Aslında geçici teminatın düşük tutulması bir anlamda bu teminat miktarına ba
karak teklif verme durumunda onların tekliflerinde çok aşırıya kaçmamalarına etkili olabilir biçi
minde de değerlendirilebilir. Kaldı ki kesin ihale bedeli belli olduktan sonra kesin teminat alınmak
la geçici teminat anlamını da yitirmektedir. 

Ayrıca, söz konusu işin, muhammen bedeli tespit edilemeyen ve bu nedenle de teklif almak 
suretiyle ihalesi yapılan bir iş olduğu açıkça belli iken, hiçbir esasa istinat etmeksizin ve birtakım 
varsayımlardan hareketle "Muhammen bedel tespit edilmeden ihaleye çıkılmasını önlemek üzere 
girişimde bulunulmamıştır" gibi bir bahane ile ve sağlıklı bir keşfin bugün dahi bulunmadığı tar
tışmasız olduğu halde "Keşif özeti tutarı konusunda TBMM'sinin bilgilendirildiği iddialarını güç
lendirmektedir" şeklindeki bir yargının anlamsızlığı ortadadır. 

7. Sözleşme hükmü gereği ihale tarihinden 15 gün önce sözleşme tasarısını da içeren bir koli 
TBMM'sine gönderildiği halde açılmamış ve incelenmemiştir denilmektedir. 

Çoğunluk raporunda anılan Proje Yönetim Sözleşmesinin 14 üncü maddesinde "Üzerinde de
ğişiklik yapılmak üzere" diye bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ayrıca burada yine "TBMM Yönetimi" ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade ile neyin kastedil
diği, yukarıda 4 üncü maddede de belirtildiği üzere mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. • 

Komisyon tarafından kapalı olan bu koli açılmış ve içinden nelerin çıktığı belirlenmiştir. Yi
ne komisyonda bu konu ile ilgili olarak bilgilerine başvurulan kişilerin çok ayrıntılı açıklamalar ile, 
bu hususun esasa müessir bir etkisinin olamayacağı da açıklığa kavuşmuştur. 

Yazışmalar ile ilgili konuda, ihalenin Nurol-Mesa ortak girişimine verilmesiyle ilgili 
10.10.1996 tarih ve 290 sayılı yazıya TBMM tarafından verilmesi gereken bir cevap bulunmamak
tadır ki sözleşmenin 6 ncı maddesine göre 2 günlük sürenin geçirildiğinden bahsedilebilsin. Zira 
Proje Yönetim Sözleşmesinin Başkanlık Yükümlülüğü başlığını taşıyan 9 uncu maddesi de dahil 
olmak üzere hiçbir maddesinde yüklenici ile Emlak Konut A.Ş. arasında yapılan ihaleyi onaylama 
yetkisi bulunmamaktadır. 

Zaten yer teslimi suretiyle ihale TBMM tarafından uygun mütalaa edilmiştir. 
8. Bu maddede yer alan, bir numaralı hakediş tutarının yüksek bulunması üzerine "İlgili kuru

luş ve birimlerin görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir" biçimindeki ifade çok enteresan bir ya
nılgıyı ortaya koymaktadır. 

Görev ve yetkilerin yeniden düzenlenmesi Çoğunluk Raporunda da belirtildiği üzere 
19.12.1996 tarih ve 2691 sayılı yazı ile olmuş, birinci hakediş ile ilgili tutanak ise 30.12.1996 ta
rihinde Meclis Genel Sekreterliğine havale edilmiştir. Yani Çoğunluk Raporuna göre 30 Aralık'ta-
ki olay üzerine 19 Aralık'tan işlem yapılmıştır. Bu da komisyonun olaya bakış açısındaki tutarsız
lığını ve suçlamaya yönelik ilkeliliğini ve kararlılığını ortaya koymaktadır. 

Düzenlenen hakedişin kontrolü söz konusu olduğuna göre bu kontrol elbette ki sadece sözleş
meye uygunluk açısından yapılacaktır. Aksi takdirde kontrolden değil bizzat hakedişi düzenlemek
ten söz etmek gerekmektedir. Çoğunluk raporunda kontrollük görevinin sözleşme ile büyük Ölçü
de Emlak Konut A.Ş.'ne devredilmiş olduğu belirtilmekte ise de bize göre bu görevin yerine geti
rilmesi tamamen Emlak Konut A.Ş.'ne aittir. 

Sayıştay'in TBMM Harcamalarını denetleme yetkisi söz konusu değildir'. Birinci hakedişle il
gili tereddütlerin ortaya çıkması üzerine TBMM Başkanlığı yapılan işlemlerde herhangi bir yasal 
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boşluk bulunup bulunmadığının belirlenmesi için özel bilirkişi niteliğinde inceleme yaptırılmasını 
uygun bulmuş ve bu ehliyette kişilerin Sayıştay bünyesinde bulunması sebebiyle de Sayıştay'dan 
iki kişinin bu işle görevlendirilmesini 13.1.1997 tarihinde talep etmiştir. DSP Grubunun toplanarak 
kendi arasında yaptığı ve çoğunluk raporuna alınan değerlendirme bu talepten sonra vaki olmuştur. 
Sayıştaydan gönderilen iki kişinin sanki yasal anlamda denetleme yapmış gibi telakki edilmesi bü
yük bir yanılgı olduğu gibi, bu özel bilirkişi incelemesi sonunda düzenlenen raporda da, yasal ola
rak bir noksanlık veya usulsüzlüğün bulunmadığı, açıkça belirtilmiştir. 

Sözkonusu iş için yüklenici tarafından verilen ve sözleşmeye bağlanan fiyat anahtar teslimi sa
bit fiyat olduğundan, söküm işinin abartılması ve böylece yüklenicinin verdiği teklif fiyatından da
ha fazla bir meblağı tahsil etmesi kesinlikle mümkün ve sözkonusu olamayacağına göre bu husu
sun bir haksızlık veya usulsüzlük olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. 

Hal böyle iken, çoğunluk raporunda; "Tutarının yüksek olduğu ifade edilen söküm işine iliş
kin hakedişe, Meclis İdare Amiri Mustafa Yılmaz tarafından itiraz edilmesine kadar, hakediş tuta
rı veya fiyatlarının yüksekliği konusunda Teknik Daire Başkanlığınca ilgililerin uyarıldığına dair 
bir bilgiye rastlanılmamıştır." ifadesiyle TBMM Teknik Daire Başkanlığı yöneticileri ve persone
line suçlama getirilmesi için açıklama yapılırken, 1nı bölümün en son cümlesi ile Meclis Başkanı 
suçlanmaktadır. Diğer taraftan, "Ancak, Meclis idare Amiri Mustafa Yılmaz'm Araştırma Komis
yonundaki beyanına göre, bir numaralı hakedişe fiyatın (söküm bedelini) yüksekliği nedeniyle, im
zalamaktan kaçındığı ve bunu TBMM Başkanına açık ve net olarak bildirildiğini beyan etmiş ol
ması, ayrıca DSP grubunun yazılı taleplerinin uyarıcı özelliğinin de dikkate alınmamış olması, 
Meclis Başkanının da KONUYA BİLEREK DUYARSIZ KALDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR" 
denilebilmesi, konunun bilerek siyasî amaçlı ve iyi niyetten yoksun biçimde, peşin hükümle değer
lendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Şöyle ki; 

* DSP grubunun uyarısından söz edilmektedir. Halbuki, DSP Grup toplantısı sonunda TBMM 
Başkanı Mustafa Kalemli'ye hitaben yazılan 14.1.1997 tarihli (ve tarihinde de tereddütler bulunan) 
yazıda, hiçbir şekilde kesin surette tespit edilen bir usulsüzlük dile getirilerek bir uyarıda bulunul
mamış, sadece 'TBMM Genel Kurul yapını işinin VARSA YASAL BOŞLUKLARININ DOLDU
RULMASI" için yani, tereddütlerin giderilmesi için Başkanlık Divanın toplantıya çağrılması isten
miştir. 

* Mustafa Yılmaz'in komisyondaki beyanına göre bir numaralı hakedişte söküm fiyatının yük
sekliği nedeniyle imza koymadığı ve bunu Başkana ilettiği çoğunluk raporunu düzenleyenlerce ra
pora esas olarak alındığı halde aynı kişinin yine komisyonda "EĞER BU HAKEDİŞ İMZALAN
MASA İDİ, TBMM CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDI" dediğinden hiç haberleri yokmuş 
gibi davranmaktadırlar. 

* Burada en önemli husus görev ve yetkisi sadece bilgi edinmekten ibaret olan araştırma ko
misyonunun çoğunluk raporunu düzenleyen sayın üyeleri tamamen yetkilerini aşarak, kesin yargı 
belirtmişler ve TBMM Başkanını bilerek duyarsız kalmakla suçlayabilecek kadar ileri gitmişlerdir. 
Bilerek duyarsız kalma tabiri, Ceza Hukuku açısından bir kişiyi kasten suç işlemekle.itham etmek 
demektir. Bu kasıtlı ve yetkisiz suçlamanın hukukî sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklarını 
hatırlatmak isteriz. * • 

9. TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut A.Ş. arasında düzenlenen Proje Yönetim Sözleşmesin
de yer almamasına rağmen ihzarat ödemesi yapılmış olmasında bu sözleşmeye aykırılık olmadığı 
gibi başka bir açıdan usul ve esasa aykırılık da bulunmamaktadır. 
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20.6.1996 tarihli ve 16 sayılı Başkanlık Divanı kararı ve bu çerçevede düzenlenmiş olan ihalede 
uygulanacak usul ve esasları belirleyen 19.7.1996 tarihli toplantı tutanağı, genel usul ve esasların 
belirtilmesidir. Ayrıntı ise Emlak Konut A.Ş. ile Yüklenici Mesa-Nurol firmaları arasındaki 
sözleşmede belirlenmiştir. Genel usul ve esaslar belirlenirken ileride sözleşmeye konulması açıkça 
yasaklanmış bir husus olmadıkça sözleşmede bulunan bir hüküm bu prensiplere aykırı olarak nite
lendirilemez. Kaldı ki yüklenici tarafından verilen ve sözleşmeye bağlanan fiyat, anahtar teslimi 
sabit fiyat olduğuna göre bu hususun pratik olarak tartışılmasının da anlamı bulunmamaktadır. 

Ayrıca, çoğunluk raporunun 2 nci maddesinde 19.7.1996 tarihli Toplantı Tutanağının, İhale 
Kanunu 89 uncu maddesi uyarınca usul ve esasların belirlenip belirlenmediği açısından 
değerlendirilmesi yapılırken hukuken bir anlam ifade etmediği belirtilmiş iken, şimdi burada ise bu 
usul ve esaslara aykırı hareket edildiğinden bahisle, yapılan işte kusur bulma gayretine gerekçe 
yaratmaya çalışılmıştır. Bu da komisyonun aynı hukukî veya maddî olguları, farklı amaçlarına göre 
istedikleri gibi çarpıtabildiklerini kanıtlaması bakımından çok çarpıcı ve dikkati şayandır. 

Yine çoğunluk raporunda, hiçbir dayanağı bulunmadığı halde Proje Yönetim Sözleşmesine 
aykırılığa hükmedilirken, idare aleyhine, kamu zararı yaratan, yükleniciyi kayıran ve haksız reka
bet koşulunu doğuran, gibi sözcüklerin kullanılması komisyonun konuya, suçlu yaratma amacıyla 
ne kadar peşin hükümle baktığını gösteren ilginç bir Örnektir. 

10. İhale şartnamesinde ve sözleşmede elektro-akustik işlerin fatura + % 15 ile yaptırılacağı 
ve bunun ihaleye çıkarılan işin içinde bulunduğu, ayrı bir iş olmadığı, ihale üzerinde kalacak olan 
yüklenicinin bu işi de üstleneceği, şartname ve sözleşme hükümlerinin temel esaslarından biridir. 

Bunun nedeni de, anahtar teslimi bir işte, yapılacak işlerin tümünün, bir müteahhit eliyle 
yaptırılmasının genel geçer kural olması ve diğer taraftan yüklenicinin taşeronlararası koordinasy
on, şantiye hizmetleri, ayıba karşı tekeffül, risk ve cezaların getireceği tüm sorumlulukları üstlen
mesidir. 

İhale şartnamesi ve sözleşmedeki, her okuyanın hiçbir tereddüte kapılmadan rahatlıkla 
anlayabileceği açıklıktaki hükümlerle, elektro-akustik sistemle ilgili işin yüklenicisinin de Nurol 
Mesa Ortak Girişimi olduğu tartışmasız iken, bu firmaya hiç ilgisi olmadığı halde para 
ödendiğinden nasıl söz edilebildiğini izah edebilmek imkânı yoktur. 

Çoğunluk raporunda yükleniciye hiç ilgisi olmayan iş için para ödendiği belirtilirken, aynı 
cümle içinde "Yüklenici firmadan elektro-akustik ve oylama yoklama sistemleri ile ilgili tekliflerin 
toplanmasının talep edildiği" söylenebilmektedir. 

Mademki yüklenicinin bu işle bir ilgisi yoktur, o halde ne sıfatla bu teklifleri almış ve 
sözleşme düzenleyerek işi Siemens firmasına vermiştir? Nitekim, halen işlerin tümü tamamlanmış 
olduğu halde Siemens tarafından yapılan elektro-akustik işi nedeniyle genel kurul salonu 
açılmamıştır. Bundan sözleşmeye göre bir cezaî şart veya tazminat doğacak olursa bunun muhatabı 
Siemens değil, yüklenici olan Nurol-Mesa Ortak Girişimi olacaktır. Hal böyle iken Nurol Mesa 
Ortak Girişimine, ilgisi olmayan iş için para ödendiğinin söylenebilmesini kabul etmenin imkânı 
yoktur. 

Önemli bir husus ta, bu işte Siemens firmasına artan malzeme için fark bedel verilmesi oluru
nun hakkında suçlamalar yapabilmek için bahaneler yaratılmaya çalışılan eski TBMM Sayın 
Mustafa Kalemli tarafından değil, TBMM şimdiki Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından verilmiş < 
olduğudur. O halde, eğer çoğunluk raporundaki "İdarenin peşinen işi Siemens firmasına vermek 
gibi bir tutum sergilendiği ve hiç ilgisi olmayan Nurol Mesa ortaklığına Siemens'e ödenen 
meblağın % 15'i haksız yere verildiği kanaati oluşmuş" denerek suçlular grubu yaratma gayretine 
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esas olan mantığa katılınacak olursa, bu suçlular grubu içinde Sayın Hikmet Çetin'in, Genel 
Sekreter Vekili Orhan Dülgerler ile Teknik Daire yöneticilerinin de bulunduğunu söylemek ve 
onları da suçlu ilan etmek zorunda* kalınılacaktır. 

Çoğunluk raporundaki; "Özellikle Philips şirketinin elendiği, ancak Philips şirketinin salon üst 
aydınlatmasının mevcut proje sonucu sistemi çalıştırmada güçlük yaratacağı yönündeki tespit ve 
uyarılarının basında yer alması sonucu ihale dışı bırakıldığı" ifadesi, bu tutarsız mantığı çok çarpıcı 
ve ilginç bir biçimde ortaya koymaktadır. Çünkü, yüklenici Nurol-Mesa Ortak Girişimi tarafından 
elektro-akustik işi için proje müellifinin önerdiği 11 firma davet edilmiş ve davet edilen firmalar
dan biri olan Philips şirketince ihale için cevap dahi verilmemiştir. 

11. Mükerrer ya da fazla ödeme söz konusu değildir. Söküm işini ayrıntılı olarak belirleyen 
proje müellifidir. Teklif Fiyatlı İşler İcmalinde Dekorasyon Sökümü içinde Mekanik Tesisat 
Sökümü bulunmamaktadır. Bu, mekanik tesisat işleri içerisinde gösterilmiştir. Ayrı ayrı işler olup 
bu sebeple de ayrı ücrete tabi işlerdir. Hatta bu konu için Emlak Konut A.Ş. ile yüklenici arasında 
yapılan sözleşmenin fiyatlandırıldığı özet bölümde ve İhale Şartnamesinde tüm çıplaklığı ile 
görülmektedir. Bu husus daha önce de TBMM Teknik Daire Başkanlığı ve Emlak Konut A.Ş. 
Kontrol Amirliği Teşkilâtıyla her yönden tartışılarak karara bağlanmıştır. 

Başkanlık Divanı 9.11.1996 tarih ve 27 sayılı kararıyla bina içerisinde mevcut bir asansörün 
genişletilmesi için TBMM Başkanlığına yetki vermiştir. Başkanlık tarafından Teknik Daire 
Başkanlığına yaptırılan inceletme sonucunda genişletme halinde özellikle Sayın Aydın 
Menderes'in bu asansörlerden istifade edemeyeceğinin anlaşılması üzerine yeniden yapımı 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu işin TBMM üyesi olan tüm özürlü Milletvekillerinin Genel Kurul 
Salonundan istifade etmelerine ve toplantılara katılmalarına imkân sağlayacak bir düzenleme 
olmasına dayalı olarak yeniden Başkanlık Divanı kararı alınmasına ihtiyaç duyulmayarak, ek işler 
içerisinde mütalaa edilmiştir. 

Bu sebeple keyfî bir uygulamadan bahsetmek mümkün olmadığıgibi işin zorunlu olarak 
yeniden asansör yapılması şekliyle çözümlenmesinde de Başkanlık Divanı Üyelerinin bilgisi 
olduğu gibi, gerek harcama, gerekse çözümleme yönünden doğan bir kişisel ya da hazine zararı 
bulunmamaktadır. 

12. Muhammen bedel tespit edilmeden ihale yapılmıştır ve böyle hareket edildiği için iş fahiş 
fiyata yaptırılmıştır iddiası dayanaksız ve anlamsızdır. Çünkü; defaatle belirtildiği üzere, söz 
konusu iş, muhammen bedeli tespit edilemediği için teklif alma suretiyle ihale edilmiştir. Eğer 
muhammen bedel belirlenebilse, teklif alma değil, açık eksiltme suretiyle ihale yapılırdı. 

Proje Müellifinin 1996,yılı sonunda verdiği birinci keşif özeti ile 29 Nisan 1998 tarihinde 
hazırladığı "Ural Mimarlık Keşfi" isimli keşif özeti arasında ciddî çelişkiler bulunmaktadır. 
Elektro-akustik sistemler hariç olarak hesaplanan yeni bedel ile ilk keşifteki aynı kalemlerin 
toplamı arasında yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir fark olduğu görülmektedir. Üçüncü bir keşfin 
proje müellifi tarafından düzenlenmesi halinde bu farkın ne olacağı da açıkça merak konusudur. 
Diğer taraftan keşfi hazırlayan müellif yapılan tüm toplantılarda, tutanaklara geçen konuşmalarında 
bu işin Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ve şartlarıyla yapılmasının mümkün olmadığını ifade 
etmiş ama, söz konusu keşifleri yine de bu şartlara göre hazırlamaktan kaçınmamıştır. 

Örneğin elektro-akustik sistemlerin 7,5 milyon dolara malolduğu bir projede Müellif 
tarafından tüm söküm, inşaat, mimarî dekorasyon, mekanik ve elektrik tesisatlarının 5 milyon 
dolara maledilebileceğini düşünüp, iddia edip keşfe bağlamak konu hakkındaki kendi kusur ve 
sorumluluklarını, hatta suçunu gizlemeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu da müelliften 
gelen değerlendirmelere güvenilemiyeceğini açık olarak göstermektedir, Çoğunluk Raporunda 
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belirtilen fiyatın fahiş olmasına ilişkin konu, yüklenici firma tarafından Yeminli Malî Müşavirlik 
firmasından alınan ve Komisyon Başkanlığı ile Komisyonun tüm üyeleri olarak bizlere dağıtılan 
raporda açıklanmıştır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 
Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, bu rapor; Kamu idaresinin 
yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş belge kabul edilir ve düzenleyenler, 
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilcn sorumludur. 

Böylece sıhhatinde tereddüt edilmesi mümkün olmayan bu tespit karşısında, % 23,5 
oranındaki vergi öncesi brüt bir kârın fahiş olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı sabit 
olmuştur. i 

Ayrıca, yüklenici ortak girişimin kendi alt firmalarına yaptırdıkları işlerin bedellerinin 
toplamı, toplam giderin sadece % 4'ünü oluşturmaktadır. Yani, fahiş bedelle iş yaptırıldığı 
iddiasının hiç bir esasaistinat etmediği sabit olmuştur. 

13. Çoğunluk raporundaki "TBMM Basın Bürosunun Mesa A.Ş. tarafından hibe olarak 
yeniden düzenlenmesi üzerine bu ihalenin kendilerine verildiği" anlamındaki değerlendirme çok 
Vahim ve talihsiz bir beyandır. Çünkü böyle bir beyanla TBMM'ne ihaleyi almak için rüşvet ver
ildiği iddia edilmiş olmaktadır. 

Yüce Meclise böyle bir isnatta bulunmak, hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. 
7.10.1996 tarihinde yapılan bu ihaleye, yalnız Nurol-Mesa konsorsiyumu katılmayıp, 7 firma 

davet edilmiş, bunların içinde en düşük bedeli teklif ettiği için de ihale bu ortak girişimde kalmıştır. 
Ayrıca, yüklenici firma yetkililerinin komisyonda yaptıkları açıklamalar ve verdikleri bel

gelere göre bu şirketler TBMM dışında da, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarına hibe şeklinde 
okullar ve benzeri kamu hizmetine yönelik inşaatlar yaparak katkılarda bulunmuşlardır. 

14. Çoğunluk raporunda, 20.6.1996 tarihli başkanlık divanı kararı yok farzedilerek, bu karar
dan önceki toplantıda söylenen veya toplantıda bulunan üyelerin aklından geçenler esas alınmaya 
çalışılmaktadır. ' 

Hukukta geçerli olan yasadır, tüzüktür, yönetmeliktir, ya da karardır. Bu karar başkanlık 
divanı üyelerince imzalanarak tekemmül ettirildiğine göre, bu karar için yapılan toplantıda nelerin 
söylendiği ya da düşünüldüğü hiçbir anlam ifade etmez. Eğer başkanlık divanı gibi bir makamda 
görev yapan sayın üye, kendi düşüncesine aykırı bir karar var ise bunu imzalamaz veya muhalefe
tini bildirir. 

TBMM'den geçen ve kabul edilen bir yasanın kabulü yolunda oy kullanan bir milletvekili, 
aslında ben bu yasa hükmünün aksini düşünüyordum, dolayısıyla yürürlüğe girmiş olan yasa 
hükmü benim açımdan hüküm ifade etmez diyebilir mi? Diğer yönden Sayin Mustafa Kalemli'nin 
komisyondaki açıklamalarında belirttiği üzere, tekrar başkanlık divanına getirilecek ve verilecek 
olan bilgi keşif bedelleri değil sadece projedir. 

Kaldı ki, bilinçsiz veya kandırılmış olarak bilmeden Başkanlık Divanı kararını imzalayacak 
duyarsızlıkta bir divan üyesinin varlığını düşünmek mümkün değildir. 

15. Özellikle basında büyük yer verilen ve eski TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'yc 
yöneltilen ve bu komisyonun kurulmasının ana sebebini oluşturan iddia. Sayın Mustafa 
Kalemli'nin yüklenici firmalardan MESA şirketinden bedelini ödemeden bir daire almış olduğu 
yolundaki suçlamadır. 

Yapılan araştırma ve komisyonumuza ibraz olunan belgelerle, bu iddianın yanlış olduğu sabit 
olmuş ve komisyonca da bu durum-oybirliği ile tespit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 



- 1 6 8 -

Şöyle ki; Sayın Mustafa Kalemli daire satın almak istediği Mesa yetkilisi Cavit Aynkaya'ya, 
birisi kendisine diğeri oğluna ait iki daireyi satmak (Komisyondaki beyanı ile de sabit olduğu üzere 
Sayın Mustafa Kalemli tarafından bu işlemlerden çok önce bu dairelerin satışa çıkarıldığının mal 
beyanı bildirimine de şerh edildiği sabittir) ve satın almak istediği dairenin bedelini bu şekilde öde
mek için Ankara 11 inci Nöterliğince 29.9,1997 tarih, 42647 ve 42648 yevmiye nolu iki adet 
vekâletname verilmiş, kendisine ait daire 20.11.1998 tarihinde 110 000 $ ABD dolarına, oğluna ait 
daire 15.12.1997 tarihinde 74 000 $ ABD dolarına olmak üzere toplam 184 000 $ ABD dolarına 
satılmış ve Mesa yetkilisi vekili tarafından şirket namına bu bedeller tahsil olunmuştur ve bu sebe
ple de bu tarihte yani 15.12.1997 tarihinde daire kendisine teslim edilmiştir. 

Böylece, Sayın Mustafa Kalemli'nin satın almak istediği dairenin bedellerini ödediği kesin
likle sabit olduğu ve medyada yer alan yakışıksız iddia ve ithamların çirkin ve insafsız iftiralar 
olduğu kesinlikle sabit olduğu halde, diğer bütün konularda yapay gerekçeler yaratarak ve yetkisi
ni de aşmak suretiyle tespitten öte hüküm kuran çoğunluk raporunda, araştırma komisyonunun en 
önemli konusunu oluşturan bu konuda sadece mevcut delillerin hiçbir yorum katmaksızın sıralan
ması ve sadece bu gerçeği oybirliği ile tespit etmekle yetinilmiş ve sonuçta TBMM Başkanlığı gibi 
yüce bir makamda bulunmuş bir kişinin şerefinin söz konusu olduğu ve komisyonun kuruluş sebe
bi olan hususta: 

"Böylece, bu iddianın dayanıksız bir itham ve iftiradan ibaret bulunduğu saptanmıştır" biçi
mindeki, hem komisyonun görevi icabı ve hem de vicdanî bir mesuliyet gereği olarak belirtilmesi 
zorunlu bu kanaat açıklanmasından, bilinçli bir şekilde kaçınılmıştır. 

Bu durum komisyonun tarafsız olduğunu söyleyebilme imkânını ortadan kaldıran çok dikkat 
çekici bir davranıştır. 

16. Yukarıda 15 inci maddede izah olunduğu üzere, Sayın Mustafa Kalemli'ye yöneltilen 
haksız ve mesnetsiz suçlamalardan birincisi ve en önemlisi olan ev alma iddiasının gerçek dışı 
olduğu kesinleşince bu kerre, Çeşme'deki yazlığının bazı işlerinin MESA şirketi tarafından 
yaptırıldığı iddia ve ithamı siyasî amaçlı suçlamada bulunma gayreti için tek dayanak olarak 
kalmış, bu iddianın da sadece iftiradan ibaret olduğu aynı netlikte ortaya konmuş iken,ibarz olu
nan faturalar saptırılarak ve bir tarafa bırakılarak akıl ve mantıkla bağdaşmayacak biçimde bir 
takım kasıtlı dedikodu ve safsataları dayanak yaparak Sayın Mustafa Kalemli aleyhinde 
değerlendirme yapılabilmesi, hiç bir insaf ölçüsü ile bağdaşmayan bir tutum olup, böyle bir isnat
ta bulunabilenlerin hukukî sorumluluğunu gerektirmektedir. 

17. Çoğunluk Raporunun 19 uncu maddesiyle yapılan açıklama konusunda; 
TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlenmesi işi Geçici kabul işlemi için TBMM ile 

Danışmanlık sözleşmesi yapan ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 
tarafından Teknik Daire Başkanlığına bugüne kadar verilen tüm raporlar geçici kabul yapılmaması 
doğrultusundadır. 

Sözleşme gereğince ödemenin geçici kabulün TBMM Başkanlığınca onaylanmasından sonra 
yapılması gerekirken % 80 tutarındaki meblağ olan 5 milyar lira bu işlemler yapılmadan Teknik 
Daire Başkanlığının düzenlemesi, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile ilgili kuruluşa 
ödenmiş olduğu Çoğunluk Raporunda açıkça belirtilmiş olmasına karşılık, raporun Değerlendirme, 
Sonuç ve Öneriler Bölümünde Teknik Daire Başkanlığı yöneticileri, Genel Sekreter Orhan 
Dülgerler ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin haklarında hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Araştırma Komisyonunun-olaya ve kişilere yönelik olarak çifte standardını göstermesi 
yönüyle örnek bir olay olması bakımından açıklama getirilmiş olup, sonuç kısmında bu görev ve 
yetkililerin de yer alması gerekmektedir. 
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18. Çoğunluk Raporunun 20 nci maddesiyle yapılan açıklama konusunda; 
Proje Yönetim Sözleşmesine göre Emlak Konut A.Ş. aracılığı ile yükleniciye ödenmesi 

gereken avansın, isteği üzerine Nurol-Mesa ortak girişiminin banka hesabına yatırılması konusu 
Çoğunluk Raporunda geniş olarak açıklanıp, ödemenin tarafına ilişkin olarak hata yapıldığının 
tespiti ve düzeltme işleminin yapıldığının anlaşıldığı belirtilmesi sebebiyle, bu madde için ayrıca 
bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

19. Çoğunluk Raporunun 21 inci maddesiyle yapılan açıklama konusunda; 
Çoğunluk Raporunda, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanununa aykırı hareket edilmiştir. 
Bu yasa ile mal bildirimlerinin kimler tarafından nasıl incelenebileceği ve açıklanıp açıklana-

mayacaği belirlenmiştir. Araştırma Komisyonunun mal bildirimi inceleme ve bunu açıklama hak 
ve yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca yasal hüküm olmaması nedeniyle bildirim talebine uymayan
lar hakkında yaptırım getirilmez iken, bildirimde bulunanlardan sadece Meclis eski Başkanı 
Mustafa Kalemli, eski Genel Sekreter Necdet Basa, eski Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Fahri 
Köprülü ve Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürü Cihan Sakarya dışındaki hiçbir bildirim veren 
hakkında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden kayıtları teyidi yönüyle bilgi istenilmemiştir. Bu 
da keyfiliği ve suçlama yapmak için seçilenleri açıkça göstermektedir. 

Yasaya aykırı inceleme nedeniyle Komisyon Başkan ve üyeleri adına doğabilecek malî ve 
cezaî sorumluluklar da Komisyon Başkanlığınca dikkate alınmamıştır. 

Ayrıca TBMM Araştırma Komisyonunun yetkisi olmadan istemesine karşılık, bu bilgileri 
veren Tapu Kadastro yetkilileri de 3628 sayılı Kanuna aykırılık sebebiyle suç işlemişlerdir. 

Ancak, yasaya aykırı biçimde incelenmiş olması bir yana mal bildirimlerinde eleştiriye tabi 
tutulabilecek hiçbir hususun bulunmadığı Komisyon tarafından saptanmıştır. 

20. Çoğunluk raporunun 17, 18,22 ve 23 maddelerinde yer alan konular bu komisyonun yetki 
ve görevleri dışında bulunduğundan, raporda yer almamaları gerekmektedir. 

Bu araştırma Komisyonu TBMM'nin 13.1.1998 tarihli 41 inci birleşiminde alınan kararla 
kurulmuştur. Komisyonun kuruluş sebebi ve araştıracağı konular açıkça bellidir. 

"Genel Kurulun 7.1.1998 tarihli 39 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince, gündemin bu 
kısmının 181 inci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, 182 
nci sırasında yer alan İçel Milletvekili Turhan Güven ve 19 arkadaşının; 183 üncü sırasında yer alan 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 49 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
Salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak ön görüşmelerine başlıyoruz." şeklindeki beyan
larından, yapılan görüşmelerin sadece Genel Kurul Toplantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işi 
ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar İçel Milletvekili Turhan Güven ve 19 arkadaşının verdiği önerge metninde 
Komisyon Başkanlığının 3 sayılı yazısında belirtilen diğer konular da yer almakta ise de, Tutanak 
Dergisinin 165 inci sayfasında yer alan Sn. Mustafa Kalemli'nin Genel Kurul'a hitaben yaptığı 
"...bugün yapılan görüşmelerde, önce sevgili dostum Turhan Güven'in bir dil sürçmesini düzel
terek cevaplarıma başlamak istiyorum. Konuşmasının bir kaç yerinde "Mustafa Kalemli'yle ilgili 
bir araştırma, soruşturma açıldı" tabirini kullandılar. "Benim şahsımla ilgili ne bir araştırma ne bir 
soruşturma açılmadı" şeklindeki takdimine Sn. Turhan Güven'in verdiği cevapta, bu takdimin 
içeriğinin "doğru" olduğunu teyit etmesi ve Sn. Kalemli'nin tekrar "...takdir edersiniz ki bütün 
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partilerin verdikleri önergeler, sadece Meclis Genel Kurul Salonunun yenilenmesiyle ilgili yapılan 
usulsüzlükleri araştırmak üzere açıldı; bunun altını çizerek bir düzeltmek istiyorum" şeklindeki be
yanları ve bu görüşmeler sonunda mezkûr konu ile sınırlı oylama yapılması sebeplerine dayalı ola
rak TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işi dışında Meclis Başkanlığı
na ait hiç bir işlem ve uygulamanın, Komisyon tarafından incelemeye tabi tutulması mümkün bu
lunmamaktadır. 

Çoğunluk raporunun 17, 18, 22 ve 23 numaralı bölümlerinde incelenen hususlar tamamen 
komisyonun yetkisi dışındadır. Yetki dışında olmasına ilaveten, bu hususlardaki tespit ve 
değerlendirmeler de tutarsız ve dayanaksız bulunmaktadır. Bu sebeple bu hususlardaki tespit ve 
kanaatlere kesinlikle katılmadığımızı ifade ile yetiniyor ve ayrıca ayrıntılı açıklamaya gerek duy
muyoruz. 

II. BÖLÜM 
AZINLIK RAPORU 

Çoğunluk raporu ekinde bulunan dosya içeriğindeki, tüm belgeler, dinlenen kişi ve komisyon
da görevlendirilen uzmanların beyan ve izahatlarının tümü birlikte, komisyonumuzun görev ve 
yetkileri kapsamında değerlendirilmek suretiyle tespit olunan hususlar azınlık raporu olarak 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. a) TBMM Genel Kurul Toplantı Salonu yerleşiminin müzakere ağırlıklı ve günümüz 
mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışına uygun çağdaş bir çalışma ortamına kavuşturulması 
amacıyla yeniden düzenlenmesi için, TBMM Başkanlık Divanı 24 Aralık 1994 gün ve 94 sayılı 
kararıyla bir proje yarışması açılmış böylece genel kurul toplantı salonunun yeniden düzenlenmesi 
süreci başlatılmıştır. ' 

b) Bu projenin hayata geçirilmesini teminen TBMM Başkanlık Divanı 20 Haziran 1996 tari
hinde toplanarak aldığı 16 sayılı kararı ile 

"Madde 4/a) TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun yeniden düzenlenmesi işinin, en kısa 
süre içerisinde ve istenilen özellik ve teknik standardında tamamlanabilmesi için, işin niteliğine ve 
özelliğine binaen, 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun özelliği bulunan işler madde başlığı 
altındaki 2990 sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine göre, bu kanun hükümleri dışında 
kalınması suretiyle, Emlak Konut A.Ş.ne maliyct+kâr esasına göre verilmesine" karar vermiştir. 

Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca bir işin bu kanun kapsamı dışına 
çıkarılarak yapılması için işin bazı özelliklerinin bulunması yani özelliği bulunan bir iş olması 
gerekmektedir. Uygulamada ve öğretide hangi işlerin bu kapsama girdiği örnek olarak belirlenmiş, 

-Elektronik cihaz alımı, 
- Özelliği bulunan yapım işleri, 
- Bedii ve teknik hususiyetler taşıyan sanat işleri, 

bunlar arasında sayılmıştır. 
TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun yenilenmesi işi içinde, elektro-akustik ve parmak izi 

okumalı sistemin yer alması, yarışma sonunda birincilik kazanmış ve üzerinde müellifinin telif 
hakkı bulunduğu için aynen gerçekleştirilmesi zorunlu bir eser olrnası ve TBMM'nin saygınlığına 
yakışır örnek bir yapım işi olması hususlarına bakıldığında yukarıda örnek olarak sayılan özellik
lerin hem de birlikte bulunduğu görülmektedir. 

Bunlara ilaveten TBMM binasının korunması gereken kültür varlığı olması nedeniyle, Genel 
Kurul Salonu yenileme işinde, 2863 sayılı yasanın 21 inci maddesi uyarınca, Devlet İhale 
Kanununun uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle de işin 89 uncu madde uygulanarak 
yapılması yasaya uygundur. 
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Anılan 89 uncu madde, bu madde uygulamasında üç şartın yerine getirilmesini amirdir. 
- Bakanlar Kurulu Kararı, 
- İdarece ihalede uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi 
-Bakan onayı. 
Önce TBMM açısından Bakanlar Kurulu Kararı olan, 20.6.1996 tarih ve 16 sayılı Başkanlık 

Divanı karan alınmış (hatta bu kararda usul ve esas belirlenmesi ile ilgili ayrıntılar bile temel nok
taları ile belirlenmiş), bunu takiben 2919 sayılı yasa uyarınca TBMM idarî yapılanmasında İhale 
Kanununun 89 uncu maddesinde değinilen İdare olan TBMM Genel Sekreterliği tarafından 
ilgililerin de katılımı ile 17 imzalı 19.7.1996 tarihli bir protokol hazırlanmış böylece usul ve esasın 
belirlenmesi ile ilgili ikinci şart tamamlanmış, daha sonra da TBMM Genel Sekreterliği (İdare) ile 
Emlak Konut arasında düzenlenen 26.7.1996 tarihli Proje Yönetim Sözleşmesi TBMM Başkanı 
(TBMM açısından Bakan) tarafından da bu aktin tarafı olmamasına rağmen imzalanmak suretiyle, 
Bakan Onayı şartı da yerine getirilmiştir. 

Dolayısyla hem işin 89 uncu madde kapsamında yani Devlet İhale Kanunu dışında kalınarak 
yapılması tercih ve tespitinde ve hem de 89 uncu madde şartlarının tekemmülü hususunda tüm 
yasal gerekler noksansız tamamlanmıştır. 

20.6.1996 tarih ve 16 sayılı Başkanlık Divanı kararında işin 89 uncu madde kapsamında 
Devlet İhale Kanunu dışına çıkarılarak yapılması kararına ilaveten, bu kararın 4/a, 4/b, 4/c ve 4/d 
maddelerinde; 

Genel Kurul Toplantı Salonu yenileme işinin Emlak Konut A.Ş.'ye maliyet+kâr esasına göre 
verilmesi, Emlak Konut'la yapılacak işlerin detaylarını belirleyen bir protokol düzenlenmesi, mü
teahhit ve taşeron ihalelerini Emlak Konut A.Ş.'nin kendi usullerine göre yapması, kontrollük ve 
müşavirlik hizmetlerinin ihtisas sahibi kişi veya kuruluşlara verilmesi ve düzenlenecek istihkak 
ödemelerinin TBMM Teknik Daire Başkanlığı İşletme ve Yapım Müdürlüğünün kontrolünü taki
ben Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğünce ödenmesi gibi, ana unsur
lar da karara bağlanmıştır. 

TBMM Başkanlık Divanı Kararları TBMM Başkanı ve Meclis İdaresi (Genel Sekreterlik) için 
uyulması ve aynen uygulanması gereken kararlardır. Dolayısıyla, bu karar karşısında yapılan 
işlemler için yasal bir noksanlık veya usulsüzlükten bahsedilemez. 

İşte bu çerçevede TBMM İdaresi ile Emlak Konut A.Ş. arasında 26.7.1996 tarihinde sui 
generis -nevi şahsına münhasır- kendine özgü yapısı olan Proje Yönetim Sözleşmesi aktedilmistir. 
Karşı oy gerekçelerimiz içinde çok ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu sözleşme tamamen 
yasalara ve 20.6.1996 tarihli TBMM Başkanlık Divanı kararına uygun ve geçerli bir âkittir. 

2. 26.7.1996 tarihli Proje Yönetim Sözleşmesinin düzenlenmesini müteakip Emlak Konut 
A.Ş. kendi usullerine uygun olarak (ki uygulanan bu yöntem Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi esaslarıyla paralellik arzetmektedir) % 70'i dış alıma dayandığı için muhammen bedeli 
tespit olunamayan bu işi Teklif Alma Yöntemi ile ihaleye çıkarmış, Türkiye'nin bu konuda en 
deneyimli, proje müellifince önerilen ve kendi portföyünde bulunan 7 adet firmadan teklif almış ve 
bunların içinde en düşük ve uygun bedeli teklif eden Nurol-Mesa Ortak Girişimine işi ihale etmiş 
ve 11.10.1996 tarihinde, işsahibi olarak Emlak Konut A.Ş. ile Müteahhit (yüklenici) olarak Nurol-
Mesa Ortak Girişimi arasında bir istisna akti (Eser Sözleşmesi) tanzim ve imza edilmiştir. 

Sözleşmeye konu olan iş bölünemez eser niteliğinde bir bütünlük arz ettiğinden Elektro-
akustik ve parmak izi okumalı oylama/yoklama sisteminin yapımı işini de bu ortak girişim yük
lenici olarak üstlenmiş ancak henüz âkit tarihinde hangi firma aracılığı ile bu işin yaptırılacağı 

\ • ' ' I ' ' • 
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seçimi yapılmamış olduğundan, daha sonra seçilen Siemens firması ile yüklenici Nurol-Mesa ortak 
girişimi arasında yapılan sözleşme ile bu husus tamamlanmıştır. Bu sözleşmeyi akte konu elektro-
akustik. işinin tüm yapım ve sorumluluğu Emlak Konut ile akdettiği İstisna Akü uyarınca kendisi
ne ait olan Nurol-Mesa Ortak Girişimi yüklenici, Siemens Firması ise taşeron sıfatı ile akdetmiş
lerdin i 

Sözleşmelerin hukukî nitelikleri ile tarafların sözleşmedeki sıfat ve yükümlülükleri sözleşme
lerde açıkça bellidir.Tekrar belirtmek gerekirse; 

TBMM ile Emlak Konut A.Ş. arasında aktedilen 26.7.1996 tarihli proje yapım sözleşmesi sui 
generis - Karma bir âkit olup, bu sözleşme ile Emlak Konut A.Ş. TBMM Genel Kurul Salonu ye
nileme işini yapmayı değil, yaptırmayı üstlenmiştir. 

Emlak Konut A.Ş. ile Nurol Mesa Ortak Girişimi arasında Beyoğlu 34 üncü Noterliğinde 
11.10; 1996 tarih ve 20890 yevmiye numarası ile aktedilen İstisna Akti - Eser Sözleşmesinde : Âkit 
Makamı (işi yaptıran) Emlak Konut A.Ş., müteahhit (işi yapan) ise Nurol - Mesa Ortak Girişimi
dir. Kontrollük ise bu Sözleşmenin 14 üncü maddesinde açıklandığı üzere İşi Yaptıran Emlak Ko
nut A.Ş. tarafından, TBMM Başkanlığı Teknik Dairesi ve proje müellifi ile koordinasyonlu olarak 
yürütülmektedir. 

Yani, işin ihalesi aşamasında düzenlenen sözleşmeler ve yapılan işlemlerin tümünün yasalara 
uygun olduğu, kesinlikle TBMM'nin bir yetki devrinin sözkonusu olmadığı ve herhangi bir usul
süzlük ya da hukuka aykırılığın bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3. Bugün itibariyle, yüklenici tarafından sözleşme konusu iş tamamlanmış bulunmaktadır. 
İşin fahiş fiyatla yaptırıldığı yolundaki iddiaların belirlenmesi için Komisyonumuzca yapılan tüm 
araştırma incelemeler sonunda tespit edilen husus şudur : 

Araştırma konusu iş için yüklenici tarafından teklif olunan ve kabul olunarak Sözleşmeye bağ
lanarak taraflar için kesinleşmiş bulunan bedelin fahiş olup olmadığının belirlenebilmesinde, iş 
kapsamında bulunan kalemlerin tek tek fiyatlandırılması veya yüklenicinin iş yaptırdığı taşeron fir
malara ödediği bedeller kıyaslamada esas alınarak bir sonuca varmak mümkün değildir. 

Nasıl ki, bir otomobilin değeri tek tek tekerleklerinin veya kapılarının ya da camlarının değer
leri toplanarak bulunamazsa, bu iş için de aynı bilimsel ve ekonomik fiyat belirleme kuralları ge
çerlidir. Çünkü, teklif edilen fiyatı oluşturan maliyet; işçilik, malzeme, nakliye, büro ve şantiye gi
derleri, bakım - onarım, işin getirdiği riskler, ayıba karşı tekeffül gibi bir çok unsurdan oluşur. 

Yüklenici Nurol-Mesa Ortak Girişimi sadece bu iş için kurulmuş olup, tüm ticarî kayıt, defter 
ve belgeleri sadece bu işe münhasır olduğundan, yapılan işte fahiş kâr elde edip etmedikleri bütün 
bu defter, kayıt ve belgeleri incelenmek suretiyle tespit edilebilir. 

Yüklenici, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Ya
sası kapsamında bu incelemeyi yaptırmış ve aldığı raporu Komisyonumuza ibraz etmiştir. 

Bu rapor 3568 sayılı Yasanın 12 nci maddesi uyarınca "Kamu İdaresinin yetkili memurların
ca düzenlenmiş resmî belge" niteliğindedir.Düzenleyen müşavirlik kuruluşu gerçek dışı bir beyan
da bulunması durumunda mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur. Dolayısıyla, yüklenicinin 
fahiş kâr edip etmediği, bu konuda değerlendirme yapmak için kullanılabilecek tek belgedir. Bu 
belge ile yüklenicinin vergi öncesi brüt kârının % 23,5 olduğu sabit olmuştur. Dolayısıyla bu ger
çek kâr, işin gerçek maliyetini de ortaya koymaktadır. 

Özellikle Emlak Bankası müfettişlerince hazırlanan ve siyasî amaçlı baskılarla yönlendirilmiş 
bulunan müfettiş raporundaki işin fahiş fiyatla yaptırıldığı ve hazine zararı doğduğu yolundaki 
gerekçesiz ve dayanaksız görüşlere itibar edilmesi imkânı bulunmamaktadır. 
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Bu raporu hazırlayanların siyasî baskı altında bulundukları ve raporun düzenlendiği tarih olan 
29.5.1998 tarihinden çok önce, bu peşin kanaatle hareket ettikleri bu müfettişlerin 22.4.1998 tarih
li Komisyonumuzdaki ifadeleri ile sabittir. Şöyle ki; 

Komisyonumuzun 22.4.1998 tarihli oturumu ile ilgili tutanağın 45 inci sayfasında müfettiş H. 
Gökhan Yıldız'dan aynen : "Bu komisyon, yani Meclis Araştırma Komisyonunun sonucunda, yani 
savcılığa vermek gibi bir şey yapılacak mı sizin yapacağınız raporun sonucunda?" demektedir. 

Yani bu tarihte, ihsası reyde bulunarak raporunda hem suç ve suçlu yaratacağını peşinen ifade 
etmekte ve hem de bunların savcılığa bildirilmesi için komisyona telkinde bulunmaktadır. 

Böylece fahiş fiyatla iş yaptırıldığı, devletin büyük zararlara uğratıldığı yolundaki, tamamen 
siyasî amaçlı ve özellikle medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığı kesin surette tespit edilmiş 
olmaktadır. ' • ' - . ' N 

Komisyonumuz, TBMM Genel Kurulu Salonu Yapımı İşindeki Usulsüzlük ve Yolsuzlukların 
araştırılması için kurulmuştur. 

Yukarıdan beri açıklandığı üzere, gerek ihale öncesi ve gerekse ihaleden sonra işin tamam
lanmasına kadar geçen süreçte, hiçbir usulsüzlük sözkonusu olmadığı gibi işin fahiş fiyatla 
yaptırıldığı yolundaki iddiaların gerçek olmadığı saptanmış olmakla bir yolsuzluğun bulunmadığı 
da kesinlikle tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yolsuzluk iddiaları içinde işin yükleniciye fahiş fiyatla yaptırılarak devletin zarara uğratıldığı 
yanında ve belki de bundan daha önemli bir iddia ve isnat olarak eski TBMM Başkanı Sayın 
Mustafa Kalemli'nin yüklenici ortak girişimi oluşturan firmalardan Mesa Şirketinden bir daire 
aldığı ve yazlığının bazı işlerini bu şirkete yaptırdığı ithamlarıdır ve Komisyonumuzun 
kuruluşunun ana nedenini de bu iddialar oluşturmuştur. 

Komisyonumuza ibraz olunan belgelerle bu iddianın, hiçbir gerçekliğinin olmadığı ve ifti
radan ibaret bulunduğu da kesinlikle tespit edilmiştir. 

III. BÖLÜM 
KOMİSYON RAPORUNDA YER VERİLMEYEN HUSUSLAR 

1. Çoğunluk Raporu içerisinde Proje Müellifi İlhami Ural ile ilgili olarak yapılan açıkla
malarda, keşif, analiz ve benzeri muhammen bedel tespitine esas işleri yapmakla yükümlü ve 
sorumlu olan proje müellifi kendisinden kaynaklanan kusur ve noksanlıkları izale etmek için önce 
Emlak Konut A.Ş.'ne daha sonra da muhammen bedel tespitine ilişkin konularda mevcut yetersiz 
tutum ve davranışları bir kenara bırakılarak komisyon tarafından özellikle ihale bedeli konusunda 
iddia makamı niteliğine büründürülmek suretiyle koruma altına alınmış, bunun uzantısı olarak da 
komisyon raporunun değerlendirme bölümünde uygulamaları yönünden hakkında hiçbir açıkla
maya yer verilmemiştir. 

Bu Amerikan filmlerindeki savcı ile anlaşan suçluların, mahkeme önünde suçlanmayışına ben
zer uygulamaları, aynen bu olayda görmekteyiz. 

2. TBMM Teknik Daire Başkanlığı içerisinde işlerin yürütülmesinde görev ve sorumlulukları 
en fazla olan ve her konuda olayın içerisinde bulunan İşletme Yapım Müdürlüğü Yöneticisi Erdal 
Yüksel tüm komisyon üyeleri önünde herkesin gözünün içine baka baka "Ben yurtdışına iş için 
gitmedim, benim orada yapacak bir işim yoktu" şeklinde açıklama getirirken, kendisinin yurtdışına 
gönderilmesine ilişkin Başkanlık onayında "Milletvekili koltuklarının yerinde incelenmesi, 
değerlendirilmesi ve geçici kabulü için yurtdışına gönderilmesi uygundur" denilmesine karşılık, 
verilen görevi savsaklayan ve bunu komisyon önünde alenen beyan ederek suçluluğunu kendisinin 
beyan etmesine, 
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Ayrıca komisyon tarafından TBMM Başkanlığından incelenmek üzere istenen 4.10.1996 tarih 
ve 568 sayılı yazının İşletme Yapım Müdürlüğü nezdinde kaybolduğunun bildirilmesinden bahis
le çoğunluk raporu içerisinde konu irdelenmesine karşılık, sonuç bölümünde İşletme ve Yapım 
Müdürü hakkında Çoğunluk Raporunda hiçbir değerlendirme yer almamıştır. 

3. TBMM Başkanlığını sorumluluk altında bırakacak, maddî ve manevî tazminat ödenmesine 
sebebiyet verecek boyuttaki bir uygulama ile 9 numaralı hakedişin mahkeme nezdinde gösterilebi
lecek hiçbir delil ve dayanak bulunmadan Genel Sekreter Vekili Orhan Dülgerler imzasını havi bir 
yazıyla yaklaşık 5-6 aydır her türlü ödeme işlemi bitmesine rağmen durdurulmuş olması ve ödeme 
yapılmaması, idarenin bunu yüklenicinin menfaatinin zarara uğramaması için Emlak Konut A,Ş. 
tarafından dolara çevirtilerek bankada muhafaza altına alması ile sorunu hallettiğini zannetmesine 
karşılık, 7,5 milyon dolar tutarındaki bu paranın hiçbir esasa dayanmadan tutulmasına dayalı ola
rak, yüklenici tarafından o miktar parayı kullanmasından doğan uygulamanın getireceği zararın taz
minini adlî merciler önünde istemesi halinde, TBMM'nin hangi gerekçelere dayalı olarak kendisi
ni koruyabileceğinin dahi belli olmaması konusuna çoğunluk raporunda hiç bir değerlendirme ve 
açıklama getirilmemiştir. 

4. Genel Sekreter Vekili Orhan Dülgerler'in Teknik Daire Başkanlığının ihale üzerindeki yet
kilerinin ortadan kaldırıldığına dayanak gösterilen 19.12.1996 tarih ve 2691 sayılı yazının ve buna 
ilişkin uygulamaların, Meclis Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlenmesi işine verdiği zarar
ları dile getiren Teknik Dairenin denetim ve kontrol işi yapamayışı nedeniyle işin doğru yapılma
dığı iddiasında bulunan komisyon üyelerinin, buna sebebiyet verdiği iddia edilen yazıyı imzalayan 
ve komisyondaki açıklamaları sırasında da nedenini bir türlü açıklayamayan Genel Sekreter Veki
li hakkında raporda hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. 

5. Teknik Daire Başkanı Mehmet Mısırlı'nın çoğunluk raporunda suçlama getirilen kişiler 
arasında yer almasına karşılık TBMM Başkanvekilleri Uluç Gürkan, Kamer Genç ve İdare Amiri 
İ. Önder Kırlı tarafından ileri sürülen iddiaları destekler mahiyette beyan ve açıklamalarda bulun
masının karşılığı TBMM Başkanlığınca Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosuna atamasının yapıl
ması suretiyle mükafatlandırılmış olmasına çoğunluk raporu ile hiçbir tepki gösterilmemiştir. 

IV. BÖLÜM 
KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİSİNİN KAPSAMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Meclis araştırmasının tarifi ve açılması başlığını 
taşıyan 104 üncü maddesi; "Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasanın 98 
inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapacağı incelemedir" demektedir. 

TBMM İçtüzüğünün atıfta bulunduğu Anayasanın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası da, Mec
lis araştırmasını; "Meclis araştırması, belli konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret
tir" diye tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla, Meclis araştırmasının yasal tanımı ve kapsamı; "Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin belli konuda bilgi edinmesi için yapılan incelemeden ibarettir." 

Şu halde, Meclis araştırma komisyonlarının görevi, komisyonun kuruluş amacını oluşturan ko
nu hakkındaki bilgileri toplamak ve TBMM'ne sunmaktan ibarettir. Nitekim, yetkileri de TBMM 
İçtüzüğünün 105 inci maddesinde bu çerçevede tayin ve tespit edilmiştir. Bu maddenin tetkikinden 
de açıkça anlaşıldığı üzere araştırma komisyonu, sadece; inceleme yapmak, bilgi almak yetkileri
ne sahiptir ve devlet sırlan ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamında kabul edilmemiştir. 
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Meclisin denetim yollarından biri olan ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci ve müteakip mad
delerinde düzenlenmiş bulunan Meclis soruşturması açılması ise bundan tamamen farklı olup, so
ruşturma komisyonları, ceza yargılama hukuku açısından iddia makamı (Cumhuriyet savcılığı) ma
hiyetinde görev yaptıklarından, bilgi ve belge isteme, bunlara el koyma, bakanlar kurulunun bütün 
vasıtalarından faydalanma, tanık ve bilirkişi dinleme, zapt, arama, hürriyeti kısıtlayıcı genel hü
kümlerin kullanılmasını görevli adlî merciden isteme, gibi yetkilere sahiptir ve bu incelemesi so
nunda vardığı kanaat bir raporla belirlenir, eğer Yüce Divana sevk yolundaki komisyon kararı 
TBMM Genel Kurulunca da kabul edilirse bu dosya yargılama yapılmak üzere Anayasa Mahkeme
sine gönderilir. 

Bir araştırma komisyonu olan Komisyonumuzun çoğunluk raporunu düzenleyen üyeleri, yap
tığı çalışmalarda kendilerini çoğu kez bir soruşturma komisyonu yerine koymuş, tamamen siyasî 
mülahazalarla suç ve suçlu yaratma tavır ve gayreti sergilemiş, sadece bilgi toplamak ve buna Mec
lise sunmaktan ibaret olan görev ve yetkisinin hududunu aşarak ve hatta yargı organı yerine geçe
rek suçlamadan çok öte, mahkûmiyete dair kesin hükümler tesis etmiştir. 

Yine komisyon üyelerinin yaptıkları tespitleri, kendi serbest iradeleri olarak ortaya koymaları 
Anayasal bir zorunluluk olduğu halde, tamamen bir siyasî partinin, başka bir siyasî partiyi karala
ma amacına yönelik olarak komisyon üyesi Sayın Ali Rıza Gönül ve arkadaşları tarafından komis
yonun yukarıda ifade edildiği üzere yetkilerini aşan ve kişilere suç izafe etmeye kadar varan bir me
tin hazırlanmış ve bu amaçlı metin oylanarak, komisyon görüşü olarak açıklanmıştır. 

Halbuki bu komisyon üyesi 24.2.1998 tarihli komisyon toplantısındaki görüşmelere ilişkin tu
tanağın 16 ncı sayfasında yeralan açıklamasında, komisyonun yaptığı işi tarif ederken aynen, "Bi
zim yaptığımız iş İçtüzük hükümlerine göre tespittir. Biz raporu sonuca bağlamıyoruz, bizim işi
miz sadece tespit, evrak gelmiştir, şu yapılmıştır, bu olmuştur, bizim sonuç raporu olarak Ali, Ve
li, Hasan, Hüseyin suçludur, sorumludur, ihmali vardır gibi bir görüş beyan etmemizin doğru ol
madığı kanaatindeyim. Bizimkisi tespittir, biz bir tespit işlemi yapıyoruz o kadar." şeklindeki be
yanlarıyla gerçekte uygulanması gereken hususları ifade ederken, sırf siyaseten Tansu Çiller'in mal 
varlığı ile ilgili Meclis çalışmalarına karşılık olarak yukarıda açıklanan değerlendirmeyi hazırla
mış, komisyonda bunu çoğunluk raporu adı altında kendi görüşü gibi açıklamıştır.Bu değerlendir
melere katılabilmek mümkün değildir. 

Böylece, çoğunluk raporu ile Araştırma Komisyonunun Anayasal ve yasal tüm görev ve yet
ki sınırlarını aşılmış olduğu ve bu nedenle de çoğunluk raporunun yasalara uygun bulunmadığı, ta
rafımızdan tespit edilmiştir. 

Bu azınlık raporu, TBMM Genel Kurulunun bilgilerine saygı ile arz olunur. 
. .6.1998 

Üye Üye Üye 
Ekrem Pakdemirli Nejat Ar seven İrfan Köksalan 

Manisa Ankara Ankara 
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DIZIPUSULASI 
EVRAKIN 

Tarih Sayı • Özü 
19.10.1994 Karar No: 82 Başkanlık Divanı Kararı ve İlgili Yazışmalar. 
20.12.1994 86 10 adet Mimari Bürodan Teklif isteme yazısı. 

22.12.1994 Karar No: 94 Başkanlık Divanı Kararı ve İlgili Yazışmalar. Yer 
Kalmadığında Proje Sözleşmesi İmzalanmasına Dair 
Başkanlık Oluru. 

07.06.1995 169, TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlen
mesi Mimari Proje Şartnamesi, Ekleri, Sözleşme 
Tasarıları ve Başkanlık Oluru. 

22.06.1995 23572 TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlen
mesi Proje Hizmetleri Sözleşmesi. (Ankara 24. 
Noterliğince 23572 Yevmiye Numaralı ve 
22.6.1995 Tarihli Onaylı) 

19.08.1996 1381 Ural Mimarlık Ltd.Şti. Firmasına 7 Günlük Ek Süre 
Verilmesine Dair İdare Amiri Onayı Hk. 

01.08.1995 955 Akustik Proje Hizmetlerinin Müellifle Birlikte ve 
Kendisince Önerilerek Uzman Kişilere 2886 Sayılı 
Kanunun 51/i Maddesi Uyarınca İhale Olunmasına 
Dair 01.08.1995 Tarihli TBMM Başkanlık Onayı. 

07.02.1996 3 Akustik ve Elektroakustik Proje Hizmetlerinin Al
man GCA Firmasına Verilmesine Dair 07.02.1996 
Tarihli İhale Kararı. 

08.03.1996 13382 Akustik ve Elektroakustik Proje Hizmetlerine İlişkin 
Alman GCA Firması ile TBMM Başkanlığı Arasın
daki Sözleşme (Ankara 13. Noterliğince 08.03.1996 
Tarih, 13382 Yevmiye Numara ile Onaylı.) 2 Sayfa 
14.12.1996 tarih ve 489 sayılı Alman GCA Firması 
ile Ek Sözleşme Yapılmasına Dair Başkanlık Oluru. 

25.03.1997 7732 Alman GCA Firması İle TBMM Arasında Yapılan 
Ek Sözleşme ve Onama Şerhi (Ankara 17, Noter
liğince 25.03.1997 Tarih 7732 Yevmiye Numarası İle 
Onaylı.) 

14.04.1997 593(216) Ural Mimarlık Ltd.Şti. Firmasına 18.01.1997 
Tarihinden 30.04.1997 Tarihine Kadar Ek Süre 
Verilmesine Dair İdare Amiri Onayı Hk. 

13.11.1996 2306 Mesleki Kontrollük hizmetlerin izni veren Başkanlık 
Onayı 

06.09.1995 282 Vural Ltd.Şti. ve Celal OKUTAN ile Danışmanlık 
Sözleşmesi Yapılmasına İlişkin Başkanlık Oluru. 
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Ek 
No 

14 

15 

16 

17 

Sayfa 
Adedi 

4 

3 

4 

10 

Tarih 

20.09.1995 

05.12.1996 

20.09.1995 

11.04.1996 

177 — 

Sayı Özü 

TBMM İle Vural Mimarlık Ltd.Şti. Arasında Mimari-
Dekorasyon Projesi Kontrol ve Müşavirlik Hizmetleri 
20.09.1995 Tarihli Sözleşme. 

ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N.PARLAR Eğitim ve 
Araştırma Vakfı İle TBMM Arasındaki Proje Kontrol 
Müşavirliğine İlişkin 05.12.1996 Tarihli Sözleşme. 

Celal OKUTAN ile TBMM Başkanlığı Arasında 
Makine Tesisat Projesi, Kontrol ve Müşavirlik Hiz
metlerine İlişkin 20.09.1995 Tarihli Sözleşme. 
ODTÜ Prof.Dr.Mustafa N.PARLAR Eğitim ve Araş
tırma Vakfı ile TBMM Arasındaki Danışmanlık Hiz
metine İlişkin 11.04.1996 Tarihli Sözleşme ve 
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Ücret Hesap 
Cetveli, Proje Kontrol Müşavirlik Hizmetleri Ücret 
Hesabı, Hesap Cetvelleri Üst Yazısı, İmza Sirküleri. 

18 2 03.12.1996 535 03.12.1996 Tarihinde ODTÜ Prof .Dr. Mustafa 
N.PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfınca Yazılan 
Deprem Güvenliği Araştırılmasına İlişkin Öneri 
Yazısı. 

19 1 13.12.1996 2502 Bina Deprem Güvenliğinin Araştırılması Hususunun 
850 Milyon TL.ye ODTÜ Prof.Dr.Mustafa N.PAR
LAR Eğitim ve Araştırma Vakfına Yaptırılmasına 
İlişkin Başkanlık Onayı. 

20 21 20.06.199 616 TBMM Başkanlık Onayı 20.06.1996 Tarih ve 16 
Sayılı Kararı ile 43 Sahifelik 20.06.1996 Günkü 
Divan Toplantı Tutanakları ve 19.06.1996 Tarih 236 
Sayılı Divan Sunuş Yazısı. 

21 10 26.07.1996 - TBMM Başkanlığı ile Emlak Konut A.Ş. Arasında 
Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden Düzenlen
mesi İşi Proje Yönetimine İlişkin 26.07.1996 Tarihli 
Sözleşme. 

22 40 - - Emlak Konut A.Ş. Alım Satım Yapım İhale Yönet
meliği 

23 3 19.07.1996 - İhale Esaslarının Görüşülmesi Amacıyla Fahri KÖP
RÜLÜ Başkanlığında Teknik Daire, TBMM Danış
manları, Proje Müellifi ve Emlak Konut A.Ş. Yet
kililerinin Katılımıyla Yapılan Toplantının Tutanağı. 

24 1 04.09.1996 210 Birim Fiyatlarına Dayalı Keşif Özetlerinden Hareket
le Oluşturulacak Muhammen Bedelin Gönderilmesini 
İsteyen Emlak Konut Yazısı. 
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Ek Sayfa 
No Adedi Tarih Sayı Ozü 
25 1 04.10.1996 1691 

26 16 04.10.1998 -
27 11 11.10.1996 20890 

28 28 

29 22 11.10.1996 20890 

30 6 11.10.1996 20890 

31 14.10.1996 

32 44 07.03.1997 39 

33 2 30.07.1997 -

34 2 04.09.1997 1703 

35 1 04.12.1996 459 

36 1 07.05.1997 839 

37 2 27.08.1997 1648 

38 2 16.12.1997 2128 

39 ' 1 27.05.1997 741 

40 84 Hakedişler -

41 2 28.04.1997 238 

Sağlıklı Bir Keşfin Sözkonusu Olmadığı O Nedenle 
Birim Fiyata Dayalı Keşfin Gönderilemeyeceğine 
Dair TBMM Yazısı. 
Proje Müellifinin 4.10.1996 tarihli yazısı. 

Teklif Alma Şartnamesi (Beyoğlu/İstanbul 34. Noter-
liğince 11.10.1996 Tarih, 20890 Yevmiye Numarası 
ile Onaylı) 
Nurol-Mesa Ortak Girişimince Emlak Konut A.Ş.'ne 
Verilen Teklif Mektubu, Teklif Fiyatlı İşler İcmalleri. 
TBMM Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden 
Düzenlenmesi İşlerinin Teklif Fiyat Alma Usulüyle 
Anahtar Teslimi Yapılması İşine Ait Nurol-Mesa Or
tak Girişimi ve Emlakkonut A.Ş. Arasındaki Sözleşme. 

TBMM Genel Kurul Salonunun Yeniden Düzenlen
mesi İşine Ait Özel İdari Şartname. 1 ve 2 
Yer Teslim Tutanağı (Emlakkonut A.Ş. ve TBMM 
Başkanlığı Adına H.Fahri KÖPRÜLÜ, Genel Sekreter 
Yardımcısı). 
TBMM Başkanlık Divanı 07.03.1997 Tarih ve 39 
Numaralı Kararı ile44SahifelikToplantı Tutanak
ları. 
Ural Ltd.Şti. nin Nurol-Mesa Ortak Girişiminin Süre 
Uzatma Talebine İlişkin Görüş Yazısı. 
TBMM Başkanlığınca Nurol-Mesa Ortak Grubuna 
90 Gün Ek Süre Verilmesine İlişkin Onay. 
Özürlülere Ait Asansör Yapımına İlişkin Başkanlık 
Oluru. 
Özürlüler Asansörüne İlişkin Alınan Fiyat Teklif
lerine İlişkin Yazı. 
1020 Adet Ek Koltuk ile Ceraskal Yapımının Ek İş
ler Kapsamında Yapılmasına İlişkin Başkanlık Oluru. 
Elektronik Sistem ve Parmak İzi Oylama Yoklama 
Sistemine İlişkin Keşif Artışı. 
Deprem Yapı Güvenliği Raporu Doğrultusunda Bazı 
Değişikliklerin Yapılması İçin Başkanlık Oluru. 
1-9 Nolu Hakediş İcmalleri ve Proje Müellif İn
celeme Raporları. 
TRT Genel Müdürlüğüne Verilen Kapalı Devre TV 
Yayın Sistemi İşi ile İlgili İhale Yapılmasına İlişkin 
Başkanlık Onayı. 
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Ek Sayfa 
No Adedi Tarih Şm Ozii 
42 4 26.06.1997 -

43 11 03.07.1997 40029 

44 1 23.09.1997 1810 

45 2 26.12.1997 2506 

46 1 13.11.1996 2306 

47 

48 

49 

55 

1 

09.12.1996 

19.12.1996 2691 

13.01.1997 14 

50 6 14.1.1997 -
51 1 15.11.1997 97-49 

52 1 21.1.1997 22 
53 8 24.1.1997 -
54 1 25.07.1997 1430 

01.08.1997 18 

56 6 11.10.1996 
57. •• 1 05.12.1997 2553 
58 2 10.12.1997 126 
59 12 23.03.1998 35/8 

60 1039 05.06.1998 118 
61 19 08.06.1998 948 

İhale Komisyon Kararı (Kapalı Devre TV ile İlgili) 
TBMM Başkanlığı ile Erdem Elektronik Ltd.Şti. 
Arasında Kapalı Devre TV Yayın Sistemine İlişkin 
Ankara 3. Noterliğince 03.07.1997 Tarih 40029 Sayı 
ile Onaylı Sözleşme. 

Erdem Elektronik Sanayi Firmasına Süre Uzatımı 
Oluru. 
« . (< <« 

Mesleki Kontrollük Hizmetlerinin Ural Ltd.Şti.'ye 
Pazarlıkla Verilmesine İlişkin Bakanlık Oluru. 
Ural Ltd.Şti. ve TBMM Başkanlığı Arasında 
09.12.1996 Tarihli Mesleki Kontrollük Hizmetleri 
Sözleşmesi ve Hakediş Ödemeleriyle İlgili Eki. 

TBMM Başkanlığı Teknik Daire Başkanlığınının İş
letme ve Yapım Müdürlüğü ile Saymanlık Müdür
lüğünün, Müellifin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını 
Belirleyen 
TBMM Genel Sekreterliğinin Sayıştay Başkanlığına 
Yazdığı Yazı. 
Divanın Toplantıya Çağrılması Yazısı 
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçileri Görevlendir
me Yazısı 
Sayıştay Denetçilerine Görev İletme Yazısı 
Sayıştay Denetçileri İnceleme Raporu 
Emlak Konuttan Nurol-Mesa Ortak Girişimi, Fiyat 
Analizlerinin Sözleşmenin Eki Olarak Yeraldığı Hal
de Gönderilmediğini Belirten ve Gönderilmesi 
Talebedilen Yazı. 

Emlak Konut A.Ş. 01.08.1997 Gün, 18 Sayılı Fiyat 
Analizlerinin Sehven Sözleşmede Yeraldığını Belir
ten Cevabi Yazısı. 
Söküm İşlerindeki Mükerrerlik. 
İhalenin Hangi Usulle Yapıldığına Dair Yazı. 
Mukayeseli Keşif Hk. 

Emlak Bank A.Ş. Müfettişlerince Düzenlenen Bilgi 
Notu. 
Emlak Konut Raporu 
TBMM Genel Sekreterlik Yazısı. 
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Ek Sayfa < 
No Adedi Tarih Sayı 
62 1 10.10.1996 290 
63 2 30.12.1996 -

Ozii 

70 

76 

04.03.1997 03/1120 64 3 

65 2 
66 57 

•67 5 

68 26 20.04.1998 -
69 2 06.03.1998 11621 

10.06.1998 5889 

71 1 06.03.1998 11620 
72 1 23.03.1998 11620 . 
73 8 
74 214 09.06.1998 905/145-1 

75 107 • 09.06.1998 GICY-1998-
609/19 

06.06.1998 

77 53 08.06.1998 GKR-1998-
649/8 

78 2 10.10.1998 -

79 2374 - -

Emlak Konut'un İhale Sonucuna İlişkin Yazısı. 
Mustafa KALEMLİ'nin 1 Nolu Hakedişin Tekrar İn
celenmesi ile İlgili Talimatı. 

Emlak Bank'ın Elektroakustik Sistem ile İlgili 
Yazısı. 

Proje Müellifinin Hazırladığı Özel Teknik Şartname. 
Taşaron Firmaların Nurol-Mesa ile Yapmış Oldukları 
Sözleşmeleri ve Faturaları. 

M.KALEMLİ Tarafından Komisyona İbraz Edilen 
Faturalar. 
Alt Komisyon Raporu. 
TBMM Genel Sekreterlik Yazısı (Personel ile İlgili 
Hareketler) 

Kamer GENÇ İmzalı, Personel Bilgilerini İçeren 
Yazı. 
TBMM Genel Sekreterlik Yazısı. (Quick Burgcr) 
TBMM Genel Sekreterlik Yazısı (Kira Sözleşmesi) 
Avans Ödenmesine İlişkin Belgeler. 

Milli Saraylarda Personel Alımı ile İlgili Maliye 
Hesap Uzmanları Raporu. 
Milli Saraylarla İlgili Saray, Köşk, Kasırlardaki 
Tadilat, Tamirat, İhale, Personel, Envanter, İdari 
Yapılanma Konusunda Maliye Bakanlığı Gelirler 
Kontrollerinin Raporu. 
Muğla Milletvekili Fikret UZUNHASAN'in Dol-
mabahçe Sarayı ile İlgili Raporu. 

Milletvekili Lojmanları ve Spor Alanları Yapımı ile 
İlgili Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolünün Raporu. 
A.Rıza GÖNÜL ve Diğer Komisyon Üyelerince 
Verilen Önerge. 
Komisyon Toplantı Tutanakları (Toplam 40 Oturum) * 

.(* ) Komisyon tarafından bilgisine başvurulan kişilere ilişkin ayrmtüı bir liste Raporun "2, Komis
yonların Çalışmaları ve Süresi" kısmında yeralmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 703) 


