
DÖNEM ; 21 CİLT : 36 YASAMA YILI; 2 

A o ÜJro JLTJLO JLVJL© 

TUTANAK DERGİSİ 

115 inci Birleşim 
22.6. 2000 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 185 
II. - GELEN KÂĞITLAR 186 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 190 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 190 

1. — Bilecik Milletvekili Hüseyin Arabacı'nın, Osmanlı İmparatorluğu
nun 700 üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Söğüt İlçesinde yapılacak kutlama 
törenlerine ilişkin gündemdışı konuşması 190:191 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'ın, Meclis soruştur
malarının anayasal durumuna ilişkin gündemdışı konuşması 191:193 

3. — Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın, Bakanlar Kurulunun 
sınır ticaretiyle ilgili son kararının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
yarattığı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması 193:194 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 194 
1. — Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/705) esas numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/211) 194:195 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 195 
1. — îstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/503) (S. Sayısı: 462) 195:199 



T.B.M.M. B : 115 2 2 . 6 .2000 O : 1 
Savfa 

2. — İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/504) (S. Sayısı: 463) 199:200 

3. — Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon- ^ 
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2. — 20 nci Yasama Döneminde Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 Ar
kadaşı Tarafından Verilen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 
Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol 
Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
nci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Ne
cati Çelik Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/31) (S. Sayısı: 442) 209:231,362:385 

3. — 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 
Arkadaşı Tarafından Verilen Petrol Ofisi A. Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde 
İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötü
ye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet 
Eski Bakanı Işın Çelebi Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/32) (S. Sayısı: 481) 232:245 

4. — 20 nci Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 
Arkadaşı Tarafından Verilen Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Ola
rak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak 
Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
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Sayfa 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve Eski Baş
bakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/43) (S. Sayısı: 483) 245:268,386:409 

5. — 20 nci Yasama Döneminde Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen 
ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Oto
motiv Sanayi A. Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandık
ları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı 
Yalım Erez Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporu (9/28) (S. Sayısı: 485) 268:287,410:433 

6. — 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 
Arkadaşı Tarafından Verilen İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Za
rara Uğratılmasına Göz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/33) (S. Sayısı: 495) 288:298 

7. — 20 nci Yasama Döneminde Şırnak Milletvekili Bayar Ökten ve 57 Ar
kadaşı ve Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 Arkadaşı Tarafından 
Verilen Yasa Dışı Örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt 
Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledikleri ve Suçlu
ları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, Hüküme
tin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını 
Engelleyerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230,240,296 ve 314 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Baş
bakan Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet Eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İs
kân Eski Bakanı Yaşar Topçu Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 
nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergeleri 
ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/40,41) (S. Sayısı: 496) 298:312,434:457 
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1. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, gözaltına alınan ve tutukla

nan gazetecilere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın 
cevabı (7/2010) 313:317 

2. — Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Rekabet Kurulu Başkan ve üye
lerinin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/2019) 318:341 

3. — Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana İli ve ilçelerinde yürütülen 
proje ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan 
Tanrıkulu'nun cevabı (7/2044) 342:343 
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4. — İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun, Türkiye Avrupa Bir
liği ilişkileri konusunda izlenen politikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İs
mail Cem'in cevabı (7/2119) 

5. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, kamu kuruluşlarının kampla
rında başörtüsü yasağı getiren genelgeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cevabı (7/2121) 

6. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, İstanbul Metrosu ile ilgili olarak 
Sayıştay'ca düzenlenen rapora ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/2129) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'm, ülkemizde tarımın ve çiftçinin durumu ile 

sorunlarına, 
Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımı uygulaması ve 

prim ödemelerine, 
İlişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp; 
Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Nevv York'ta yapılan "Kadın 2000" konu

lu toplantıya ilişkin gündemdışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Fikret Ünlü, 
Cevap verdiler. 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt (3/462) (S. Sayısı: 452), 
İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez (3/463) (S. Sayısı: 453), 
İstanbul Milletvekili Sadettin Tantan (3/502) (S. Sayısı: 461), 
Haklarındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine 

ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 
10 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Fazilet Partisi Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 35 arkadaşının, 
uyguladığı yanlış politikalarla tarım sektörünün olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu iddi
asıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin (11/2) gündeme alınmasının, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul hakkında Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun (9/34) (S. Sayısı: 410) görüş
meleri, komisyon yetkilileri Genel Kurul'da hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilâtı hakkında 189 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporunun (1/53) (S. Sayısı : 433) görüş
meleri, komisyon yetkilileri Genel Kurul'da hazır bulunmadıklarından, ertelendi; 

2 nci sırasında bulunan, Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Ka
nuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/435,2/440,2/460,2/462, 2/465) (S. 
Sayısı: 434) yapılan görüşmelerden sonra, 

3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Ara
sında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan_Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın ve Türkiye 
Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Toprakları Üzerinden Petrol Taşınmasına Da
ir Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasındaki Anlaşmanın Değiştiril
mesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının (1/699) (S. Sayısı : 488) yapılan 
açık oylamasından sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Alınan karar gereğince, 22 Haziran 2000 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birle

şime 02.21'de son verildi. 
Nejat Arseven 
Başkanvekili 

Mehmet Elkatmış Melda Bayer 
Nevşehir Ankara 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
@ 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
22.6.2000 PERŞEMBE No.: 160 

Tasarı 
1. — Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(1/711) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14,6.2000) 
Teklifler 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel 
Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Türk Ceza Kanununun 455 
inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/559) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 14.6.2000) 

2. — Mardin Milletvekili Veysi Şahin ve 3 Arkadaşının; Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/560) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.6.2000) 

3. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2000) 

4. — Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 4 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/562) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.6.2000) 

5. — Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 4 Arkadaşının; Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/563) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2000) 

Tezkereler 
1. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/606) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000) 

2. — Mehmet Yıldırım Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/607) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000) 

3. — Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/608) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000) 

4. — İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/609) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2000) 

Raporlar 
1. — 20 nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 Arkadaşı Tara

fından Verilen, İstanbul-Kurtköy Havaalanı İhalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Hükümlerini 
Dikkate Almadan İhalenin Nato ENF Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturma
sı Komisyonu Raporu (9/18) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) (GÜNDEME) 
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2. — 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 Arkadaşı Tara
fından Verilen, Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük Yaparak 
Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtü
züğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/19) (S. Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) (GÜNDE
ME) 

3. — 20 nci Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 Arkadaşı Ta
rafından Verilen, 6.1.1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata 
Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapıl
masına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasiyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 ün
cü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge 
ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/24) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 
(GÜNDEME) 

4. — 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Ve
rilen, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 
296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/38) (S. Sayısı : 509) 
(Dağıtma tarihi : 22.6.2000) (GÜNDEME) 

5. — 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafın
dan Verilen, Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleş
tirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görev
lerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uydu
ğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Hak
larında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/42) (S. Sayısı: 510) (Da
ğıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

6. — 20 nci Yasama Döneminde Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 57 Arkadaşı Ta
rafından Verilen, İzmit Körfez'Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlal Ederek Re
kabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğrat
mak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasa
nın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/39) (S. Sayısı: 511) (Dağıtma tarihi : 
22.6.2000) (GÜNDEME) 

7. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/509) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

8. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/510) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 
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9. — Bursa Milletvekili Fahrettin Gülener'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/511) (S. Sayısı: 470) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜN
DEME) 

11. — Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma 
tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma istasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile 
İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı 
: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve 
Üç İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası 
Çalışma Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/579) (S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

15. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı 
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ko
misyonları Raporları (1/685) (S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa cezaevi ile diğer cezaev

lerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.6.2000) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın af tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çev

re Bakanından yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 
2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, belediyelere proje karşılığı yapılan yardım

lara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.6.2000) 

- 1 8 8 -



T.B.M.M. B : 115 22 . 6 .2000 O : 1 

3. — Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin , Adapazarı-İzmir-İstanbul güzergâhmdaki üst ge
çit projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.6.2000) ft 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Avanos-Kalaba Ziraat Bankasınca çiftçile
re verilen kredilerden sigorta primi kesildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İller Bankası'nca uygulanan faiz oranlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara'da serbest bölge kurulup kulmaya-
cağma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

7. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerle ilgili 
yayınlanan genelgeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2256) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.6.2000) 

8. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, M.K.E.'nin Millî Savunma Bakanlığı'na bağ
lanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2257) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.2000) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

22 Haziran 2000 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN 
KÂTİP ÜYELER : Mclda BAYER (Ankara), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir) 

© 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşimi
ni açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, Osmanlı İmparatorluğunun 700 üncü yılı nedeniyle Söğüt İlçesinde yapı
lacak kutlama törenleri hakkında söz isteyen Bilecik Milletvekili Hüseyin Arabacı'ya aittir. 

Buyurun Sayın Arabacı. (MHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. — Bilecik Milletvekili Hüseyin Arabacı'nın, Osmanlı İmparatorluğunun 700 üncü kuruluş 

yıldönümü nedeniyle Söğüt İlçesinde yapılacak kutlama törenlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
HÜSEYİN ARABACI (Bilecik) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; sözle

rimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu sene, 8-9-10 Eylül günlerinde 719 uncu yıldönümünü kutlayacağımız Ertuğrul Gazi'yi An

ma ve Söğüt Şenlikleri ve yine, bu kapsamda, geçen yıl 17 Ağustos gününde yaşadığımız Marma
ra depremi nedeniyle ertelenen Osmanlı Devletinin 700 üncü Kuruluş Yıldönümü Anma Program
larıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sadece bir fütuhat ve devlet tecrübesi değil, aynı zamanda, bir 
büyük kültür ve medeniyet serüveni de olan Osmanlı İmparatorluğu, diğer benzeri imparatorluklar 
gibi, tarihsel süreçte hayatiyetini kaybetmiş ve ortadan kalkmıştır. Ancak, onun bünyesindeki bü
tün milletlere mal olmuş olan devlet düsturu, dil, inanç ve hukuk anlayışı, yüksek hoşgörüsü, bu
gün, hâlâ, dünyanın hayranlığını çekmektedir. Osmanlı, bu vasıflarıyla, tarih boyunca, büyük Türk 
dünyasının en büyük hasletlerinin timsali olmuştur. Osmanlı hepimizindir. Biz, bu anlamda, yıldö
nümünü işte bu anlayışla kutluyoruz. 

Farklılıklara saygı gösteren büyük bir birlikte yaşama modeli olan Osmanlı İmparatorluğunun 
tarihinden, geleceğe dönük dersler mutlaka çıkarılmalıdır. Bunu yapabilmek için, öncelikle, tarihi, 
bizi ayıran değil, birleştiren bir anlayışla yorumlamak gerekir. Mirasçısı olmaktan gurur duyduğu
muz bu büyük medeniyetin tarihinin, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış bütün millet
lerin ortak tarihi olduğuna ve bu anlayışla araştırılıp yaşatılması ve geliştirilmesi gerektiğine inanı
yorum. 

İşte, bu amaçla, Bilecik Valiliği, Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediyesinden müteşekkil, 
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı, 718 yıllık bu geleneği yaşatma ve geliştirmeye 
çalışmaktadır. Bu sene, 8-9-10 Eylül günlerinde 719 uncusunu yapacağımız kutlamalar, 700 üncü 
yıl kutlamalarıyla daha geniş bir muhteviyat kazanmıştır. 
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Türkiye içinden ve dışından 200 000 dolaylarında misafiri ağırladığımız Söğüt'te, bu sene, 
300 000 kişi civarında katılım bekliyoruz. Birinci gün, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen Türk
men boylarının karşılanması; ikinci gün, Osmanlı sempozyumu ve üçüncü gün, devlet törenlerinin 
yapılacağı kutlamalarda 7 ton bulgur ve 4,5 ton etten yapılan geleneksel pilavın yanında, misafir
lerimize, Söğüt bağlarından üzüm ikram edilecektir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Söğüt yaylasının bağrında yatan dedemiz Ertuğ-
rul Gazi'yi, Savcı Beyi, Gündüz Beyi, Akça Koca'yı, Samsa Çavuş'u, Aydoğdu Beyi, Abdurrah-
man Gazi'yi; Küre Beldemizde, âdeta bir kartal yuvasına benzer türbesinde yatan büyük âlim Dur
sun Fakıh'ı ve Osmanlı İmparatorluğunun manevî kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerini 8-9-10 Ey
lül günlerinde ziyaret etmeyi arzuladığınızda, sizlere hizmet etmek, bizim için büyük bir şeref ve 
onur olacaktır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Yüce Heyetinizi 8-9-10 Eylül günlerinde kutlamalara davet 
ederken, konuşmamı Şeyh Edebali Hazretlerinin çağımıza da ışık tutan Osman Beye yaptığı muh
teşem vasiyetiyle bitirmek istiyorum: 

"Ey Oğul! Beysin... 
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana... 

Güceniklik bize, katlanmak sana... 

Acizlik bize, yanılgı bize, hoşgörmek sana... 
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana... 

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana.. 
Ey Oğul! 
Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana.. 
Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana... 
Ey Oğul! 

Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz... 

Şunu da unutma! 
İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın... 
Ey Oğul! 

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıl'a bağlı... 
Allah (c.c) yardımcın olsun!.." 
Yüce Meclisi, tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arabacı. 
Gündemdışı ikinci söz, Meclis soruşturmalarının anayasal durumu hakkında söz isteyen, Kah

ramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'a aittir. 

Buyurun Sayın Kamalak. (Alkışlar) 
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'in, Meclis soruşturmalarının anayasal 

durumuna ilişkin gündemdışı konuşması 
MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Değerli Başkanım, kıymetli arkadaşlar; konuş

mama başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, önemli bir gündeyiz. Bugün, hepimizi, başta Yüce Meclisimiz olmak üze
re, bütün Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir gündür. Zira, soruşturmaların yoğun olduğu bir gün
dür. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, benim tespitlerime göre, 1990'lardan bu yana yürütülen Meclis 
soruşturmaları bütünüyle Anayasaya aykırı olarak yapılmıştır. İki bakımdan dolayı Anayasaya ay
kırıdır. Bir, kişi yönünden. Eldeki Anayasaya göre, eski başbakan ve eski bakanları Yüce Divana 
göndermek mümkün değil. Daha doğrusu, bu Anayasaya göre, onlar hakkında Meclis soruşturma
sı yapılması mümkün değildir. Niçin; bakın, anayasal dayanağımız 100 üncü maddedir. 100 üncü 
madde diyor ki: "Başbakan veya bakanlar hakkında..." 

Değerli arkadaşlarım, Başbakan veya bakan kavramı kimleri kapsar? Her ilmin kendine has te
rimleri vardır. Mesela, muhasebede "bilanço" dediğimizde ne kastedildiği anlaşılır. İktisatta "mil
li gelir" dediğimizde "millî hâsıla" dediğimizde, iktisatçılar neyi ifade etmek istediğimizi hemen 
anlar. Hukukçuların da "başbakan veya bakan" kavramından neyin kastedildiğini anlaması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın her tarafında "başbakan" ifadesi, halihazırdaki, görev ba
şındaki başbakanı ifade etmektedir. Yine "bakanlar" ifadesi de, görev başındaki bakanları kastet
mektedir. Nitekim, 113 üncü maddenin üçüncü fıkrası aynen şöyle: "Türkiye Büyük Millet Mecli
si kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana şevki ha
linde hükümet istifa etmiş sayılır." Eğer "başbakan" ifadesi eskileri de kapsıyorsa, eski bir başba
kanın Yüce Divana şevki niçin hükümetin istifasını gerektirsin? 

Değerli arkadaşlarım, zamanımın son derece sınırlı olduğunu biliyorum. Tutanaklar da aynı 
şekildedir, gerekçeler de aynı şekilde. Şu an izaha giremiyorum. Nitekim, 1982 Anayasası yapılır
ken önerge verilmiş; ama, reddedilmiştir. Arz etmek istiyorum. 

İkinci olarak, süre yönünden Anayasaya aykırılık vardır. Anayasamızının 100 üncü maddesi
ne göre "Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay 
içinde görüşür ve karara bağlar." Bu süreyi uzatmak mümkün mü; hayır. Niye; çünkü, Anayasada
ki bu süre, kamu düzeniyle ilgilidir. Kamu düzeniyle ilgili olmasının iki önemli sonucu vardır; bi
rincisi, soruşturmaya yetkili kişi ve kurumlar bakımından "hak düşürücü"; ikincisi, soruşturmaya 
muhatap olan, tehdite muhatap olan kişiler bakımından da "koruyucu" süreler olmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın hocam, açıyorum; lütfen, tamamlayın... 
Buyurun. 
MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Aynen bunun gibi, komisyonlara tanınan süreler de kesindir. Deniliyor ki Anayasanın ikinci 

fıkrasında "komisyona iki aylık süre verilir. Komisyon bu iki aylık süre içerisinde raporunu tamam
layamaz ise, kendisine, yeni ve kesin iki aylık bir süre daha verilir." Yeni ve kesin... 

Değerli arkadaşlarım, bu sürenin kesin olduğunuifade etmek için, başka hangi ifadeyi kullan
mak lazım? Tekraren arz ediyorum: Komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Kesin... Ve
rildi; ama, bu komisyonlar kurulalı bir yıldan fazla zaman oldu; yani, yetkileri düştü. Dolayısıyla, 
hazırladıkları raporlar anayasal anlamda geçersizdir; tutanaklar bakımından, Anayasa açısından, 
kanunlar yönünden, hukuk bakımından. 

Hepinize saygılar arz ediyorum efendim. (FP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kamalak. 

Gündemdışı üçüncü söz, sınır ticaretiyle ilgili son Bakanlar Kurulu kararı hakkında söz iste
yen, Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'a aittir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
3. — Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'in, Bakanlar Kurulunun sınır ticaretiyle ilgili 

son kararının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yarattığı sıkıntılara ilişkin gündemdışı 
konuşması 

MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son iki Bakan
lar Kurulu kararıyla sınır ticaretinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yarattığı sıkıntıla
rı sizlerle paylaşmak için söz almış bulunuyorum. Bana bu olanağı veren Değerli Başkana şükran
larımı iletiyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

Sınır ticaretinin, kara komşularımızla sınır ilişkisi olan iller arasında mal mübadelesi esasına 
dayanan bir ticaret olduğunu hepimiz biliyoruz ve 1979 yılında başlatılan bu uygulamanın, daha 
sonraki süreç içerisinde 23 ili kapsayacak şekilde genişlediğini de hepimiz biliyoruz. Daha sonra, 
1996 yılında Avrupa Gümrük Birliğine girişimizle birlikte, kıyı ticareti ve komşu il, mücavir il kap
sam dışı bırakılınca, sınır ticareti, 13 ilde 14 sınır kapısında yürütülmeye çalışıldı. 

Bugün, sınır ticareti normal mecrasında yürüyen bir ticaret sektörü olmaktan çıkmış mıdır? 
Tabiî ki, evet. Bugün, sınır ticareti, risklerle dolu bir sektör haline gelmiş midir? Tabiî ki, evet ve 
bunların risklerinin neler olduğunu hepimizin bildiğini zannediyorum. 

Bugün, bu konuda devletin vergi kaybı vardır; bu konuda, devlet teknik sıkıntılarla karşı kar
şıyadır. Bu konuda stratejik tesislerimizin kapanma tehlikesinin gündemde olduğu doğru mudur; 
tabiî ki doğrudur. Bunun haksız rekabete sebep olduğunu söylemek mümkün müdür; tabiî ki müm
kündür. Bu ticaretin, bugünkü haliyle dış komşularımızın lehine gelişen bir sektöre dönüştüğü doğ
ru mudur; buna yok demek, ne yazık ki mümkün değil. 

Ancak, bunun bir karşılığı vardır, bunun bir nedeni vardır; devlet, bu kadar sıkıntıyı, riski, se
bepsiz yere göğüslememiştir, nedeni de işte şudur: Bakın, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde sosyo-ekonomik faktörler açısından çok önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkların 
sadece bir kaç boyutunu huzurunuza taşımak istiyorum. Amacım, kesinlikle his istismarı yapmak 
da değil; çünkü, bu sorun ve sıkıntılar sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değil, Türkiye'nin 
her tarafında. Bugün büyükşehirlerin varoşlarındaki sorunların, sıkıntıların Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinden de kötü olduğunun hepimiz bilincindeyiz; ancak, bölgenin hassasiyeti ve 
özelliği, bu sorun ve sıkıntıların öncelikle giderilmesini zorunlu kılıyor, bizi de bu konuda yüküm
lü kılıyor. 

Bugün, Türkiye'de, fert başına düşen gayri safî yurtiçi hâsıla 2 878 dolardır. Bu değer, Güney
doğu Anadolu Bölgesinde 1 700 dolar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1 497 dolardır. Bu değer, Ağ
rı'da 874 dolar; bu değer, Muş'ta 654 dolar; benim seçim bölgem olan Şırnak da ise 1 092 dolar
dır. Bugün, Şırnak'ta, işsiz oranı, yüzde 60'lar civarındadır; Doğu Anadolu Bölgesinde, Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde, Karadeniz Bölgesinde, Türkiye ortalamasının 2-2,5 katı kadardır ve hep
sinden önemlisi, bu işsizliği bu düzeye taşıyan çok olumsuz koşullarla karşı karşıyayız; bu da terör 
belasıdır ve şunu ifade etmek istiyorum ki, güvenlik güçlerimizin terör karşısında sağladığı mü
kemmellikten öte, başarısının yanına koyabileceğiniz en büyük kazanım, sınır ticaretinin bölgenin 
ekonomik ve ticarî yaşamına getirdiği canlılıktır, hareketliliktir,.sosyal ve ekonomik yaşama getir
diği anlamlı, insanca düzeydir. 
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Peki, bölge insanını bu denli sıkıntıya sokan hadise nedir? Bölgede ekonomik yaşamın teme
lini oluşturan tek önemli öğe tarımdır. Bunun da iki boyutunun olduğunu hepiniz biliyorsunuz; bit
kisel üretim ve hayvancılık. Doğu Anadolu Bölgesinde, iktisaden faal nüfusun yüzde 79'u hayvan
cılıkla uğraşır, tarımla uğraşır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bu oran yüzde 63'tür. Sanayi ke
siminde çalışan iktisaden faal nüfus yüzde 3,7'dir; Türkiye ortalamasının dörtte l'i kadardır. Bu 
bakımdan, bölgede, tarım, bölgenin ekonomisinin can damarını oluşturur; ama, terör, ne yazık ki, 
tarımı dibe vurur noktaya taşıdı. Bugün, bölge insanı için nafaka olabilecek, aş olabilecek, iş ola
bilecek bir sektör oluşturmadan bu sektörü ortadan kaldırmanın, çok büyük soruna, sıkıntılara se
bep olabileceğini hepimiz biliyoruz; orada yaşayanlar, bunun en önemli ve canlı şahitleridir. Bu so
run, sıkıntı eğitimdedir; bu sorun, sıkıntı sağlıktadır. 

Bakın, hiçbirimizin içine sindiremeyeceği bir iki rakam sunmak istiyorum: Bugün, Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde, okuryazar oranı yüzde 60,4'tür; Doğu Anadolu Bölgesinde bu yüzde 
65'tir. 5 yaşın altında olup da nüfusa kayıtlı olmayan insan sayısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de yüzde 57'dir. 7 ile 13 yaş grubu arasında olup da okuryazar olmayan insan oranı, kızlarda yüz
de 61, erkeklerde ise yüzde 40 civarındadır. Bu insanlar bizim insanlarımız, sorunlarına çözüm 
üretme yükümlülüğü de bizimdir; bu bakımdan, bunları çözeceğiz, aşacağız. Cumhuriyet hükümet
leri bu sıkıntıyı aşacak güçtedir; iradeyi doğru yönde kullandıkları takdirde, bu sorun ve sıkıntıla
rın üstesinden gelmemek mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldırım; mikrofonunuzu açıyorum, lütfen, tamamlayın. 

MEHMET SALİH YILDIRIM (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Bugün, bu sektörü ayakta tutmanın zorunluluğu ortadadır. 

Bu ticaretin bir diğer boyutu da, Habur ve Dilucu'nda uygulanan mutat depo kapsamındaki 
akaryakıt akışıdır. Bugün, o bölgede, sadece Habur'da 49 000 araç vardır; sadece Habur'da, nafa
kasını sağlayan 500 000 insan vardır. Bu insanların ekmeğinin, aşının gereğini yerine getirmeden, 
bunları olumsuzluklara vesile olabilecek şartta yaşam koşullarıyla karşı karşıya bırakmanın veba
lini hepimiz paylaşmak zorunda kalırız. 

Bu bakımdan, bugüne kadar, pek çok güzelliklere vesile olmuş, sorumluluğu kendisine yakı
şır şekilde paylaşmış olan 57 nci hükümetin, bu sıkıntıyı da aşma konusunda, hazırladığımız sınır 
ticareti kararnamesine özenle ilgi göstereceğini ümit ediyorum. 

Bütün bölge için umut olan bir söylemi de burada dile getirmek istiyorum. 57 nci hükümetin 
Başbakanı Sayın Bülent Ecevit, Diyarbakır'da, yapılan hatadan dönmenin erdem olduğunu söyle
miştir. Bu erdemliliğin gereğini yerine getirmek, 57 nci hükümete yakışır. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

I. — Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/705) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/21J) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 272 nci sırasında yer alan (6/705) esas numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Reşat Doğru 
Tokat 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, sunuşların uzun olması itibariyle, Kâtip Üyenin sunuşları oturarak yap

ması hususunu değerli oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin sunuşlar kısmının 1 ilâ 3 üncü sıralarında, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyele

rinden kurulu karma komisyonun, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin ra
porları vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım: 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/503) (S. Sayısı: 462) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 24.3.2000 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Sul

hiye Serbest'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 27.4.2000 günlü raporuyla, karşılıksız çek 
keşide etmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın, 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmıştır. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, İs
tanbul milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Başkan 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

ve Komisyon üyeleri 

(!) 462 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Muhalefet gerekçem: 
Yasama dokunulmazlığının milletvekilliği sıfatı sona erinceye kadar ertelenmesine dair karma 

komisyon raporuna aşağıdaki gerekçelerle ilkesel olarak muhalifim. Değerli milletvekillerinin id
dia edilen suçları işlemediklerine dair savunmaları esas alınmalı, aklanmalarına olanak tanınmalı
dır. 

Gerekçelerim iki ana başlıkta toplanmaktadır: 

1. Anayasal gerekçe, 

2. Belirli objektif kıstasların uygulanamaması. 

Anayasal gerekçe: 
Anayasamızın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince; seçimden önce veya sonra 

bir suç işlendiği ileri sürülen milletvekili, Meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, 
tutuklanamaz ve yargılanamaz. 

Anayasının 83 üncü maddesindeki düzenleme, Anayasamızın 76 ncı maddesindeki düzenle
meyle çelişmekte, çelişkinin de ötesinde 76 ncı maddeyi düzenlemeyi gerekli kılan amacı ortadan 
kaldırmaktadır. 

83 üncü maddedeki bu düzenleme, 76 ncı maddede tanımlanan ve zaten milletvekilliğine se
çilme engeli olarak gösterilen zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım-sa-
tıma fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma gibi suç isnatları dolayısıyla soruşturma açılma
sına ve yargılama yapılmasına engel olmaktadır. 

Anayasanın 76 ncı maddesinde belirtilen suçlardan hükmü kesinleşmiş olan kişi milletvekili 
seçilemezken, milletvekili seçilmeden bir gün önce veya milletvekili seçildikten sonra bu suçları 
işlediği iddia edilen kişiler milletvekilliğini sürdürdüğü gibi, bu suçlarla ilgili olarak sorgulanama-
makta ve yargılanamamaktadır. Böyle bir düzenleme Anayasanın ruhuna, genel hukuk kurallarına 
aykırıdır. 

Anayasanın 76 ncı maddesindeki suç iddialarıyla ilgili olarak kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmeli, karma komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına, kovuşturma so
nucu oluşacak objektif ölçüler çeçevesinde karar verebilmelidir. 

Objektif ölçülerin bulunmamasına ilişkin gerekçe: 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Anayasamızın 83 üncü maddesinde belirli 
objektif ölçüler belirtilmediği gibi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclis İç
tüzüğünün 131 ilâ 134 üncü maddelerinde de belirli objektif ölçülere yer verilmemiştir. 

Birçok Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere; yasama dokunulmazlığının kal
dırılması konusunda birtakım belirli, objektif ölçülere uygun davranılması ve bu ölçülerin bir hu
kuk devletinden beklenen nitelikte bulunması şarttır. Yeterli olmamakla birlikte, eski Cumhuriyet 
Senatosu İçtzüğünde belirli objektif ölçüler yer almış ve Anayasa Mahkemesi, bu objektif ölçüle
re uygunluğu gözetmiştir. 

Sonuç: 
Bir suç isnadı ciddî ise, siyasî ereklere uygun ise yahut üyenin şeref ve haysiyetini koruma yö

nünden dokunulmazlığın kaldırılması zarurî ise, yasama dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. 
Dokunulmazlığın amacı, yasama görevini yürütecek milletvekillerinin çeşitli çevrelerden ge

lebilecek baskı ve kaygılardan korunmuş olarak görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlayarak, si-

- 1 9 6 -



T.B.M.M. B:115 22 .6 .2000 0 : 1 

yasal nitelikli kovuşturmalar bahanesiyle milletvekillerinin Meclise katılmaktan alıkonmasını, ça
lışma şevkinin kırılmasını, bu yolla da TBMM'nin istencinin çarpıtılmasını önlemektir. Yoksa, ki
milerinin, TBMM'yi yıpratmak için kasıtlı olarak söylediği gibi, milletvekiline, soruşturmadan 
kaçma, suç işleme ayrıcalığı tanınması değildir. 

Hangi suç isnadının ciddî olduğu "Milletvekili seçilme yeterliliği" başlıklı Anayasamızın 76 
ncı maddesinde belirtildiği gibi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının "Milletvekili seçileme
yecek olanlar" başlıklı 11 inci maddesinde de belirtilmiştir. 

Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır ha
pis cezasına hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile isti
mal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, TCK'nın "Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler" başlıklı ikinci kitabının birinci babından yazılı suçlardan veya bu suç
ların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, TCK 312 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar ve TCK'nın 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkralarında yazılı eylemler ile aynı yasanın 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm 
olanlar, milletvekili seçilemezler. 

Anayasamızın 76 ncı maddesine göre affedilmiş olsalar dahi, belirtilen suçlardan mahkûm 
olanlar milletvekili seçilemediği halde, Anayasadaki düzenleme biçimine göre yasama dokunul
mazlığı, bu suçlarla ilgili ciddî iddialar bakımından, milletvekilleri hakkında soruşturma yapılma
sına olanak bile vermemektedir. Kamu vicdanını rahatsız eden bu duruma son vermek ve milletve
killerini gereksiz koruma zırhına büründürm'emek için, Anayasanın 76 ncı maddesinde zaten mil
letvekilliğine seçilme engeli olarak gösterilen bu gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılması 
ve yargılama yapılmasının yasama dokunulmazlığı dışına çıkarılması uygun olacaktır. Anayasada 
böyle bir değişiklik, asılsız suçlamalarla töhmet altında kalan milletvekillerinin yargı önünde ak
lanmasına fırsat verilmesi ve genel olarak milletvekili saygınlığının yükseltilmesi bakımından da 
yarar sağlayacaktır. Anayasada yapılması gereken bu değişikliğe kadar da karma komisyonların, bu 
ilke ve ölçüler içerisinde kişi ve parti ayırımı yapmaksızın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına karar vermesi uygun olacaktır. 

Kimi suç iddiaları vardır ki, ciddî olmamakla birlikte siyasî ereklere aykırıdır. Öte yandan, öy
le asılsız suç iddiaları vardır ki, üye istemese dahi soruşturmanın ertelenmesine karar verilmekte
dir. İşte bu suç iddialarıyla ilgili olarak da yasama dokunulmazlığı kaldırılmalı, milletvekillerinin 
aklanmalarına olanak tanınmalıdır. Ancak, uygulamada, üye istemese dahi dokunulmazlığının kal
dırılması ertelenmekte, üyeler töhmet altında bırakılarak, siyaseten yıpratılmaktadır. 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde tanımlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması işle
mi, bir yargı işlemi niteliğinde olmayıp, yasama işlemi niteliğindedir. İşlem dosyaları tam olarak 
oluşmuş olsa dahi, kurulun yapısı ve çalışma esasları gereği, işlem dosyalarını tam bir tarafsızlık
la inceleyebilmesi, suçun maddî ve manevî unsurlarını saptayabilmesi ve değerlendirebilmesi ola
naksızdır. Bu niteliği gereği, dokunulmazlığın kaldırılması işlemi, ceza kovuşturmasının açılması 
veya ceza verilmesi niteliğinde olmayan, sadece yasama meclisi üyelerini, kimi istisnaî durumlar
da üyelik teminatından sıyırarak, adalet karşısında öteki yurttaşlarla bir düzeye getirmekten ibaret
tir. 
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Anayasamızın 85 inci maddesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiş ol
ması hallerinde, Meclis Genel Kurul kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde, il
gili milletvekilinin veya bir diğer milletvekilinin, kararın Anayasaya, yasaya veya İçtüzüğe aykırı
lığı iddiasıyla, iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabileceğini düzenlemektedir. 

Bu düzenlemeyle, yasama içindeki iktidar-muhalefet dengesi nedeniyle alındığı iddia edilen 
haksız yasama işleminin yargıyla dengelenmesi, objektif kıstaslara uygunluğunun saptanması sağ
lanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun davranılması gerektiğini ve değerli üyelerin aklanmalarına 
olanak sağlanılması gerektiğini düşündüğümden, ilkesel olarak, yasama dokunulmazlığının üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dair çoğunluk görüşüne katılmamaktayım. 

Saygılarımla. 24.5.2000 

Hüseyin Tayfun İçli 

Ankara 

Karşı oy gerekçemdir: 

Karma Komisyon Başkanlığına 

Milletvekillerinin herhangi bir baskı ve tehdit altında olmadan, görevlerini serbestçe yerine ge
tirebilmelerini sağlamak amacıyla dokunulmazlıklar düzenlenmiştir. 

Tarihî bakımdan, milletvekili dokunulmazlığı ilk defa 1688 tarihinde İngiltere'de düzenlen
miştir. Bu düzenleme "parlamentoda konuşma özgürlüğü, tartışmalar, yargılamalar, hiçbir mahke
mede veya parlamento dışında sorumluluk sebebi olamaz" şeklindedir. Buna paralel olarak, 1789 
tarihli Fransız Kanunu ile bunlardan esinlenen 1876 Türk Anayasasında ve halen yürürlükte bulu
nan Hindistan, Mısır, Meksika, Bulgaristan, İtalya ve bunun gibi ülkelerde tarihî anlayışa uygun 
olarak yasama dokunulmazlığı, Mecliste ileri sürülen düşünceler ile kullanılan oyların suç sayıla-
mayacağıyla sınırlıdır. 

Ülkemizde ise, 1982 Anayasasının 83 Üncü maddesine göre yasama dokunulmazlığı "TBMM 
üyelerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden so
rumlu tutulamaması" ile "seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilinin, 
Meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanama-
ması"dır. 

Böylesi bir dokunulmazlık düzenlemesi yerli ve yabancı ceza yasalarında düzenlenen ve "ka
nunsuz suç olmaz, suç ve suçlular da cezasız bırakılamaz" şeklinde özetlenebilecek temel prensip
lere ve Anayasanın 2 nci maddesine dayalı hukuk devleti ilkesi ile 10 uncu maddesine dayalı eşit
lik ilkesine gölge düşürmektedir. 

Bu nedenle, yasama dokunulmazlığının "Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sür
dükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamamak ve kişisel özgürlüğü kısıtlanamamak" şeklinde dü
zenlenmesi, tarihî gelişmeye ve gerekçeye uygun olacaktır. 

Fransa'da 1995 yılında bu yönde yapılan düzenlemeyle, adlî soruşturma ve yargılama doku
nulmazlık kapsamı dışına çıkarılmış, sadece tutuklama ve kişi özgürlüğünün kaldırılması, Meclisin 
kararma bırakılmıştır. Yine, yasama dokunulmazlığının anavatanı olan İngiltere'de, dokunulmaz
lık zırhı, ceza kovuşturmalarına karşı değil, hukuk davalarına karşı koruyucu bir işleve indirgen
miştir. 

- 1 9 8 -



T.B.M.M. B:115 2 2 . 6 .2000 0 : 1 

Gündemdeki ertelenme kararı verilen dosyalar kapsamındaki iddialar, vatandaşlarımızın gün
lük yaşamında karşılaştıkları ve mevzuata göre gereğinin yapıldığı hukukî olaylar ve iddialardır. 
Bir yurttaş bu gibi hallerde hangi hukuk kurallarına tabi tutuluyorsa, onun vekili ve aynı zamanda 
bir vatandaş olan milletvekillerinin ve diğer kamu görevlilerinin de aynı kurallara tabi olması ka
dar doğal bir şey olamaz. Böyle bir anlayış ve uygulayış, eşitliğin gereği olduğu gibi, hukuk dev
leti olmanın da temel gereğidir. 

Yukarıda belirttiğim gerekçelerle, öncelikle, yasal düzenlemeler yapılarak sorgulanma ve yar
gılanma dokunulmazlık kapsamı dışına çıkarılmalı, sadece kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanma
sı dokunulmazlık kapsamında olmalıdır. Ceza hükümlerinin infazı ise, milletvekili sıfatının sona 
ermesine bırakılmalıdır. Böyle bir düzenlemeyle, bir taraftan yargısal denetim işlerlik kazanacak, 
diğer taraftan milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı da sağlanmış olacaktır. 

Yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışındaki suç iddiala
rını içeren dosyalar için, dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. Böylelikle, asil ve vekili arasında eşit
lik sağlanacağı gibi, milletvekillerine de bir an önce aklanma olanağı yolu açılacaktır. 

Bu nedenle "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışında gördüğüm bu dosya için, dokunulmazlı
ğın kaldırılmasının yerinde olacağı kanaatinde olduğumdan, erteleme kararma katılmıyorum. 
29.5.2000 

Osman Kılıç 
istanbul 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Diğer raporu okutuyorum: 

2. — İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/504) (S. Sayısı: 463) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 24.3.2000 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Sul
hiye Serbest'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 27.4.2000 günlü raporuyla, karşılıksız çek 
keşide etmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın, 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest, komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmıştır. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, İstan-

(1) 463 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 

Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Tayfun İçli ve İstanbul Milletvekili Os

man Kılıç, bu rapora da muhaliftirler. Gerekçeleri aynı olduğundan, ayrıca okutmuyorum. 
Diğer raporu okutuyorum: 

3. — Giresun Milletvekili Hasan Akgün 'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/505) (S. Sayısı: 464) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 24.3.2000 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Giresun Milletvekili Ha

san Akgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 27.4.2000 günlü raporuyla, 1567 sayılı Ka
nuna muhalefet etmek suçu isnat olunan Giresun Milletvekili Hasan Akgün hakkındaki kovuştur
manın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, Gi
resun Milletvekili Hasan Akgün hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, keza, Ankara Milletvekili Tayfun İçli ve İstanbul Miletve-
ki.li Osman Kılıç, bu rapora da muhaliftirler; gerekçeleri aynı olduğu için, ayrıca okutmuyorum. 

Raporlar bilgilerinize sunulmuştur. 

(J) 464 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, bu raporların tümü, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine dairdir. 10 gün içerisinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesinleş
miş olacaktır. 

Danışma Kurulunun önerileri vardır; önce tümünü okutup, işleme alacağım; sonra, ayrı ayrı 
okutup, değerli oylarınıza sunacağım. 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenme

sine ilişkin Danışma Kurulu önerileri 
Danışma Kurulu Önerisi 

No : 49 Tarihi: 22. 6. 2000 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş

tür. 

Nejat Arseven 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Aydın Tümen Ömer İzgi 

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 
İsmail Kahraman Zeki Çakan 

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Güven 

DYP Grubu Başkanvekili 
Öneriler : 

1. a) Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 22.6.2000 Perşembe günü tamamlanacak 
olan Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının ve Komisyon raporunun, gündemin 
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, 

b) Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulundaki görüşmelerine, 30.10.1984 tarih ve 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, 
24.6.2000 Cumartesi günü başlanması; I.,II„ III., IV., V. ve VI. bölümlerinin görüşmelerinin biti
mine kadar çalışma süresinin uzatılması, bu bölümler üzerinde siyasî parti gruplarının toplam ko
nuşma sürelerinin 2'şer saat, Hükümet ve Komisyonun toplam süresinin 2 saat (Hükümetin sunuş 
konuşması dahil) kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması, siyasî parti gruplarının sürelerinin en 
fazla 4'er konuşmacı tarafından kullanılması, 

c) Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının VII., VIII., IX. ve X. bölümleri üze
rindeki görüşmelerin 25.6.2000 Pazar günü yapılması, bu bölümler üzerinde siyasî parti gruplarına 
toplam 2'şer saat süreyle söz verilmesi, Hükümet ve Komisyonun toplam süresinin 2 saat, kişisel 
konuşmaların 10'ar dakika olması ve bu bölümlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalış
ma süresinin uzatılması, gruplar adına yapılacak konuşmaların en çok 4 konuşmacı tarafından kul
lanılması önerilmiştir. 

2. Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin, Başkanlığa, Planın bölüm
leri üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar 2'şer nüsha olarak verilmesi, önergeler üzerinde Ko-

- 2 0 1 -



T.B.M.M. B : 115 22 . 6 .2000 O : 1 

misyon, Hükümet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 5'er dakika olması öneril
miştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
Şimdi, önerileri, tekrar, teker teker okutacağım ve oylarınıza sunacağım: 
1. a) Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 22.6.2000 Perşembe günü tamamlanacak 

olan Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının ve Komisyon raporunun, gündemin 
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, 

b) Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulundaki görüşmelerine, 30.10.1984 tarih ve 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince, 
24.6.2000 Cumartesi günü başlanması, I., II., III., IV., V. ve VI. bölümlerinin görüşmelerinin biti
mine kadar çalışma süresinin uzatılması, bu bölümler üzerinde siyasî parti gruplarının toplam ko
nuşma sürelerinin 2'şer saat, Hükümet ve Komisyonun toplam süresinin 2 saat (Hükümetin sunuş 
konuşması dahil) kişisel konuşmaların 10'ar dakika olması, siyasî parti gruplarının sürelerinin en 
fazla 4'er konuşmacı tarafından kullanılması, 

c) Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının VII., VIII., IX. ve X. bölümleri üze
rindeki görüşmelerin, 25.6.2000 Pazar günü yapılması, bu bölümler üzerinde siyasî parti grupları
na toplam 2'şer saat süreyle söz verilmesi, Hükümet ve Komisyonun toplam süresinin 2 saat, kişi
sel konuşmaların 10'ar dakika olması ve bu bölümlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar ça
lışma süresinin uzatılması, gruplar adına yapılacak konuşmaların en çok 4 konuşmacı tarafından 
kullanılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

İkinci öneriyi okutuyorum: 
2. Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin, Başkanlığa, Planın bölüm

leri üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar 2'şer nüsha olarak verilmesi, önergeler üzerinde Ko
misyon, Hükümet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 5'er dakika olması öneril
miştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Hüseyin 

Arı ve 56 arkadaşı tarafından verilen, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 yılın
da özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapıl
masına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 
Mustafa Kul hakkında, Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/34) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1. — 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 56 Arkadaşı Tarafından 

Verilen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa 
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Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Gö
revini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 in
ci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkın
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/34) (S.Sayısı:410) (1) 

BAŞKAN - Komisyon hazır. 

410 sıra sayılı, Meclis soruşturması komisyonunun raporu daha önce sayın üyelere dağıtılmış 
ve ilgili eski bakana gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve hakkında so
ruşturma açılması istenen eski bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 
dakikadır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen eski bakana ait olup, süresizdir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
1. Necdet Tekin (Kırklareli) 

2. Orhan Şen (Bursa) 

3. Boş. 
4. Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
5. M. Turhan İmamoğlu (Kocaeli) 
İlk söz, Kırklareli Milletvekili Sayın Necdet Tekin'e aittir. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sayın Başkan, konuşmayacak. 
BAŞKAN - Konuşmuyor. 
İkinci söz, Bursa Milletvekili Sayın Orhan Şen'e aittir. 
Buyurun Sayın Şen. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
ORHAN ŞEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Yasama Döneminde 

Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 56 arkadaşı tarafından verilen, Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa alınması için açılan imtihanda mevzuata 
aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve ilgili soruşturma komisyo
nunun konuyla ilgili raporunun görüşülmesi sebebiyle; şahsım adına görüşlerimi bildirmek üzere 
söz almış bulunuyorum, konuşmama başlamadan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, 1996 yılın
da, sakat kadrosunda istihdam edilmek üzere memur alımıyla ilgili imtihan açılmıştır. Söz konusu 
soruşturma önergesi, bahse konu imtihanlar sırasında, personel yönetmeliğine göre 100 tam puan 
üzerinden 70 puan alanların imtihanı kazanmış sayılacağı belirtilmesine rağmen, imtihana giren 4 
kişinin, imtihanı kazanamadıkları halde, imtihan komisyonunca fazla puan verilmek suretiyle im
tihanı kazandırıldıkları; imtihan müracaatı ve imtihan tarihinde henüz 18 yaşını bitiremediği halde, 

(1) 410 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bir şahsın, usulsüz olarak müracaatının kabul edilerek imtihana alındığı ve imtihanı kazanarak, Ge
nel Müdürlükçe, 18 yaşını bitirdikten sonra atamasının yapıldığı; sakatlık oranlarının yüzde 40'tan 
az yüzde 70'ten fazla olmamasının gerektiği imtihan ilanında belirtilmesine rağmen, bu oranların 
altında ve üstünde sakatlık derecesi bulunan şahısların müracaatlarının kabul edilerek atanmaları
nın usulsüz olarak yapıldığı; altı aydan fazla sabıkası bulunan, bu sebeple devlet memurluğuna 
alınma şartlarını taşımayanların işe alındığı gerekçelerine dayanmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu önergede, sakat ve eski hükümlülerin imtihana alınması sırasında, İş ve İş
çi Bulma Kurumu mevzuatına aykırı işlemler yapılarak, kaydı bulunmayan kişilerin göreve başla
tıldığı, yine Sayın Kul'un bakanlığı sırasında İş ve İşçi Bulma Kurumuna alınan kişilerin imtihan 
işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve imtihanları kazanamayan torpilli kişilere imtihan kazandırıla
rak atamalarının yapıldığının ortaya çıktığı, yasadışı örgüt mensuplarının işe alındığı, atanan kişi
lerin eski bakan Mustafa Kul ye diğer yöneticilerin hemşerisi veya yakını olduğu, İstanbul'da işe 
alınan 51 sakat ve hükümlüden 17'sinin Sayın Kul'un seçim bölgesinden olması sebebiyle, parti
zanlık ve bölgecilik yapıldığı iddia edilmektedir. 

Önergeyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Mustafa Kul hakkında, 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis soruşturması açılması
na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.10.1999 tarihli 9 uncu Birleşiminde karar 
verilmiş; ancak oluşturulan komisyon bir türlü toplanamamış, bilahara seçimler sebebiyle faaliyet
lerine son vermiştir. 

20 nci Yasama Döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönemde sonuçlandırılama-
yan, ancak İçtüzüğe göre hükümsüz sayılmayan soruşturma önergesi, 21 inci Döneme intikal etti
rilmiş ve bu dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca oluşturulan komisyon ma
rifetiyle yeniden incelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, konuyla ilgili hazırlanan komisyon raporları incelendiğinde, aşağıdaki 
hususları tespit edebiliriz: 

Yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler gereği, kamu kurumlarının personel sayısının en az 
yüzde 2'sinin -ki, bu oran daha sonra yüzde 3'e yükseltilmiştir- sakat ve eski hükümlü olması ge
rekmektedir. Bu kontenjan boşaldıkça, hemen her yıl, yasal zorunluluk gereği, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun imtihan açması gerekmektedir. Dolayısıyla, eski hükümlü ya da sakat kadrosundan 
memur ya da işçi alımı ilgili bakanın tasarrufunda olmayıp, kanun gereğidir. Ayrıca, hangi ile ne 
kadar eski hükümlü ya da sakat alınacağı da kanun hükümlerinde belirtilmektedir. 

SSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, ancak yönetim kuruluyla idare edilen bir 
kuruluştur. İmtihan yapılacak illerde imtihan komisyonunun kimlerden oluşacağı yönetmeliklerde 
makam sayılarak belirtildiği için, atanan imtihan komisyonlarının belirlenmesinde ya da onaylan
masında bakanın herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. 

Sayın Kul'un bakanlığı sırasında sınav yapılan illerden gelen şikâyetlerle ilgili olarak müfet
tişler görevlendirilmiş; usulsüzlük yapılan yerlerde imtihanlar iptal edilmiş; sorumlular hakkında 
soruşturma açılmış; bazıları açığa alınmış ve tekrar imtihan yapılmıştır. Türkiye çapında yapılan 
imtihanlarda, Çorum hariç, imtihan kurulu üyeleri, haklarında açılan bütün davalarda beraat etmiş
ler; Çorum Sigorta Müdürü ve İmtihan Kurulu Başkanı, bir yakınının imtihan kâğıdını değiştirdi
ği, dolayısıyla, imtihanı haksız yere kazandırdığı için mahkemece hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Eski hükümlülerin, siyasî ya da adi suçlu diye ayrılması da mevzuat gereği mümkün değildir. 
Yüzde 40'ın altında sakatlık oranı olanların, imtihana alınmayacağının duyurulmasına rağmen, 
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yüzde 35 sakatlık oranı bulunan adayların imtihana alınmasının, yeterli oranda sakatlık raporu al
mış olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, yüzde 70'in üzerindeki sakatlık oranı için 
Altı Nokta Körler Derneğince daha sonra itiraz edildiğinden, yüzde 70'in üzerinde sakat olanlar da 
imtihana kabul edilmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma komisyonu, konunun bütün muhataplarını dinleyerek ve 
belgeleri inceleyerek, yukarıda arz etmeye çalıştığım gerekçelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik es
ki Bakanı Sayın Mustafa Kul'un, Yüce Divana şevkine gerek omadığına karar vermiştir. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Meclis soruşturması gibi, yapının bir parçası olan ve 
Yüce Meclise tevdi edilen Yüce Divan müessesesinin, yargı amacı çerçevesinde kullanılması ge
rektiğini düşünüyor, siyasal amaçlarla kullanılmasını asla tasvip etmiyoruz. Yüce Divan gibi çok 
önemli bir müessesenin, siyasal amaçlı olarak kullanılması halinde, bu önemli müessesenin yıpra-
nacağı endişesindeyiz. 

İşte, bütün bu endişelerimizden dolayıdır ki, gerek görüşmekte olduğumuz soruşturma komis
yonunda gerek diğer komisyonlarda görev alan değerli milletvekillerimize asla yönlendirici ve ka
naatlerini etkileyici hiçbir telkinde bulunulmamış, komisyonlarda görev alan arkadaşlarımız, altını 
imzaladıkları kararlarda önlerine gelen belge ve bilgileri değerlendirerek, vicdanî kanaatlerine gö
re hareket etmişlerdir. Zaten, Milliyetçi Hareket Partisine mensup milletvekillerimizin komisyon
lardan çıkan değişik tercihleri de söylediklerimizin birer delilidir. Milliyetçi Hareket Partisine men
sup milletvekili arkadaşlarımız, bugün de, gerek bu görüşmelerde gerek diğer görüşmelerde hür 
iradelerini kullanacaklar ve vicdanlarına göre hareket edeceklerdir. Milliyetçi Hareket Partisine de 
yakışan budur; çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi küçük hesapların değil, büyük ülkülerin ve hedef
lerin partisidir ve her Milliyetçi Hareket Partili için adalet, mülkün temelidir. 

Bu itibarla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Mustafa Kul'un Yüce Divana sevk 
edilmemesi yönündeki Meclis Soruşturması Komisyonunun kararını Yüce Heyetinizin takdirlerine 
arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şen. 
İkinci söz, Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/34) esas nu

maralı, Soruşturma Komisyonu Raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı ve 
56 arkadaşı tarafından, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne özürlü ve hükümlülerin dev
let memurluğuna alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapıldığı ve bu
na göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı gerekçesiyle, Anayasanın 100, İçtüzü
ğün 107 nci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Mustafa Kul hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge verilmiştir. 

20 nci Dönemde öngörüşmeleri yapılan ve oylanan önerge gereği bir Meclis soruşturma ko
misyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Komisyon üyeleri belli olmuş; ancak, komisyon toplanıp ken
di arasında görev taksimi yapamamış, bu arada, 1999 erken genel seçimi dolayısıyla 21 inci Döne
me devredilmiştir. Söz konusu önerge, 21 inci Dönemde de, 23 Kasım 1999 tarih ve Meclisin 23 
üncü Birleşiminde oylanarak, 657 sayılı Kararla tekrar kabul edilmiştir. 

Komisyon, verilen süre zarfında çalışmalarını tamamlayarak, bir rapor halinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. Şimdi, bu rapor üzerindeki şahsî görüşlerimi sizlerle pay
laşmak istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, önce bazı tespitler yapmakta fayda var. Sayın Mustafa Kul, 31 Ekim 
1995'den 7 Mart 1996'ya kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmıştır; yani, bakanlık 
süresi dört ay yedi gündür. 

İkinci tespit; Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, İş ve İşçi Bulma Kurumunun özürlü ve hü
kümlü ihtiyacı 516 iken, eski Bakan Sayın Kul'un döneminde, sadece Ankara, İstanbul, Çorum, 
Batman, Zonguldak, Kastamonu, Adana, Erzincan, Ordu ve İsparta İllerinde olmak üzere 10 ilde 
sınav açılmıştır. Bu 10 ile tahsis edilen kadro sayısı ise 212'dir. İmtihan şartnamesinde, özürlü va
tandaşlar için yüzde 40 ilâ 70 arası sakatlık derecesini gösteren sağlık kurulu raporu istenmiştir. 

Komisyonlar, her ilde münferit olarak, o il veya bölge müdürlüğünce tespit edilen komisyon
lar olarak kurulmuş, müracaatlar mahalline yaptırılmış, sorular aynı komisyonda hazırlanmış, ce
vap kâğıtlarının değerlendirilmesi aynı komisyonda yapılmış ve mülakat da aynı komisyon tarafın
dan yapılmıştır. 

İmtihanlar sona erip neticeler belli olduğunda, haksızlığa uğrayan veya haksızlığa uğradığını 
iddia eden veya kazanamayan kişiler tarafından şikâyetler yapılmıştır. Bu şikâyetleri değerlendir
mek ve gereğini yapmak üzere, bakanlıkça, her ile müfettişler gönderilmiştir. Bazı illerdeyse, 100 
üzerinden 70 puan alan kimse çıkmadığı için, imtihan, kendiliğinden iptal edilmiştir. Bu şikâyetle
rin özellikle yoğun olduğu iller, Ankara, İstanbul, Çorum, Kastamonu ve Zonguldak'tır. 

Değerli milletvekilleri, bu tespitleri yaptıktan sonra, bu şikâyetlerden ortaya çıkan iddialar ne
lerdir, onlara bir göz atmakta fayda vardır: Sınavda, 100 puan üzerinden 70 puan alma şartı oldu
ğu halde, Özlem Nazan, Ali Bekir Yavuz, Mesut Susuz ve Yılnur Kılıç gibi vatandaşlar, 70 puanın 
altında puan almalarına rağmen kazandırılmışlardır. Hizmetli kadrosuna alınan Suna Geyik'in, mü
racaat ve sınav tarihlerinde, mevzuata aykırı olarak, 18 yaşını doldurmadığı halde, 18 yaşını dol
duruncaya kadar evrakın bekletilmesine karar verilmiştir. 

İmtihan şartları arasında, sakatlık nispet oranı yüzde 40 ilâ 70 olması gerekirken, yüzde 85,95, 
hatta 40'ın altında, yüzde 35 sakatlık derecesi olanların kazandırıldığı; eski hükümlüler arasında, 
siyası hükümlülerin bulunduğu; özellikle İstanbul'da yapılan imtihanlarda, 51 özürlüden 17'sinin 
de, Sayın Bakanın seçim bölgesi olan Erzincanlı olduğu tespit edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, başlangıçta da ifade ettiğim gibi, bu tespitler, müfettişlerle yapılmıştır, 
raporlarına bunları derç etmişlerdir; birçoğu için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulun
muşlardır. Bu suç duyurusunda bulunmaları neticesinde, çoğu, takipsizlik kararı almıştır. Pek çok 
imtihan komisyonu başkan ve üyesine disiplin cezası verilmiştir. İptal edilenlerin bir kısmının, son
radan yargıya giderek, tekrar göreve başladıkları da bir gerçektir. 

Tüm bunlar olurken, Sayın Mustafa Kul, bakanlık görevinden ayrılmıştır. Kendisinden sonra 
gelen bir bakanın zamanında yapılan imtihanlarla ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem-
dışı konuşmalar yaptığı ve soruşturma önergesi hazırladığı iddiası kendi ifadesinde bulunmaktadır. 
O zaman da, misilleme kabilinden olmasa bile, 20 nci Dönemin genel havası içinde, bu müfettiş ra
porları gerekçe gösterilerek bir soruşturma önergesi verildiği kanaati hâsıl olmuştur. O günlerde, 
malalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollarından en önemlisi sayılan soruşturma 
önergesi vermek ayağa düşmüş, olur olmaz ve karşılıklı yıpratma taktikleri çerçevesinde, milletve
killeri, partilerinden aldıkları talimat gereği bu yolu denemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bakanlığa bağlı değil, ilgili bir birimde imtihan yapılıyor. İmtihan ko
misyonları ve başkanları mahallen tespit ediliyor, sorular orada hazırlanıyor, orada okunuyor. So
nunda şikâyetler yapılıyor, hemen hemen hepsine müfettiş gönderiliyor, imtihanların birkaçı iptal 
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ediliyor, suçlular adalete teslim ediliyor ve prosedüründe ne varsa, gerek Sayın Kul döneminde, ya
ni, 4 ay 7 günlük dönemde gerekse ondan sonra gelen bakanlar döneminde bu prosedür eksiksiz 
olarak yaptırılıyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu konularda sayın bakana ulaşan, bulaşan veya dolaylı olarak 
izam eden bir suç yoktur. Atamaları yönetim kurulu kararıyla yapılan; bu yönetim kurulunda işçi, 
işveren ve Maliye gibi kurumların temsilcisi bulunan bir ortamda, imtihanlardan sayın eski baka
nın sorumlu tutulması insafla bağdaşmaz. Ayrıca, gerek dosyadaki belgeler incelendiğinde gerek
se Komisyondaki ifadelerin tetkikinde görülüyor ki, şu veya bu şekilde Sayın Kul'u izam eden bir 
durum yoktur. İmtihanın her safhasında mevzuata aykırı işlemler müfettişlerce tespit edilmiştir, çe
şitli bakanlar zamanında incelemesi yaptırılmıştır. Zaten, raporda da, Sayın Kul'u bu iddialarla iliş-
kilendirmek mümkün olmamış, buna ait bir delil de olmadığı için, komisyon üyelerinin çoğunlu
ğuyla, Yüce Divânda yargılanmamasına karar verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, deliller ve belgeler gerçek olmadan ve bunların kişilerle ilgilendirilme
sinde rasyonel davranılmadan, bir kişiyi, bir bakanı, şu veya bu şekilde yargıya göndermek, de
mokratlıkla, dürüstlükle, hatta ve hatta insan vicdanıyla bağdaşır bir durum değildir. Kişinin hak ve 
hukukunu hiçe sayarak, soruşturma döneminde onun çektiği manevî ıstırapları telafi etmek de 
mümkün değildir. Bu insanlar, kolay yetişmemektedir. Bu insanlar, hizmet aşkıyla o makamlara 
gelen kişilerdir. Onların da bir ailesi, çevresi, toplumda yerleri vardır. Yersiz, mesnetsiz, belgesiz, 
delilsiz, dedikoduya dayanan, siyasî amaçlı ve gazete havadislerine dayalı, sırf, intikam duygula
rıyla yapılan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim; açıyorum mikrofonunuzu, lütfen, tamamlayınız. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

... Meclis denetimleri, bu saygın kişileri intikam değirmeninde öğütme isteminden başka bir 
şey değildir diye düşünüyorum. Sakın, denetim yapılmasın veya soruşturma önergesi verilmesin 
demek istemiyorum. Soruşturma önergeleri verilecektir; ancak, bu şekilde davranmayarak, canım, 
hele bir soruşturma önergesi verelim de, belki, bir şey buluruz, milletin kafasını karıştırırız, onu 
yıpratırız, milletin gözünden düşürürüz diye hareket edenlere Meclis sahip çıkmamalıdır. Bu, hem 
Meclisin saygınlığı yönünden hem de olabilecek, doğabilecek bir haksızlığın önlenmesi yönünden 
çok önem verdiğimiz bir husustur. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özsoy. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Turhan İmamoğlu. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 9/34 esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu raporu hakkında 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 100 üncü maddesinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddesinde belirlenen esaslar dahilinde, adı geçen komisyonda görev almış bulunuyorum. Komis
yondaki iddialara kısaca göz attığımızda, bu soruşturma komisyonundaki iddialarda, kazanamayan
ların daha düşük puanla işe alındığı, müracaat tarihinde yaş sınırının ihlal edildiği, yazılı ve sözlü 
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sınavda 70 puan sınırının göz ardı edildiği iddiaları mevcuttu. Ayrıca, güvenlik soruşturmaları 
olumsuz olan 22 kişinin de kuruma yerleştirildiği iddaları vardı. 

Komisyonumuzda, ilgili kişileri çağırıp, dinlediğimizde, teftiş kurulunun bu konuda geniş bir 
rapor hazırladığını, fakat, ilgili Bakan Sayın Mustafa Kul'un görevden ayrıldıktan sonra bu teftiş 
kurulu raporunun düzenlendiğini, teftiş kurulu raporuna göre de, İstanbul, Ankara ve Çorum'daki 
sınav komisyonlarının yargıya sevk edildiğini, İstanbul ve Ankara'daki sınav komisyonu üyeleri
nin yargıda beraat ettiğini, sadece Çorum'dakine bir cezanın verildiğini ve Çorum'da yapılan sına
vın da Bakanlık tarafından iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Daha sonra, dönemin SSK Genel Müdürünü komisyonumuza çağırdığımızda', yapılan bu sı
navda, alınan kişilerle ilgili herhangi bir kişi telkininin olup olmadığı, herhangi bir listenin bakan 
tarafından genel müdüre verilip verilmediği; SSK Genel Müdürlüğü direkt bağlı kuruluş olmadığı 
için, bakanın, SSK Genel Müdürüne sözlü veya yazılı herhangi bir talimatları olup olmadığı sorul
duğunda, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu "hayır" cevabı vermiştir; yani, bu sı
navda herhangi bir bakanın listesi, isim telkini gibi bir çalışmanın, teşebbüsün olmadığı cevabı gel
miştir. 

Ayrıca, bu sınav kurullarınca alman kişiler incelendiğinde de, 594 kişiden sadece 1 kişinin ya
şının tutmadığı ve daha sonra yaşı dolduğunda göreve başlatıldığı; 3 kişinin, sakatlık oranı daha ön
ce yüzde 70 olarak belirlendiği halde, Altı Nokta Körler Derneğinin bu sakatlık oranının üst limi
tine itiraz etmesiyle, üst limitin uygulanmayıp göreve başlatıldığı; fakat, bu kişilerin de bakanlıkta 
verimli bir şekilde çalıştıkları; yani, yüzde 70 oranının uygulanması halinde, bu 3 kişiye haksızlık 
yapılacağı kanaati oluşmuştur. 

Bu çerçevede, Komisyonumuz, Sayın Mustafa Kul'un, bakanlığı döneminde bu sınavla ilgili 
herhangi bir kusuru olmadığına kanaat getirmiş ve kendisinin Yüce Divana şevkine gerek olmadı
ğına karar vermiştir. 

Konuşmamı bitirirken, hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İmamoğlu. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı, İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak; buyurun 

efendim. 
(9/34) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI ERDO

ĞAN TOPRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

20 nci Dönemde, Sayın Hüseyin Arı ve 56 arkadaşının, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kul hakkında verdikleri soruşturma önergesi, o dönemin üyeleri tarafından kabul 
edilmiş, ne yazık ki, çalışmaya başlamadan, erken seçimden dolayı kadük olmuştur. Soruşturma 
komisyonlarının hayatiyeti devam ettiğinden dolayı, 21 inci Dönemde, siz değerli üyelerin oylarıy
la tekrar gündeme gelmiş, soruşturma komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

Soruşturma komisyonu kurulduktan sonra, Komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber, 
17.2.2000 tarihinde yaptığımız toplantıda görev dağılımı yapılmış ve görev dağılımından sonra, 
yoğun bir çalışma programı uygulanmıştır. Bu çalışma programı çerçevesi içerisinde, kurumlarla 
yazışmalar yapılmış, temaslara geçilmiş; Bakanlıktan ve kurumundan, yapılmış olan teftişler ve in
celemeler varsa istenmiş ve bu incelemeler, Komisyonumuza intikal ettirilmiştir. 

Bununla da kalınmamış, Başbakanlık Teftiş Kurulundan ve Başbakanlık Yüksek Denetleme
den, bu konuyla ilgili, ellerinde belge ve bilgi var ise Komisyonumuza bir an evvel iletilmesi için 
yazışmalaryapılmıştır. 
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Komisyon üyesi arkadaşlarımın çok yoğun çalışmalarıyla beraber, belli bir noktaya gelinmiş, 
bu konuyla ilgili hem iddia sahibi Sayın Hüseyin Arı hem de o dönemin Çalışma Bakanı Mustafa 
Kul, Komisyonumuza davet edilmiştir. Sayın Hüseyin Ari'nin iddiaları dinlendikten sonra, o döne
min Çalışma Bakanı Mustafa Kul'un bu konuyla ilgili, yaptığı çalışmalar, Komisyon üyeleri tara
fından çok geniş bir şekilde kendilerine soru olarak iletilmiş ve cevapları alınmıştır. 

Komisyonumuz, her iki iddia sahibinin de görüşleri ışığında, o dönemin Çalışma Bakanından, 
kısa süresi olması dolayısıyla, bakanlığının çok kısa sürede sona ermesinden dolayı, ondan sonra 
göreve gelen Bakanla, görüş almak için, temasta bulunulmuş; ama, ne yazık ki, Sayın Bakanın ko
misyonumuza intikali sağlanamamıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının o dönemde SSK'dan sorumlu olan Sayın Genel Mü
dürü, komisyonumuza davet edilmiş ve görüşleri alınmıştır ve bu dönemdeki Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürü de, komisyonumuza davet edilmiş ve onun da görüşleri alınmıştır. 

Bu görüş alma sonucunda, komisyon üyeleri tarafından, hakkında soruşturma açılması ve Yü
ce Divana şevki istenen Sayın Mustafa Kul'un, yönetmeliklere herhangi bir müdahalesinin olma
dığı, sınav komisyonlarına herhangi bir etkisinin olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu sınavlar, 10 
bölgede açılmış ve bu 10 ilden sadece Çorum'da, sınav komisyonu başkanının sınava nifak karış
tırdığı tespit edilmiş ve bu kişi de, görevden uzaklaştırılmıştır. Diğer iddiaların olduğu Ankara ve 
İstanbul'da ise, yargıya intikal eden konularda, yargı tarafından, bazılarına kınama ve çoğuna da 
beraat kararı verilmiştir. 

Bu görüş doğrultusunda, komisyonumuzun en son toplantısına katılan değerli üyelerin tama
mı, Sayın Mustafa Kul'un, Yüce Divana şevkine gerek görmemiştir. 

Meclisimizin bilgilerine arz ederim. 
Saygılar sunar, teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Toprak. 

Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, raporda, soruşturma açılmaması istenmektedir; yani, komisyon raporu, 
Yüce Divana sevk etmemek yönündedir. İçtüzüğümüzün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Ko
misyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke da
ir verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle 
mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. Bu hükme göre, Başkanlığımıza, Yüce Divana şevke dair 
bir önerge de verilmemiştir. Bu itibarla, komisyon raporu benimsenmiştir. 

Bu kısmın 2 nci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde, Malatya Milletvekili Ayhan 
Fırat ve 54 arkadaşı tarafından verilen, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Ara
lık'ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında, Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve Meclis soruşturması ko
misyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

2. — 20 nci Yasama Döneminde Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 Arkadaşı Tarafından 
Verilen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Per
sonel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski 
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Bakanı Necati Çelik Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
(9/31) (S. Sayısı: 442) (1) 

BAŞKAN - Komisyon hazır. 

Sayın Çelik, buyurun; sizi de komisyon sıralarına alalım, 

Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonunun 442 sıra sayılı raporu, daha önce, 
siz değerli üyelere dağıtılmış ve ilgili eski bakana da gönderilmiştir. Rapor üzerindeki görüşmeler
de, komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında soruşturma açılması istenen eski baka
na söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 
dakikadır. 

Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen eski bakana ait olup, süresizdir. 
Şimdi, rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Ankara Milletvekili Ali 

Işıklar, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut, Sivas 
Milletvekili Cengiz Güleç, Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz. 

Ankara Milletvekili Sayın Ali Işıklar?.. Yok. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan; buyurun efendim. (Floralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 442 sıra sayılı, so

ruşturma komisyonu raporu üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime, hepini
ze saygılarımı sunarak başlıyorum. 

Bilindiği gibi, 20 nci Yasama Döneminde, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 arkadaşı ta
rafından verilen, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleşti
rilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
eski Bakanı Necati Çelik hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin bir önerge verildi ve bu önerge Yüce Meclisimizce 
kabul gördü. Daha sonra, kurulan komisyonda, üç aya yakın bir çalışma yapıldı ve bu çalışma so
nucu, 6 oya karşı 7 oyla bir rapor kabul edildi, benim üzerinde durmak istediğim bu rapor. 

Biraz önce, hemen hemen aynı gerekçelerle, aynı bakanlığı yapmış bir başka arkadaşımızla il
gili bir rapor görüşüldü; iddialar aynı, hadisenin gelişimi aynı, orada da mahkeme kararları var, bu
rada da mahkeme kararları var. Daha geçmişe dönersek, aynı bakanlığı yapmış Sayın İmren Aykut 
hakkında da, yine, benzer iddialarla bir soruşturma komisyonu kurulmuş, biraz önce Sayın Musta
fa Kul'da olduğu gibi bir karara varılmış. Her iki komisyon raporunda verilen karar şu: Sosyal Si
gortalar Kurumunun özerk bir kuruluş olduğu, kendine özgü bir kanunu olduğu, orada yapılan sı
navlardan Bakanın doğrudan sorumlu olmadığı yönündedir; ancak, bizim komisyonda, raporu üze
rinde görüştüğümüz komisyonda daha farklı bir karar çıktı. Bu kararın neden farklı çıktığı konusu 
üzerinde durmak istemiyorum; ama, Komisyonu yanıltan bir hadise var: Biz, komisyon olarak, da
ha çok, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün tayin ettiği müfettişlerin raporu üzerinde 
durduk. Aslında, SSK Genel Müdürlüğünün tayin ettiği müfettişlerin, bir bakan hakkında, bir siya-

(1) 442 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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set adamı hakkında karar vermesi, onun eylemlerine gönderme yapması hukuken mümkün değil
dir; demokratik ülkelerde bu gibi şeyler mümkün değildir. Türkiye, bürokratik bir ülke değildir, de
mokratik bir ülkedir. Kaldı ki, SSK'nın, zaten Başbakanlık Denetleme Kurulu denetimine tabi bir 
kurum olduğunu da unutmamamız lazım. 

Elimizde iki ayrı müfettiş raporu vardı; biri, SSK Genel Müdürlüğü müfettişlerinin raporu, bir 
diğeri Başbakanlık müfettişlerinin raporu. Başbakanlık müfettişleri, SSK Genel Müdürlüğüne bağ
lı müfettişlerin yazdığı raporu maksatlı ve zorlama buluyordu; yani, açık ve net ifadelerle, maksat
lı buluyordu, zorlama buluyordu. Nedense, biz, daha çok, SSK Genel Müdürlüğü müfettişlerinin 
raporunu baz aldık. 

Müfettiş raporlarında çok garip iddialar vardı; zaten dosyada da öyle, tipik iddialar var. Mese
la, 80 000 kişi sınava girmiş, bu sınava giren 80 000 kişinin içinde, müfettişler, 3 kişinin okuma 
yazma bilmediğini tespit etmiş. Şimdi, bu ülkede, kimin okuma yazma bilip kimin bilmediğini SSK 
müfettişleri tespit etmez aslında. Onun usulü Millî Eğitim kanalıyla olur, Millî Eğitim, öğretmen 
görevlendirir, öğretmenler tespit eder; bu iş, yasal olarak böyledir. Bu, tabiî, SSK müfettişlerinin 
üzerinde bir vazife değil; ama, yapmışlar; fakat, bu 3 kişinin bir de ortaokul diploması olduğu tes
pit edilmiş. Adamların ortaokul diploması varmış da okuma-yazma bilmiyormuş... Burada bir usul
süzlük varsa, Çalışma Bakanında olması mümkün değil. Birileri, okuma-yazma bilmeyen insanla
ra diptoma veriyor; yani, buradaki usulsüzlükle ilgili Bakanın hiçbir ilgisi yok. Kaldı ki, bakanlar, 
sınava giren insanların diplomasının gerçek mi, yalan mı, yanlış mı olduğunu tespit etmezler. Bu 
ülkede, biliyoruz ki, bir devlet hastanesinde, onyedi ay, sahte diplomayla doktorluk yapan insanlar 
var. Geçenlerde, üç yıldır bir başkasının diplomasıyla avukatlık yapıp, davalara giren, davaları ka
zanan, kaybeden bir avukat yakalandı. Biz, bu ülkede, ne birisi sahte diplomayla doktorluk yaptığı 
için Sağlık Bakanına bir suç isnat edebiliriz ne birisi sahte diplomayla avukatlık yaptığı için Ada
let Bakanını suçlayabiliriz. Bir bavul dolusu sahte 10 milyon dolar yakalandı geçenlerde. Biz, Mer
kez Bankasını suçlayamayız ki!.. Bizim Maraş'ta bir söz var "hırsıza beylerin de borcu var" der
ler... Yani, iddialar, böyle iddialar... Kaldı ki, bu, okuma-yazma bilmeyen 3 adam, notere gidiyor, 
usulüne uygun öğretmen getirtiyor, okuma-yazma bildiğini noter kanalıyla da tespit ettiriyor. Şim
di, bu tür iddialar var. 

Bir başka iddia var: Bakıyorsunuz, efendim, parti üyeleri sınavı kazanmış. 80 000 kişi sınava 
giriyor. Bu sınavı kazananlar arasında her partiden üye olduğu tespit ediliyor. Her partiden var, is
tisnasız her partiden kazanan var; ama, sadece, 157 Refah Partili üye bu sınavı kazanmış. Kazan
dıktan sonra, mutlaka, öbür partilerden olanlar da Refah Partili olanlar da parti üyeliğinden istifa 
etmiştir. Şimdi, 3 800 kişinin kazandığı bir sınavda, her partiden üye olması çok normal olduğu gi
bi, Refah Partilinin olması da çok normal; 3 800 kişide 157 kişi, takdir edersiniz ki, bir rakam de
ğil-

Kaldı ki, bütün bu iddialar mahkemelere intikal etmiş ve mahkemelerde beraat etmiş. Bakın, 
size birkaç mahkeme kararı okuyorum: 

Ankara 7. İdare Mahkemesinde, Ali Okuran, Aralık 1996'da yapılan yazılı sınavların usulüne 
aykırı işlemler içerdiğini, eşitlik ve adalet ilkesini gözetmediğini ileri sürerek, sınavın iptaliyle il
gili dava açıyor. Mahkemece, dava dosyasının ve işlemle ilgili belgelerin incelenmesinden, sınav 
ilanının, katılmayı sağlayacak şekilde ve öngörülen yönteme uygun olarak gerçekleştirildiği, sına
vın yapılacağı yerin ve saatin, katılacakların haberdar olacağı şekilde duyurulduğu, sınav komisyo
nu oluşumu ve değerlendirmede anılan yönetmelik ve kanun hükümlerine aykırılık bulunmadığı 
anlaşılmış olup, sınav salonlarına alınmada meydana gelen aksaklığın ise, objektiflik ve eşitlik esa-
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sini ihlal edecek etki yaratmadığı anlaşılmakta, davacının aksi yöndeki iddialarına itibar edilme
mekte, açıklanan nedenlerle, davanın reddine, 14.11.1997'de oybirliğiyle karar veriliyor; oyçoklu
ğuyla değil; yani, dosyadaki bütün iddialar mevcut. 

Bir başka dava dosyası. Serdar Hakan Ercan. Ankara 1. îdare Mahkemesinde dava açıyor. İd
diası, sınavın yönetmeliklere ve hukuka aykırı olarak yapıldığı, sınav konularının, tahsil durumuna 
uygun olarak genel kültür kapsamında olacağı belirtildiği halde, matematik, fizik, kimya, biyoloji 
gibi derslerden de soru sorulduğu; ancak, mahkemece, iddiaların söz konusu sınavı kusurlandıra-
cak hususlar olmadığı anlaşıldığından, dava konusu sınavın yasa ve yönetmeliklere uygun, objek
tif ve eşit koşullarda yapıldığına oybirliğiyle karar veriliyor. Birçok mahkeme kararı var; bütün 
mahkemeler, ortak yönde, sınavın, usulüne, kanunlara, yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını ve 
hiçbir usulsüzlük olmadığına oybirliğiyle karar veriyor. 

SSK müfettişlerinin başka iddiaları da var. Mesela, SSK eski Genel Müdürünün görevden el 
çektirilmesini istiyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakika rica ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuzu açıyorum; lütfen tamamlayın. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - İdare bu karara uymuyor, 1 / 8 oranında maaş kesimi cezası ve
riyor; ancak, ilgili genel müdür mahkemeye gidiyor ve bu 1/8 oranında verilen maaş kesimi ceza
sının da yasalara uygun olmadığına karar veriliyor. 

Bir başka bürokrat, Şahin Yalçıntürk var; SSK Genel Müdürlüğü müfettişlerince devlet me
murluğundan çıkarılması isteniyor. Buna da maaş kesim cezası veriyor idare. 8. İdare Mahkemesi, 
verilen bu maaş kesim cezasının da yersiz olduğunu karara bağlıyor. Bu arkadaş bununla kalmıyor, 
57 nci hükümet döneminde, atama ve sözleşmeli personelden sorumlu şube müdürlüğüne getirili
yor. 

Bir başka bürokratla, Yusuf Ekşi'yle ilgili aynı iddialar var. Yusuf Ekşi, yine, mahkemeye gi
diyor. Mahkeme, idarenin verdiği maaş kesimi cezasını kaldırıyor ve 57 nci hükümet, bunu da, di
siplinden ve sicilden sorumlu şube müdürü yapıyor. 

Bu imtihanda görev alan imtihan komisyonunun, 57 nci hükümet tarafından taltif edildiğini, 
ödüllendirildiğini de görüyoruz. 

Bütün bunlar, bu mahkeme kararları neyi gösteriyor: Yapılan sınavın, usulüne uygun olduğu
nu, yasalara uygun olduğunu gösteriyor. 

Efendim, 2 500 kişi alınacakmış, 3 800 kişi alınmış... Kime ne zararı var bunun? Bu tür iddi
alar, tabiî, yersizdir, geçersizdir. Meclis soruşturması komisyonu, müessese olarak önemli bir mü
essesedir. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen tamamlar mısınız efendim. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) - Peki Başkanım, bitiriyorum; toleransınız için teşekkür ediyorum. 

Konuyu, Yüce Meclisin, değerli milletvekili arkadaşlarımızın vicdanına bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 

Ankara Milletvekili Sayın Ali Işıklar; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
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ALİ IŞIKLAR (Ankara) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; konuşmama başlarken, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 20 nci Dönemde Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 arkadaşının, 
1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında yapılan usulsüzlüğe yol açarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eylemin, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması konusu 13.10.1998 tarih ve 6 ncı Birleşim
de görüşülmüş ve kabul edilmiş olmasına rağmen 20 nci Dönemde -Yüce Milletin çok iyi bildiği 
gibi- sonuçlandırılamamış, bu dönem de bizim önümüzde bulduğumuz 15 soruşturma komisyonu 
raporundan biridir. 

Sayın milletvekilleri, toplam, yaklaşık 70 000 kişi, müracaat kuyruklarında, kar altında, simit 
ve çayla karın doyurmaya çalışmışlardır. O dönemde, bendenizin, Türkiye'nin en büyük memur 
sendikası olan Kamu-Sen ile ilgili bağlantım herkesin malumudur. İş bulabilmek için bir umutla 
gelen bu memur adaylarının acı ve ıstırabını içimde hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Müracaat 
kuyruklarından sonra, malumunuz olduğu üzere, imtihan iptal edilmiş, sıkıntılı ekonomik koşullar
da imtihana gelenler geri dönmek zorunda kalmışlardır. Yasalara aykırı olarak, en az onbeş gün ön
ceden ilan edilmesi gereken ikinci imtihan günü kısa süre önce açıklanmış, böylece, müracaat eden 
yaklaşık 12 000 kişi imtihana dahi katılamamıştır. 

İmtihanın hangi şartlarda yapıldığını gösteren fotoğraflar hâlâ akıllardadır. Stadyumlarda, yer
lerde, kış şartlarında yapılan imtihanın sonuçlarının ne kadar sağlıklı olacağını sizlerin vicdanları
na bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, soruşturma dosya muhteviyatı ve komisyon raporları incelendiğinde or
taya çıkan aşağıdaki şu sonuçları takdirlerinize arz ediyorum: 

1. Devlet memuru olarak atanacaklar için mecburî yeterlilik ve yarışma sınavları genel yönet
meliğinin 15 inci maddesine aykırı davranıldığı, 

2. Sosyal Sigortalar Kurumu personel unvan yükselme yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde E sı
nıfı sürücü belgesi arandığı halde, B ve C sınıfı sürücü belgesi alanların alınması, 

3. Sınava gireceklerde yaş üstü sınır koymayarak, personel kanununa uymayan kişilerin alın
ması, 

4. 28.11.1996 tarihinde hava koşulları nedeniyle ertelenen imtihan, aynı şartlar geçerli olduğu 
halde, dört gün sonra basın toplantısıyla, dört gün sonra imtihanın yapılacağı ilan edilmiş; bu se
beple, zamanın kısalığı ve hava şartları sebebiyle müracaat ettiği halde 12 793 adayın sınava katı
lamamasına sebep olunduğu, 

5. Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre imtihanların taş
rada da yapılma imkânı varken, 70 000 kişi Ankara'da imtihan yapılmak suretiyle, hem masrafa 
hem izdihama sebebiyet verilmiş; insanların sınavlarının imtihan şartlarına uygun olmayan, güven
siz bir ortamda yapılmasına sebep olunmuş ve sadece sonuç elde etmek maksadına matuf davranıl
dığı ortaya çıkmıştır. 

6. Yalnızca adayların veya birinci derece yakınlarının getireceği iş talep formlarının kabul edi
leceği belirtilmesine rağmen, ilgisiz görevli memurların talep formlarını kabul ettikleri anlaşılmıştır. 

7. Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğüne intikal ettirildiği, mesai dışında başvuru defterine kaydedildiği, aday im
tihanına giriş belgelerinin de bu yapan kişilere verildiği, 
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8. Sınav kâğıtlarının bilgisayarla değerlendirilmesi mümkünken, istediklerini almak için 5 ki
şilik bir komisyonla 70 000 kâğıt okunmaya çalışılmış, onbir günde sonuçlandırılarak, dünyada kı
rılmayacak bir rekor kırılıp, 5 saniyede bir kâğıt okunarak neticelendirilmiştir. 

9. Sınav kazanan 2 042 adayın numaralarının, ara vermeden, ardı ardına birbirini takip ettiği, 
bunlardan 155 aday numarasının aynı ilden gelen kişilerden oluştuğu defter kayıtlarından anlaşıl
mıştır. 

10. 435 sınav kâğıdının hiçbirinde sınav kurulu üyelerinin el yazısıyla verilmiş puana rastlan
madığı, komisyonda görevli olmayan memurlar tarafından verildiği, ayrıca, yapılan inceleme ve 
beyanlardan, 80 adayın sözlü sınava hiç girmedikleri, sözlü sınav tutanakları puanlarının, yine, ko
misyon üyesi olmayan memurlar tarafından verildiğinin tespit edildiği. 

11. Okuryazar olmadığı halde ve yanlış diploma beyanında bulunan adayların yazılı sınav so
nuçlarına itiraz ettirilmek suretiyle imtihan kazandırıldıkları, 

12. Sözlü sınava hiç girmediği halde sınav kazandırılan 80 aday arasında, ilgili Bakanın yeğen 
ve kayınbiraderinin bulunduğu iddiaları ortaya atılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda sayılan imtihanla ilgili somut ve soyut sebeplere ilaveten, med
yamızın çok büyük bir kısmında kişiselleştirilerek ve birçok detaya yer verildiği; bu hususta Mec
listeki gündemdışı konuşmalar, tarafsız görev yapan müfettiş raporları, ilgili kişilerin mahkemeye 
verilmesi, savcının iddianamesi ve mahkemenin devam etmesi, Yüce Milletimizin ve Parlamento
muzun malumlarıdır. Bu deliller ışığı altında, büyük usulsüzlük ve yolsuzluk olduğu anlaşılmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına bağlıdır. O zamanın ilgili Bakanı da Sayın Necati Çelik'tir. Gerek kanunî sorum
luluğu gerek bütün yazılan ve sorulan sorulara rağmen teftiş yaptırmadığı gibi, bu tarzda cereyan 
eden imtihanı savunmuş; her defasında, yazılı ve sözlü basında da bu imtihanın arkasındaki Bakan 
olduğunu beyan etmiştir. Böylece, akraba ve yakınları ile Refah Partisi üyesi olarak tespit edilen 
kişilerin, usulsüz bir şekilde sınav kazandırılarak işe alındığı ortaya konulmuştur. 

Soruşturma komisyonunda, Bakan lehine, Yüce Divana gitmesin diye şerh koyan iki üyenin 
de beyanlarını ifade etmek istiyorum: "Anladığım kadarıyla ortada bir usulsüzlük vardır. Yüce Di
vana gitmesini ahlaka aykırı buluyorum. Ancak, ortada Yüce Divanlık bir suç olmayışı, suçun hiç 
mevcut olmadığına anlamına gelmeyebilir. Nitekim, bu olayda incelenmesi gereken bazı usulsüz
lüklerin olduğuna ben de inanıyorum" demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, dosya muhteviyatı ve tüm belgeler ışığı altında, sonuç olarak, Çalışma 
Bakanı Necati Çelik'in Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Sosyal Sigortalar Kurumunun 1996 Ara
lık ayında gerçekleştirdiği sınavla ilgili olarak, gerek yazılı gerek görsel basında ve gerekse Türki
ye Büyük Millet Meclisi soru önergelerinde, başından sonuna kadar usulsüzlük ve kayırmalar ya
pıldığı ve bu suretle, başta, Bakanın çok sayıda yakın akrabaları ile Bakanlığın ve Sosyal Sigorta
lar Kurumu üst düzey yöneticilerinin yakınları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Işıklar, lütfen tamamlayın efendim. 

Buyurun. 

ALİ IŞIKLAR (Devamla) - Teşekkür ederim. 
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...ve Refah Partisi mensuplarına sınav kazandırarak işe alındıklarına dair somut iddia ve tes
pitlerde bulunulmuş olmasına rağmen, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesindeki denetim görev yetkisini kullanmayarak, 
ihmali aşan kasıtlı bir davranış sergilediği ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde sayılan 
görevi kötüye kullanmak fiilini işlediği kanaatine vardığımdan ve bu sebeple, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik'in, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde belirtilen göre
vi kötüyü kullanma eylemi nedeniyle yargılanmasını teminen, Yüce Divan yönünde oy kullanaca
ğımı bildirir; Yüce Heyetinizi saygılarla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işıklar. 

Kırıkkale Milletvekili Sayın Nihat Gökbulut; buyurun efendim. 
NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tümünüzü saygıyla 

selamlıyorum. 

Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik es
ki Bakanı Necati Çelik hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/31) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınız
dayım. 

Soruşturma komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik'in Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanmak fiili nedeniyle yargılanmasını 
teminen Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılmasını, 6 muhalif oya karşılık 7 oy
la karar altına almıştır. 

Değerli milletvekilleri, yolsuzluk iddiaları şüphesiz soruşturulacaktır, soruşturulması da gere
kir. Bu, ahlakî bir zaruret olduğu kadar, Türkiye'de ekonomik ve siyasî sistemin rasyonelleşmesi 
için de şarttır; ancak, bu soruşturmaları Meclisteki partilerin oluşturduğu komisyonlarla yapmak 
şeklindeki bugünkü sistemin siyaseten yozlaştığı da bir gerçektir. Bugünkü Meclis soruşturma sis
temi, siyasîleri aklamak ya da karalamak mekanizmasına dönüşmüş, âdeta yozlaşmıştır. Suçlu si
yasîlerin aklanması ne kadar vahimse, suçsuz insanların karalanması daha da vahimdir. 

Sokrates mahkemece suçlu bulunup mahkûm edildiğinde, öğrencilerini ağlarken görür. Sokra-
tes'e "sizi, suçsuz olduğunuz halde mahkûm ettikleri için ağlıyoruz" derler. Bunun üzerine Sokra
tes "hayır, ağlamayınız; suçlu olduğum halde serbest bıraksalardı, sevinecek miydiniz" der. Biz, 
suçsuz olduğu halde mahkûm olanlara üzülmek, suçlu olduğu halde serbest bırakılanlara sevinmek 
istemiyoruz. 

Biz, halkın seçtiği ve siyaseten en üst makamlarda bulunan kişilerin, altlarında ve emrinde bu
lunan insanların yanlış fiilleriyle ve vicdanî kanaat yoluyla suçlanmasını doğru bulmuyoruz. 

Biz, bugünkü sistemin yozlaştığına, liderleri ve siyasîleri "aklamak" veya "karalamak" ama
cına dönük olarak siyasîleştiğine inanıyoruz. Biz, Anayasanın 83 üncü ve 100 inci maddelerinin de
ğiştirilip, dokunulmazlıkların daraltılarak, Meclis soruşturma sisteminin değiştirilmesinin gereğini 
savunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şüphesiz, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla mücadele edilecektir. Meclisin 
ana görevlerinden birisi, denetim ve soruşturmadır. Ancak, yolsuzlukla mücadele, siyasîleştirilme-
melidir. Hukukun siyasîleşmesine müsaade etmemeliyiz. 

Yolsuzluğun ve hırsızlığın ana sebebi, gerçekte, bulunduğumuz sistemdir. Sistemi değiştirici 
tedbirler almadan, her taşın altında potansiyel suçlu arama psikozu, millete hizmet etme yolunda 
parmağını taşın altına koyacak, hizmet ve devlet adamı bulamama noktasına bizi getirecektir. 
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Yolsuzlukların ve hırsızlıkların anası, olması gereken yerde olmayan, önündeki tüm boşlukla
rı yapay olarak şişirdiği otoritesiyle dolduran, ne geleneksel ne çağdaş olabilen; alabildiğine boş, 
kof, başıboş, dağınık, belirsiz, keyfî olan; hemen her konu ve meseleye yasakçı esprisiyle yakla
şan; kayırmacı, ayırımcı, ayrıcalıkçı, yasakçı mekanizmalar besleyen sistemdir. Yetersiz üretim, 
yetersiz olan üretimin dağılımındaki adaletsizlik, aşırı nüfus artışı, aşırı talep gibi etkenler, sistem
deki kötü mekanizmayı giderek artırmaktadır. 

Şüphesiz, çareyi demokraside arayacağız. Demokrasinin bütün hastalıkları, daha fazla demok
rasiyle tedavi edilebilir. Bu sözden hareketle, daha fazla demokrasi için mücadele edeceğiz. De
mokraside yolsuzluklar, politik yozlaşmanın neticesidir. Politik süreçte, sınırsız güç ve yetkinin bir 
sonucu olarak, çağdaş demokrasiler, politik yozlaşmayla içice yaşamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, politikayı ıslah etmek için, politika oyununun oynanıldığı çerçevenin, 
yani, siyaset kurallarının ıslahı ve reformu gereklidir. Bir oyun, kurallarıyla belirlenir ve daha iyi 
bir oyuna, ancak, oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir. Artık, oyunun kurallarını de
ğiştirme zamanı gelmiştir. Meclis soruşturma sistemi, aklama veya karalama sisteminden çıkarıl
malıdır. Unutmayalım ki, güç, gücü kontrol etmeye hizmet etmelidir. 

Değerli milletvekilleri, milletvekilleri olarak, Yüce Türk Milleti adına hareket ediyoruz. Ka
rar verme yetkisine sahip olan kimselerin, teorik olarak, millet aleyhine karar vermesi ve tasarruf
ta bulunması söz konusu değildir; ancak, pratikte, politik yozlaşmaya bağlı olarak aksi davranışla
ra şahit olabiliriz. Ülke yönetimi, yükselen hizmet talebi ile durmaksızın şişirilen otorite tutkusu 
arasına sıkışabilir. Bu sıkışıklıkta, birçok sorunun çözümü için, her türlü siyasal akım, devlet oto
ritesine davetiye çıkarılabilir. Buna, sivil alanın kısırlığı eklenince, karşımıza, otorite tutkusundan 
ve yaygaralı bir talep zemininden başka alternatif üretmeyen, yavan ve sığ bir siyasal yaşam çık
maktadır. Böylesine bir siyasal yaşamda ve yozlaşan politik ortamda, adam kayırmacılığın, koru
macılığın, ayırımcılığın, rant kollamacılığın giderek arttığına tanık oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biliyor musunuz, ülkemizde rant kollama oranı bütçenin yüzde 
18,55'idir. Oysa, gelişmiş ülkelerde, bu, daha düşüktür. Mesela, Fransa'da yüzde 2,68, Belçika'da 
4,8'dir. Siyasal yozlaşma, üretken olmayan, hantal devlet rantı ve yolsuzlukla beslenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, halkımız, 57 nci hükümetten çok şeyler beklemektedir. Müspet adım
lar atılmıştır. Farklı olmanın zenginlikleri, ülkeye ivme ve hız kazandırmıştır. Hiçbir şekilde, hiç
bir hareketin, halkın ümidini kırmaya, istikrarı bozmaya hakkı yoktur. Kendine cumhuriyet adını 
veren bir devlette, eğer, herkes sükûnet halindeyse, genel kural olarak, orada özgürlüğün bulunma
dığına emin olabilirsiniz. Birlik denilen şey, siyasî bir kuruluşta çok belirsiz bir kavramdır. Gerçek 
birlik, uyumun doğurduğu birliktir. Böyle bir birlikte, bütün taraflar, kendi aralarında, bize ne den
li muhalif görünürlerse görünsünler, tıpkı müzikteki zıt seslerin genel uyum sağlaması gibi toplum 
yararını oluşturmaya katılırlar. Görünürde yalnızca kargaşa olduğu sanılan bir devlette, pekala cid
dî bir birlik olabilir; bu da, gerçek, toplumsal barışı sağlayan bir uyum birliğidir. 

Değerli milletvekilleri, netice olarak, halkın oyuyla gelen, halkın adına hareket eden siyasîle
rin, emri altında bulunan kişilerin yanlış fiillerinden dolayı Yüce Divana şevkini, şahsî ve vicdanî 
kanatime göre uygun mütalaa etmiyorum, edemiyorum. 

Farklılıkların dayanışması içinde, zıt seslerin uyumu dileğiyle, Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gökbulut. 

Sivas Milletvekili Sayın Cengiz Güleç. 
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M. CENGİZ GÜLEÇ (Sivas) - Konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz... 

Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Kocabatmaz; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözü edilen soruşturmanın konusu, Malatya eski milletvekili Sayın Ayhan Fırat ve 54 arkada
şının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen perso
nel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sa
yın Necati Çelik hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün de 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkindir ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafın
dan 1996 yılı Aralık ayında Ankara'da yapılmış olan, kamuoyunda uzun süre tartışılan personel 
alımları için açılan sınavla ilgili üç bakanlık müfettişi, üç de Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişi
nin birlikte yaptıkları incelemeleri sonucunda düzenledikleri raporlar doğrultusunda komisyonu
muz yeniden görev almış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuyla ilgili olarak müfettişlerce bilgi ve görüşlerine 
gereksinim duyulan, Sayın Necati Çelik'e gönderilen 20.11.1997 tarih ve 35/14 sayılı yazıya ise 
hiçbir yanıt alınamadığından ve bu noktadan hareket edilerek, gerek Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğünde düzenlenen tüm dosyalarla ilgili bilgiler, mahkemeye intikal eden dosyalar, ida
rî yöntemlerle verilen ve incelenen dosyalar incelenmiş, bu doğrultuda, komisyonumuz, iki başmü
fettişin bir de avukatın görevlendirilmesiyle ve bu arkadaşların da tuttukları ışık doğrultusunda ça
lışmalarına devam etmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Necati Çelik'e davetiye gönderilmiş, komis
yonumuza verdiği ifadesinde de aynen şu cümleleri kullanmışlardır: "Arkadaşlar, Sosyal Sigorta
lar Kurumu, hepimizin bildiği gibi kuruluş kanunu gereğince özel hukuk hükümlerine tabi bir ka
mu tüzel kişiliğidir. Gerek Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluş kanunu olan 4792 sayılı Kanun 
gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluş kanunu olan 3146 sayılı Kanunun ince
lendiğinde görülecektir ki, kurum, bütün eylemlerini, bütün faaliyetlerini ve bütün işlemlerini ken
di organlarıyla yürütür. Ne işlemin- tesisinde ne işlemin sonucunda Bakanın vizesine, onayına ihti
yaç duymaz. Dolayısıyla, hukuken, Sosyal Sigortalar Kurumu sınavlarından Sayın Bakanı sorum
lu tutmak mümkün değildir. Benim esas söyleyeceğim husus budur. Ben, konuya ilişkin bana atfe
dilen hususa yönelik bunu söylüyorum ve noktayı koyuyorum." 

Ancak, bunu söylemekle, sınavla ilgili tüm sorumlulukların Sosyal Sigortalar Kurumu ve yet
kililerine ait olduğunu vurgulamak istemişlerdir. Halbuki, Anayasamızın 112 nci maddesinin ikin
ci fıkrası "her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" demektedir. Bizler biliyoruz ki, mevcut ya
salarımız Anayasamıza ters düşemez. Bence, bu türlü çıkmazlarımızın çözüme kavuşturulması 
için, gerekli olan uyum yasalarımızın, özellikle Anayasamızın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin 
bir an önce gündeme getirilip değiştirilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletve
killerinin şaibeler altında kalmaması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bilgiler ışığında çalışan komisyonumuzun tespit etti
ği bazı hususlara da değinmek istiyorum : 
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Yapılan sınavda, Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburî Yeterlilik ve Yarışma Sı
navları Genel Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aykırı davranıldığı; en az (E) sınıfı sürücü belge
si istendiği halde (B) ve (C) sınıfı sürücü belgesi olanların da işe alındığı; yaş üst sınırının dikkate 
alınmadığı; müracaat edenlerden, sınav tarihinin değiştirilmesi ve hava koşulları nedeniyle 12 793 
adayın sınava katılamadığı; yine, sınavda adaylara eşit koşullarda sorular sorulmadığı; (A) ve (B) 
soruları arasında eşdeğerlik bulunmadığı; yine, sınav kâğıtlarının bilgisayarda değerlendirilmesi 
mümkün iken, bu değerlendirmenin personel tarafından yapıldığı ve sonuç olarak 2 042 kişinin sı
navları ardı ardına kazandığı; 80 adayın sözlü sınava alınmadan işlem yapıldığı; ayrıca, ilkokul ve 
ortaokul diploması gözüken adayların okuryazar olmadıkları tespit edilmiştir. Yine, sınavı kazanan 
bazı kişilerin, Bakanın ve diğer yetkililerin akrabaları olduğu, raporlarda görülmektedir. 

Özet olarak, sizlere, rakamsal bazı veriler vermek istiyorum efendim: 

Sınava müracaat eden 88 022 kişidir. 

Sınava giren 73 229 kişidir. 

Yazılı sınavı kazanan 5 310 kişidir. 

Sözlü sınavı kazanan 5 268 kişidir. 

Sözlü sınavda başarısız olan 27 kişidir. 

Yazılı sınavda kazandırılan, 2 342 asıl, 2 819 yedek olmak üzere, toplam 5 161 kişidir. 

Göreve atanan toplam 3 800 kişidir. 

Sınavda usulsüzlük sebebiyle görevine son verilen 80 kişidir. 

Usulsüz yapılan sınavlar sebebiyle görevine son verilenlerden idarî dava açanlar 76 kişidir. 

İdarî davalarda, göreve son verme işleminin iptali kararı verilen dosya sayısı 37'dir. 

Yine, idarî davalarda göreve son verme işleminin iptali talebinin reddi kararı verilen dosya sa
yısı 32'dir. 

Yargılaması devam eden dava sayısı 7'dir. 

İptal kararı alıp daha sonra Danıştay 12 nci Dairesinin yürütmeyi durdurma kararma istinaden 
görevine son verilenlerin sayısı 29'dur, halen görevde olanların sayısı 6'dır, halen açıkta olanların 
sayısı 70'tir. 

Akraba sayısı ise 22'dir; tutanaklara geçmiş bulunmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında, gerek idarî soruşturmalarla gerekse mahkemeye intikal etmiş olan dosya
lar devam etmekte olmakla beraber, toplumumuzun vicdanında yara açan ve insanımızın kafasın
da değişik soruları yönlendiren bu sınavın, "sorumlu değilim" diyen Sayın Bakanımızın yargı yo
luyla yargılanmasının uygun olacağı kanaatiyle kendi oyumu kullandım. 

Bu sınavdan, bu ülkenin aldığı bir ders vardır ve mevcut hükümetimiz, devlet memuru sınavı
nı ÖSYM kanalıyla yapmaktadır, liyakati önplana almıştır; ancak, Sayın Bakanın ve hiçbir bakanı
mızın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde görev yapan hiçbir bakanımızın -bilerek ya da bilme
yerek- ülke zararına hiçbir zaman çalışacaklarını tahmin etmiyorum. Ama, yapılan bir iş vardır, ra
kamlar ortadadır; kendilerinin de, Sayın Bakanın da ricası doğrultusunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kocabatmaz, açıyorum mikrofonunuzu; lütfen tamamlayın efendim. 
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MEHMET KOCABATMAZ (Devamla) - ...değerlendirmeyi -Sayın Bakanın kendi sözleriy
le- sayın milletvekillerin vicdanlarına bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kocabatmaz. 

Komisyon adına, Komisyon Başkanı, Afyon Milletvekili Sayın Mehmet Telek; buyurun efen
dim. 

(9/31) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET TELEK (Afyon) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

20 nci Dönemde, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 arkadaşının, SSK Genel Müdürlü
ğünce 1996 yılında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Necati Çelik hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, 
13.10.1998 tarihli 6 nci Birleşimde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

20 nci Dönemde kurulan soruşturma komisyonları, malumunuz olduğu üzere, çalıştırılmamış 
ve önerge kadük olmuştır. İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan, (9/31) esas numaralı soruş
turma önergesiyle birlikte 16 adet Meclis soruşturma önergesi 21 inci Döneme intikal etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde oku
narak, 657 sayılı kararla, komisyonumuz kurulmuştur. 

Komisyonumuz, kurulduğu andan itibaren hızlı bir çalışma temposuna girmiş ve 20 nci Dö
nemden komisyona tevdi edilen bilgiler ve belgeler değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan yazışma
lar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptırdığı soruşturma raporu, sınavı yapan me
murlarla ilgili bu zamana kadar verilen tüm idarî cezalar ve akıbetleri, konuyla ilgili adlî ve idarî 
yargı kararları toplattırılmıştır. 

Özellikle, Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulunun yaptırdığı soruşturmanın çok geniş olması ne
deniyle, yapılan teftiş raporunun; birincisi, yanlı olup olmadığının; ikincisi, usulüne uygun yapılıp 
yapılmadığının; üçüncüsü, dizin olarak verilen belgelerin geçerli olup olmadığının tespiti yönün
den, SSK Genel Müdürlüğünden 2 başmüfettiş, Çalışma Bakanlığından da 1 hukuk müşaviri, bilir
kişi olarak istenmiştir. 

Komisyonumuzda görevlendirilen başmüfettişler Sayın Sebahattin Şuvak ve Can Önakın, hu
kuk müşaviri Sayın avukat Abdurahman Özdemir, başarılı çalışmalarıyla komisyonumuza yardım
cı olmuşlardır. 

Bu arada, komisyonumuz çalışmaları sırasında hac farizasını yaparken kaybettiğimiz Sayın 
Nizamettin Sevgili'yi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. 

Komisyonumuza, önerge sahibi, 20 nci Dönem Milletvekili Sayın Ayhan Fırat davet edilmiş, 
görüş ve iddialarını bizlere yansıttıktan sonra, sorularımızı cevaplandırmıştır. 

Daha sonra davet edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Necati Çelik Beye
fendi, komisyonumuzu bilgilendirmiş ve sorularımızı cevaplandırmıştır. 

Sayın Çelik, savunmasında, "özetle, gerek SSK Kuruluş Kanunu olan 4792 sayılı Kanun, ge
rekse 3146 sayılı Kanunda, kurum, bütün eylemlerini, bütün faaliyetlerini ve bütün işlemlerini ken
di organlarıyla yürütür" tezini ileri sürmüştür. Özellikle, kendisine, bu imtihanda, kendi bilgisi da-
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hilinde ya da bilgisi dışında usulsüzlük olup olmadığı sorularına "imtihanda usulsüzlük olmadığı" 
konusunda ısrar etmiştir. Fakat, bu konuda, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde sayılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının görevleri arasında, bağlı kuruluşların, amaçları ve özel kararları gereğince idare edil
mesini sağlamak ve denetlemek hükmü mevcuttur. Onun dışında, 4792 sayılı SSK Kanununun 2 
nci maddesinde, SSK'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak üzere kurulmuş ol
duğu açıkça belirtilmiştir. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, imtihan yapan bürokratlarla ilgili konu adalete yansıtılmış, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 1998/35728 sayılı hazırlık iddianamesiyle, dava, henüz, 8 in
ci Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. Adlî yargı dosyalarını incelemek mümkün olma
masına rağmen, savcılık iddianamesinin incelenmesi mümkün olabilmektedir. Bu iddianame ince
lendiğinde, iddiaların, önergedeki, Teftiş Kurulunca hazırlanan iddialarla çakıştığı görülmüştür. 

Komisyonumuz, soruşturmayı iki aşamalı yapmıştır. Birinci aşamada, önergede iddia edilen -
zamanınızı almamak için tümünü okumak istemiyorum, sayın milletvekilleri bir kısmını burada 
açıkladılar- imtihanda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı konusu tartışılmıştır. Karara muhalif olan ko
misyon üyelerimizin bir kısmı da dahil olmak üzere, komisyon üyelerimiz, yapılan bu imtihanda 
usulsüzlüklerin olduğu kanaatine varmıştır. 

Usulsüzlük olarak da; Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburî Yeterlilik ve Yarışma 
Sınavları Genel Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aykırılık, sözlü sınavlarda kayırmacılık, okuma-
yazma bilmeyenlere sınav kazandırılması, en az (E) sınıfı sürücü belgesi istenilmesine rağmen (B) 
ve (C) sınıfı sürücü belgesi olanların işe alınması ve siyasî parti ayırımcılığı yapıldığı gibi iddiala
rın doğru olduğu kanaatine varılmıştır. 

Konunun ikinci aşamasında, bu usulsüzlüklerin, dönemin Sayın Bakanı Necati Çelik'le bağ
lantısı olup olmadığı, Sayın Bakanın bu konuda sorumlu olup olamayacağı tespit edilmeye çalışıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu konu, imtihan tarihinden önce, Sayın Ayhan Fırat'ın bu kürsüden 
yaptığı, bu konuda duyumlar aldığına ve imtihanın adil olmayacağı yönünde şüphelerinin bulundu
ğuna dair gündemdışı konuşmayla ve verdiği sözlü ve yazılı soru önergeleriyle dile getirilmiştir. 
Sayın Bakan, bu konuda adil olacağını, şüphelerin yersiz olduğunu açıklamıştır. Kısaca, bu konu, 
gerek Meclis kürsüsünden gerekse basın yoluyla dile getirilmiştir. Sayın Bakan, bu konuda, sade
ce, savunma yoluna gitmiş, yapılan usulsüzlük iddialarını araştırtmamıştır. 

Kaldı ki, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Anayasanın "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgi edinme ve denetim yollan" başlıklı 98 inci maddesine istinaden vermiş olduğu soru önerge
sindeki iddiaları, bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik ve yakın akrabalarını 
içerdiği halde, bu iddialarla ilgili olarak sağlıklı bir denetim ve inceleme yaptırmadan, sınavın Yü
ce Meclisin ve yargı denetiminden geçtiği iddiasında bulunması, ihmali aşan, kasıtlı bir davranış 
olarak yorumlanmıştır. 

Konuyu yasal dayanak açısından kısaca değerlendirmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, 9 Ocak 1985 tarihli 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş

kilat ve Görevleri Hakkında Kanunun "Görev" başlıklı 2 nci maddesi aynen şöyledir: 
"Madde 2.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır: 
n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve de

netlemek." 
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Yasanın Birinci Bölüm "Bakanlık Makamı" başlıklı 5 inci maddesinde de şöyle denilmekte
dir: 

"Madde 5.- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, 
hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara 
uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbir
liği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve 
yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görev
li ve yetkilidir." 

Ayrıca, yasanın "Danışma ve denetim birimleri" başlığı altındaki 14 üncü maddesinde de ay
nen: 

"Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Madde 14 -Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili ola
rak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek" hükümleri mevcuttur. 

Yine, 9 Temmuz 1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 inci mad
desinde aynen şöyle denilmektedir: 

"Madde 1. - İş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sosyal Sigorta Kanunu hükümlerini uygula
mak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu vü
cuda getirilmiştir." 

Yine, anılan yasanın 4 üncü maddesinde aynen: 

"Madde 4. - Kurumun Genel Müdürü ile Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
nın teklifi üzerine müşterek karar ile tayin olunur" hükümleri mevcuttur. 

Diğer tarafta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın "Görev ve siyasî sorumluluk" başlığı altında
ki 112 nci maddenin ikinci fıkrasında aynen: 

"Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki
lerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" amir hükmü mevcuttur. 

Yukarıda belirtilen yasa hükümlerinde açıkça belirtildiği üzere, 4792 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Sosyal Sigortalar Kurumumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir bağlı kuruluşu 
olduğu; Bakanın, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarından olan Sosyal 
Sigortalar Kurumunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili bu
lunduğu, herhangi bir duraksamaya neden vermeyecek şekilde sabittir. 

Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik'in, bakan olduğu dönem
de, Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Sosyal Sigortalar Kurumunun 1996 Aralık ayında gerçekleş
tirdiği sınavla ilgili olarak, gerek yazılı ve görsel basında gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi so
ru önergelerinde, başından sonuna kadar, sahtecilik, usulsüzlük ve kayırmalar yapıldığı ve bu su
retle, başta Bakanın çok sayıda yakın akrabaları ile Bakanlığın ve Sosyal Sigortalar Kurumu üst yö
neticilerinin yakınlarına, Refah Partisi mensuplarına sınav kazandırılarak işe alındıklarına dair so
mut iddia ve tespitlerde bulunulmuş olmasına rağmen, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesindeki denetim ve görev yetki-
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sini kullanmayarak, ihmali aşan kasıtla bir davranış sergilediği ve Türk Ceza Kanunun 240 mcı 
maddesinde sayılan "görevi kötüye kullanmak" fiilini işlediği sonuç ve kanısına varılmıştır. 

Bu kürsüde biraz önce konuşan komisyon üyelerimizin komisyonun çalışmalarıyla ilgili yap
tıkları eleştirileri cevaplamak istiyorum. Şunu özellikle söylemek istiyorum ki, kurulduğu günden 
itibaren, komisyonumuzda, hiçbir milletvekilimiz gibi -ben, başkan olarak- hiç kimseyi aklamak ya 
da karalamak yoluna geçmedik. Öyle bir düşüncemizin olması, hiç; ama, hiç mümkün değildi. 
Özellikle, komisyonların siyasallaşmasından bahseden sayın milletvekillerimiz haklıdırlar; ama, 
bunun vebali bizimle ilgili değildir. Daha önce -belki siyasallaştırılarak- bu Meclis komisyonlarını 
kuran insanlar, bugün bundan yakmıyorlarsa, biz, açıkça, Komisyon Başkanı olarak, doğruyu, vic
danî kanaatlerimizle hareket etmenin dışında hiçbir şey yapmadığımızı, konuyu siyasallaştırmadı-
ğımızı, özellike vurgulamak istiyorum. 

Okuma-yazma bilmediklerinin diplomaların sahte olduğundan bahsettiler. Evet; ama, ben şu
nu sormak istiyorum: Okuma-yazma bilmeyenler sahte diplomayla müracaat edebilir, onlar kabul 
edilebilir; fakat, bu insanlar, acaba, imtihanı nasıl kazandılar! Yani, mesele budur. Yoksa, tabiî ki, 
o dönemde, hiçbir bürokratın, sahte bir diplomayla gelmiş bir insanın diplomasını sahte mi değil 
mi diye ayırmasının mümkün olmadığını biliyorum; ama, acaba, bu insanlar sınavı nasıl kazandı
lar; onu anlamak pek mümkün değil. 

Tabiî ki, sınavı kazananların, tüm siyasî partilerden, gerçekten, üye oldukları tespit edilmiş. 
Yalnız, şunu hatırlatayım; ifadelerine başvurulan 687 adaydan 23 Tinin siyasî partilere üye olduk
ları tespit edilmiş. Siyasî partiye üye olan 231 adaydan 175'i, her nasılsa, Refah Partisinden. Yani, 
oranlarsak, yaklaşık yüzde 80. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Necati Çe-
lik'in, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde belirtilen, görevi kötüye kullanmak eylemi ne
deniyle yargılanmasını teminen, hakkında, Yüce Divan sıfatıyla, Anayasa Mahkemesine dava açıl
masına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine, saygıyla arz ediyorum. 
(MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Telek. 

Söz sırası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Necati Çelik'te. 

Buyurun Sayın Çelik. (FP sıralarından alkışlar) 

Konuşma sürenizde tahdit yok efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI NECATİ ÇELİK - Sağolun efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından Aralık 
1996'da gerçekleştirilen personel sınavıyla ilgili olarak verilen soruşturma önergesi ile (9/31) esas 
numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu raporuna ilişkin düşüncelerimi açıklamak ve Muhterem 
Heyetinizi bilgilendirmek amacıyla huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi, en 
içten duygularla ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1996 Aralık ayında yapılan SSK sınavlarıyla ilglili olarak bana atfedi
len suçlamalar şunlardır: 

Bakanlık teftiş raporunda, söz konusu sınavla ilglili olarak iddia edilen, bu şaibeli sınavla il
gili olarak, işlemlerin Teftiş Kurulunca incelenmesi ve soruşturulması talimatını vermemek. 
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Soruşturma önergesinde de, personel sınavında usulsüzlük yapılarak, yapılmasına yol açarak 
görevimi kötüye kullanmak. 

Bana atfedilen suçlamalar bunlardır değerli arkadaşlarım. 

Hal böyle olunca, bendeniz de, Muhterem Heyetinizi bilgilendirirken, konuya bu çerçeveden 
yaklaşacağımı ve iddialarla ilgili olarak düşüncelerimi, haklı olarak, açıklayacağımı ifade etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, peşinen söyleyeceğim şudur: Cumhuriyet tarihinde, benim dönemimde 
yapılan sınavlar kadar, yargı denetimine tabi, kamuoyu denetimine tabi, yasama meclisinin deneti
mine tabi ikinci bir sınav yoktur. Bu sözün altını çiziyorum. 

Şimdi, sizlere soruyorum; görev nasıl kötüye kullanılır; bir bakan görevi nasıl kötüye kullanır; 
mevzuata uymayarak. Mevzuata uyulup uyulmadığı konusunda, takdir edilir ki, her türlü iddiada 
bulunulabilir. Ne var ki, bu iddialar, yargıya intikal eder ve yargıda da karara bağlanırsa; yani, id
dialar, lehte veya aleyhte sübut bulursa, takdir edilir ki, bu yargı kararlan tüm kişi ve kuruluşları 
bağlar. Bunu ben söylemiyorum, Anayasanın 138 inci maddesi söylüyor. Daha sonraki bölümler
de, bu konularla ilgili düşüncelerimi detaylandırarak Muhterem Heyetinize sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ilk kez sınavı ben yapmıyorum veya benim dönemimde Sos
yal Sigortalar Kurumu yapmıyor; her dönemde sınav yapılmış ve benim yaptığım sınavın öncesi sı
navlar dikkate alındığında görülecek acı gerçek, bizim zamanımızda yapılan sınavlardan farklı de
ğildir. Statlarda sınavların yapıldığı unutulmuş değildir, kucak kucağa sınavların yapıldığı, bilin
meyen gerçekler değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim açtığımız sınava 88 000 kişi müracaat etmiş... Türkiye'nin işsiz
liğinden de herhalde beni sorumlu tutmayacak Yüce Meclis veya Türk Milleti. Şayet, Türkiye'nin 
işsizlik boyutu bu noktadaysa, dolayısıyla, açtığımız sınava 100 000'e yakın insan müracaat etmiş
se, bu ayıp hepimizindir; bundan, beni sorumlu tutamazsınız herhalde. 

Değerli arkadaşlarım, hemen söyleyeceğim şudur: Keşke imkânımız olsaydı da, iddia edildiği 
gibi, 3 800 kişi değil, müracaat eden 88 000 kişiyi de işe alabilseydik. Bu, insana, sadece, şeref ve
rir, onur verir. İşsize iş vermek kadar, bugünün ağır ekonomik koşullarında hayırlı bir iş düşüne
miyorum. Şimdi, denebilir ki, burada da dendi "partilileri aldınız, yakınlarınızı aldınız..." Komis
yon Başkanı dahil hiçbir üye "şu kadar yakınınızı aldınız" demiyor, yuvarlak laflar... 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben size söyleyeyim: 3 800 kişinin alındığı bu sınav sonucun
da 2 yakınım girmiş; biri kayınbiraderimdir, biri de öz yeğenimdir. 3 800 kişinin içinde 2 kişi. Da
ha önceleri bu kürsüye gelindi, denildi ki: "Çelik soyadlı 52 yakınınızı da işe aldınız." Bu ve ben
zeri iddialarla gensoru verildi. Bu Çelik soyadlı 52 kişinin birinin dahi benim birinci dereceden de
ğil, üçüncü, beşinci dereceden yakınım olduğu burada ispatlanamadı. Yok böyle bir şey! 

Bakınız, ben size ilk kez burada söylüyorum: Doğrudur, bu 3 800 kişinin içinde kayınbirade
rim ve yeğenim sınavı kazanmıştır; ama, Çelik soyadlı -size veriyorum, ne yazık ki aday numara
sını tespit imkânım olmadı- Adem Çelik bu memuriyet sınavına girmiştir ve kazanamamıştır; Çe
lik soyadlı yeğenim sınavı kazanamamıştır. Daha sonra açılan işçilik sınavına Çelik soyadlı bir baş
ka yeğenim olan İlyas Çelik girmiştir, kazanamamıştır. Dolayısıyla, elbette ki bu sınava, benim ve 
bürokratların yakınlarının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak girme hakkı en az öbürleri ka
dar var. Bunu suç olarak görmek, fevkalade ayıptır, siyasetin düzeyini düşürmektir. 

Değerli arkadaşlarım, benim yaptığım iş nedir veya bana yapılan suçlama nedir, onu ifade et
tim. 
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Şimdi, elinizi vicdanınıza koyun. Bir hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Şayet bakan 
olarak, bir sınav açılmış, sizlerden herhangi biri veya tanıdığımız dostlardan birileri veya partiler
den arkadaşlarımız "şu yakınımız" veya "şu şahıs sınava girecek, yardımcı olabilir misiniz" diye 
bana mektup göndermişse, telefon açmışsa, ben de bunu kuruma göndermişsem, bu suç ise -şimdi, 
elinizi vicdanınıza koyun- bu suçu hepimiz her gün onlarca kere işliyoruz. Size, her gün, işsiz olup, 
işe girmek için "yardımcı olun" diye müracaat eden onlarca insan yok mu bu ülkede? Var. Siz ne 
yapıyorsunuz bunları? İlgili kurumlara gönderiyorsunuz. Alınıp alınmadığı ayrı bir konu; ama, ne 
yapıyoruz bunları; ilgili kişilere veya kurumlara gönderiyoruz. Arkadaşlar, bu suçsa, bu suçu hepi
miz her gün işliyoruz; o zaman, hepimizin Yüce Divana gönderilmesi lazım. 

Arkadaşlar, geliniz, siyaseti ayağa düşürmeyin. Siyaset, bu kadar ucuz yapılacak bir iş değil 
değerli arkadaşlarım ve siyaset adamları da bu kadar ucuz iddialarla suçlanacak, karalanacak kadar 
değersiz insanlar değildir. Size ifade ediyorum: Kararınız ne olursa olsun, bu iş benim için sadece 
şereftir ve hayatımda taşıyacağım şerefle yaptığım bir işlemdir. (FP sıralarından alkışlar) Kesinlik
le, yüksüneceğim, pişman olacağım bir iş değildir. Ne yapmışız; insanlara bu imtihanla iş verilmiş. 

Akrabalarla, partililerle ilgili iddiaların, gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olup olmadığım 
takdirlerinize bırakıyorum. Akrabalarla ilgili... Partililerle ilgili de, Sayın Komisyon Başkanı söy
lediği için söylemekte fayda görüyorum: Doğrudur, soruşturulan 750 kişinin yüzde 70'i, değerli ar
kadaşlarım, Refah Partili olabilir; ama, şunu unutmayın, komisyon, özellikle -ilgili soruşturma ko
misyonunu kastetmiyorum, teftiş heyetini kastediyorum- Cumhuriyet Başsavcılığına gidilerek, 750 
kişinin dosyası incelettiriliyor; hiç böyle bir şey... Size şimdi soruyorum: Hangi sınavda işe giren
lerin, hangi partiye üye olup olmadıkları Cumhuriyet Başsavcılığında bugüne değin araştırılmıştır; 
var mı böyle bir şey?! Partizanlığın, haksızlığın, keyfîliğin, kastın boyutunu bilmeniz bakımından 
ifade ediyorum ve özellikle, benim seçim bölgem İzmit'teki bütün işe girenler ve yakınım olduğu 
iddia edilen, benim ve diğer bürokratların, bunlar, özellikle götürülerek değerli arkadaşlarım, özel
likle, Refah Partili olduğu iddia edilen 750 kişi götürülüyor, inceleniyor ve bu 750 kişinin yüzde 
50'si veya yüzde 70'i veya işine son verilenlerin yüzde 70'i Refah Partili çıkıyor. 

Burada da ben, pişkinlik gösterip, daha önceki bir sayın bakanın dediği gibi "Cumhuriyet Halk 
Partilileri değil de MHP'lileri veya Refahlıları mı alacaktım" dememişim, dememişim; aksine, sı
navın adil yapılacağına, dürüst yapılacağına, objektiflik ilkelerine uyulacağına o günden bugüne 
söyleyerek devam ediyorum ve bu kürsüden de devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şayet, indî mütalaalarla yazılan raporlarla amel edilerek siyaset yapma
ya devam edersek, bana hiçbir şey yapamazsınız; ama, siyasete, siyaset adamına ve yasama orga
nı olan Türkiye Büyük Millet Meclisine çok büyük haksızlık edersiniz, çok büyük haksızlık eder
siniz. (FP sıralarından alkışlar) Bizi, başkalarının hırpalamasına gerek yok; biz, haksız ve yersiz 
olarak o derece birbirimizi hırpalamaya kalkışmışız ki, böyle bir yarışa siyaseti sokmuşuz ki, bu
nun sonu yok, ben size söyleyeyim; bunun sonu yok. Kararınız ne olursa olsun -ama, ifade ediyo
rum- bu işlem, benim için sadece bir şereftir ve bu kürsüde bu konuşmayı, asla, bir savunma anla
mında yapmıyorum, Muhterem Heyetinizi şimdi sunacağım belgelerle, yargı kararlarıyla ve idare
nin kararlarıyla ve Anayasayla sadece sizleri bilgilendirmeye çalışacağım; asla, bu konuşmayı bir 
savunma olarak görmeyiniz lütfen. Allah'a şükürler olsun, ortada savunulacak hiçbir şey yok. Ne
cati Çelik, ne yaptığını bilen, kendisine güvenen, inanan bir siyaset adamıdır; geçmişi öyledir, bu
günü de böyledir ve Necati Çelik, bu önergeyi veren parti dahil, bütün partilerin, dün yaptığı gö
revler itibariyle ilgi odağıdır ve "siyaseti beraber yapalım" diye teklif alan bir insandır. 

- 2 2 4 -



T.B.M.M. B : 115 22 . 6 .2000 O : 1 

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, dün Necati Çelik'e güvenen insanların güvenini sarsacak, 
ne siyasette ne Bakanlığım döneminde en ufak bir eylemim, en ufak bir faaliyetim olmamıştır Al
lah'a şükürler olsun; bunu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Anayasanın 138 inci maddesini, izniniz olursa -ilgili cümleleri-
aktararak konuşmama devam etmek istiyorum. Şimdi, bakınız, Anayasanın, 138 inci maddesinin 
"Mahkemelerin bağımsızlığı" başlıklı maddesinin bir cümlesi aynen şöyledir:"Görülmekte olan bir 
dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." 

Devam ediyon'Tasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine geti
rilmesini geciktiremez." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bana izafe edilen suçları sizlere takdim ettim: Görevi kötüye kul
lanmak, bir; iki, bu kadar tartışması yapılan sınav hakkında neden soruşturma açmadığı. 

Değerli arkadaşlarım, işte Anayasanın 138 inci maddesi... Soruşturma açamazdım; neden aça
mazdım, bu sınavın bütün safhaları yargı denetiminde cereyan etmiştir, geçmiştir. 

Bakınız, size tarihlerini, izniniz olursa vereyim. Yazılı sınav tarihi: 6-7-8 Aralık 1996. Yazılı 
sınav sonuçlarının ilanı: 20 Aralık 1996. Sözlü sınav tarihi: 23-28 Aralık 1996. Sınava itiraz tari
hi: 2G ve 27 Aralık. Daha sözlü sınav yapılmadan, konu yargıya intikal ettiriliyor; yürütmeyi dur
durma talepli ve bütün sonuçlarıyla, sınavın iptali talebiyle dava açılıyor. Sözlü sınav 23 Aralıkta 
yapılıyor, dava 20 Aralıkta açılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, dava, yargıya intikal etmiş bir konuyu... Şimdi yine, sayın bakanların ve 
siyaset yapan sizlerin çok rahatlıkla bileceği bir hususu arz etmek istiyorum: Konu yargıya intikal 
etmiş; yargının da, beni ve benim dönemimi himaye etmeyeceği çok açık. Şimdi, ben, yargı karar
larını beklemeyeceğim, bana bağlı olan teftiş kuruluna diyeceğim ki, git bunu soruştur, bir; bu, yar
gının çalışmasına müdahale değil midir, iki. 

Değerli arkadaşlarım, hangi kişi, hangi bakan, görevdeyken, teftiş kurulu, o bakan aleyhine ra
por hazırlar?! Yani, elinizi vicdanınıza koyun. Ben, işin hukukî boyutu üzerindeyim, açamazdım. 
Anayasanın 138 inci maddesi çok açık. Ne var ki, diyelim ki açtım; ama, bilesiniz ki, açsaydım, bu 
sefer de, Anayasanın 138 inci maddesini ihlalden suçlanacaktım. 

Sayın Komisyon Başkanı ve aleyhime oy veren sayın üyeler müsterih olsunlar; bu raporu ha
zırlayanlar veya hazırlatanların hırsları o derece depreşmiştir ki, sayın komisyon üyelerine hatırla
tıyorum, bir köşe yazısına konu olduğu gibi "asm şu Necati Çelik'i" demediğiniz sürece, bu insan
ları tatmin etmeniz mümkün değildir; o ihtirasla ve o hırsla bu raporlar hazırlattırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, konu yargıya intikal etmiş dedim. Takdir edersiniz ki, işi, önce 
yargı boyutuyla işlemekte yarar görüyorum. Bakınız, söze girerken dedim ki, cumhuriyet tarihinde 
bu denli yargı denetimine tabi ikinci bir sınav 

Arkadaşlar, bir bilirkişi raporu... Bilirkişi raporunun bir cümlesini, haklı olarak, sizlere oku
mak mecburiyetindeyim. Bakınız, bütün iddialara, bu kürsüde iddia edilen, soruşturma önergesin
de ifade edilen, bakanlık teftiş raporunda ifade edilen bütün suçlamalara karşılık olarak, bilirkişi di
yor ki: "Yukarıda da arz edildiği gibi, sondajlama usulü olarak seçtiğim yazılı sınav kağıtlarındaki 
isimler ile sınavı kazanan listedeki isimlerin aynı olduğu, puanlarının baraj olarak kabul edilen 70 
ve yukarısında olduğu, tüm sınav kâğıtlarında alınan puanların cevap kâğıdının üst kısmında yazı
lı olduğu, puanların cevap anahtarındaki doğru cevaplara göre değerlendirilerek verildiği, puanla-
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manın karalama veya çarpı koyma şeklinde yapıldığı, verilen puanların bu çarpı veya karalamala
ra uyduğu, her sınav kâğıdının komisyon üyelerince eksiksiz imzalandığı -yetkili kimselerin değil, 
yetkisiz kimselerin diyor iddia sahipleri ve ne yazık ki komisyon başkanı. Bakınız, bilirkişi rapo
ru- sözlü sınav tutanağmdaki puanların aynı kalemle yazılmış olduğu hususundaki görüşümü tek
rar ile puanlarının ilgili hanelerine yazılmış olduğu ve toplamlarının keza doğru olduğu ve imzala
rının da eksiksiz atılmış olduğuna dair inceleme sonucu elde ettiğim sonuçları yüksek makamın gö
rüş ve takdirlerine arz ederim." Konu, cumhuriyet başsavcılığına intikal edince, cumhuriyet baş
savcısı, resen bir karar vermiyor, konuyu bilirkişiye havale ediyor; bilirkişi raporuna dayanarak da, 
haklı olarak, cumhuriyet başsavcılığı, değerli arkadaşlarım, takipsizlik kararı veriyor. Şimdi, ne di
yor sayın savcı takipsizlik kararında: "Sınav yazılı kâğıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi so
nucu düzenlenen raporda, cevap anahtarlarıyla çok kısa bir sürede okunabileceği, incelenen yazılı 
kâğıtlarının 70 ve üzerinde puanla değerlendirildiği, bunun altında puan almış sınavı kazanan kişi
lerin olmadığı saptanmış olmasına göre, müsnet iddialarla ilgili CMUK'un 164 ve 165 inci madde
leri gereğince, kamu adına takibata yer olmadığına karar verildi." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir merkezden bu sınavların bütün sonuçlarıyla iptali yönetildiği 
için, hemen, başka davalar gündeme getiriliyor ve üçüncü şahıslar tarafından, Ankara 1 ve Ankara 
7. İdarede ayrı ayrı davalar açılıyor; hep aynı iddialar. 

Değerli arkadaşlarım, bu iddialar mahkeme tarafından inceleniyor ve yine, sadece, birer cüm
leyle mahkeme kararlarını Muhterem Heyetin bilgilerine sunmak istiyorum, zamanınızı daha fazla 
kullanmamak bakımından. Bakınız, iddia şu... Önce, izin verirseniz, burada da ifade edildiği için, 
iddianın bir cümlesini, davacının iddiasına konu ettiği itiraz hususlarını arz etmek istiyorum: "Da
vacı, dava konusu sınavın, sınav kâğıtlarının tahsil durumuna uygun olarak genel kültür kapsamın
da olacağı belirtildiği halde, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi konularda da sorular sorulduğu
nu, sınavın güvenli bir ortamda yapılmadığını, sınavın objektif olmadığını, sınava giren adayların 
hüviyet tespitinin yapılmadığını, sınavın adil ve eşit şartlar altında yapılmadığını, sınav erteleme
nin hepsi, ertelemenin, yeni duyuruda 15 günlük süreye uyulmadığını, sınava katılacak adaylar için 
yaş sınırı konulmadığını, sınav kâğıtlarının okunmadığını, sınav sonuçlarının 11 günde açıklandı
ğını ve bu sürede tüm kağıtların okunmasının imkânsız olduğunu, sınavın ÖSYM aracılığıyla ya
pılması gerektiğini iddialarıyla iptalini istemektedir" diyor sayın yargıç. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu iddialarla ilgili -biraz önce dediğim gibi, vaktinizi almamak 
için- bir cümleyi, kısaca, huzurlarınızda takdim etmek istiyorum. Sayın yargıç diyor ki: "Dava ko
nusu sınavın, yasa ve yönetmeliklere uygun, objektif ve eşit koşullarda yapıldığı sonucuna varıldı
ğından, davalı idare işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de hukukun, en azından anayasal açıdan, bulunduğunu 
kabul edersek, uygulamalarda sıkıntılar olsa bile, biçimsel olarak ve anayasal olarak Türkiye'nin 
bir hukuk devleti olduğunu varsayarsak -ki, öyledir- o zaman, burada suç işliyoruz. Anayasanın 
138 inci maddesi açıkça ihlal ediliyor. Yargı kararlarıyla sübut bulmuş'bir konunun tartışmasını ya
parak, nereye varmaya çalıştığımızın takdirini Muhterem Heyete bırakmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bir başka idare mahkemesi: "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğünün, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere, idarî personel alımı için, 6,7,8 Ara
lık 1996 tarihlerinde yapılan yazılı sınavların, usûlüne aykırı işlemleri içerdiği, eşitlik ve adalet il
kesinin gözetilmediği savıyla iptali istenilmektedir. Dava dosyasının ve işlemle ilgili belgelerin in
celenmesinden, sınav ilanının katılmayı sağlayacak şekilde ve öngörülen yönteme uygun olarak 
gerçekleştirildiği, sınavın yapılacağı yerin ve saatin, katılacakların haberdar olacağı şekilde duyu-
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rulduğu, sınav komisyonunun oluşumu ve değerlendirmede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı
lık bulunmadığı anlaşılmış olup, sınav salonlarına alınmada meydana gelen aksaklığın ise, objek
tiflik ve eşitlik esasını ihlal edecek etki yaratmadığı anlaşılmakla, davanın aksi yöndeki iddialarına 
itibar edilmemiştir. 

Bu nedenlerle, davanın reddine..." 

Değerli arkadaşlarım, işte, elimde dosyalar ve hem yargının hem idarenin işleme ilişkin rapor
ları. Hepsi ama hepsi, bilaistisna, sınavların mevzuata uygunluğunu, eşit ve adil şartlarda yapıldı
ğını, objektif yapıldığını ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hal böyle olunca, gelen ikazlar da o yönde, sözün fazla uzatılmaması is
teniyor; ama, Yüce Divan gibi, yasama organının en etkili ve en ciddî olması gereken bir müesse
sesi, bir denetim müessesesi... Yasalara, mevzuata uygunluğu mahkemelerce tespit edilen, böylesi 
sıradan bir konu hakkında, Yüce Divana gitmekle suçlanıyorum. Hal böyle olunca, hem Muhterem 
Heyetinizi hem de kamuoyunu aydınlatmak görevimdir diye düşünüyorum. Bunu lütfen bir zama
naşımı olarak da düşünmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, yargı kararları bu. Bakınız, bir başka önemli husus şu: Sosyal Sigorta
lar Kurumu Hukuk Müşavirliği, haklı olarak, açılan bu davalara ilişkin savunma yapıyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 3 müfetti
şi, bu sınavların bütünüyle iptal edilmesini, alınan 3 800 kişinin işine son verilmesini öngören bir 
rapor düzenliyor. Bunu, Sosyal Sigortalar Kurumunun Hukuk Müşavirliği çürütüyor, sadece yargı 
değil. Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği, yargıya intikal eden bu konuda savunma ya
parken -aynen yargı kararlarında denildiği gibi- diyor ki: "Sınavlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Sı
nav Yönetmeliğine ve yasalara uygun yapılmıştır." Komisyon üyeleri ya yanıltılmıştır veya bilerek 
bu beyanda bulunmuşlardır ve oylarını o istikamette kullanmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi sınav yönetmeliğiyle sınavını yapmış
tır, genel sınav yönetmeliğine tabi değildir; sizi yanıltan odur. Genel sınav yönetmeliğine tabi ol
madığı için birkısım şartlar aranmamıştır, doğrudur. Mesela, yaş haddi aranmamıştır; ama, bu hü
kümetin açtığı merkezî sınavda da üst yaş sınırı aranmamıştır. Bu konuyu, Komisyonda da tartış
tık. Komisyon Başkanı, ne yazık ki, arandığını ifade etmiştir; ama, bilgilendirmek bakımından söy
lüyorum ki, merkezî sınavda üst yaş sınırı aranmamıştır. Sadece, eleman alacak kurumlar, haklı 
olarak, kendi personel yönetmeliğine göre amel ederken, üst yaş sınırı da arayabilmektedir, olay 
budur; ama, ben, size dedim ki, ÖSYM'de açılan sınavda üst yaş sınırı yoktur, ben de koymadım. 

Değerli arkadaşlarım, iyi ki de koymadım; ama özel sektörde, ama kamuda iş bulamayan ve 
yaşı geçmiş insanlar ölsün mü?! İşsiz kalmaları, yaşlarının geçmesi onların sorunu mu?! Fakirlik
ten dolayı veya kabiliyetlerinden dolayı insanlar okuyamamışsa -eğitim şartı da koymadım birçok 
dala; koymadı, daha doğrusu Komisyon; koymadıkları doğru olmuştur- fakir insanların çocukları 
ölsün mü?! İşe giremesin, sınava giremesin, sürünsün demek mümkün mü?! Okuyamamışlarsa on
ların suçu mu?! 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, yapılan işlem baştan sona doğrudur ve bu doğruluğu hem 
yargı kararları hem de ifade ettiğim gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği, mahkeme
ye yaptığı savunmada açıkça ifade etmiştir. 

Bakınız "bu yazılı kâğıtları 11 günde nasıl okundu?" diyorsunuz Sayın Komisyon Başkanı 
"nasıl okundu?" diyorsunuz. Bakınız, Hukuk Müşavirliği diyor ki: "Dava dilekçesinde, sınav kâ
ğıtlarını okuma süresi hesap edilerek, 52 günde ancak okunabileceği; sonuçların 11 günde açıklan-
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dığı iddia edilmektedir. Personel yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca oluşturulan merkez sınav 
kurulu, 5 kişiden oluşmaktadır. Sınav, test usulü yapıldığından, her smav kâğıdının üstüne cevap 
kalıbını koymak suretiyle, 1 sınav kâğıdının değerlendirilmesi 1 dakikadan çok az bir süre tutmak
tadır. Bu mekanik işi 5 kişinin yaptığı dikkate alındığında, 11 gün süre bile uzunca bir süre olmak
tadır." Kim diyor bunu; Sosyal Sigortalar Kurumunun o günkü Hukuk Müşavirliği. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, yapılan iddiaların tümü sübjektiftir, indîdir, düşmancadır; 
huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Bir başka hukuk müşavirliği raporu... Okumuyorum, geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumunca, yapılan bu itirazların bir bölümü dikkate 
alınarak, komisyon, genel müdürlük "yanlış yapmayalım" demiş ve Başbakanlığa sormuş, Danış-
taya sormuş: "Biz, kendi sınav yönetmeliğimize mi tabiyiz, genel sınav yönetmeliğine mi tabiyiz." 
Başbakalık Personel Daire Başkanlığı ve -yanlış bilmiyorsam- Danıştay 8. Dairesi -burada var- de
miş ki: "Hayır, siz, kendi sınav yönetmeliğinize tabisiniz; onunla amel etmek durumundasınız." Yi
ne, zamanınızı almamak için geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli husus şudur: Bakınız, aynı dönemin Başbakanlık Tef
tiş Kurulu da bir rapor hazırlamış, konuyu soruşturmuş bir rapor hazırlamış. Bu soruşturmayı, el
bette, Başbakanlık Teftiş Kurulu kendiliğinden yapmamış; Başbakanlığa, onlarca şikâyet dilekçesi 
ulaşmış. Muhterem Heyetinize, onlarca şikâyet dilekçesinden üçü hakkında bilgi sunmak istiyo
rum: Bakınız, değerli arkadaşlarım, Başbakanlık Teftiş Kurulu, bu haklı müracaatlara dayanarak, 
konuyu, aynı dönemde, bir kez de kendi incelemiş. Bakınız, bir memur, Başbakanlığa intikal eden 
bir şikâyet dilekçesinde ne diyor: "Benim de ifademe başvuruldu; ifademi alan müfettiş, bana, han
gi partiye oy verdiğimi -bu, müfettişin görevi mi- bu sınavı kimin torpiliyle kazandığımı, üst kade
mede kimleri tanıdığımı, beni işten atacaklarını, doğru söylersem işten atmayacaklarını, benimle, 
bizimle işlerinin olmadığını, üst kademelerdekilerle uğraştıklarını..." Bir memur, işini bırakmış... 
Üst kademe dediği, ben... Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, soruşturulması gereken ben değil, Ba
kanlık teftiş raporunu yazan müfettişlerdir ve gerçekten görevi kötüye kullanma söz konusudur; 
ama, ne yazık ki, Türkiye'de sistem tersine işlemektedir. 

Başbakanlığa bir başka şikâyet dilekçesi: "Ülkü Ocaklarıyla, Millî Gençlik Vakfıyla bağlantın 
var mı?" Adaya soruyor müfettiş, görevi ya!.. "Ülkü Ocaklarıyla, Millî Gençlik Vakfıyla bağlantın 
var mı? Ailemin hangi partiye oy verdiğini, bürokraside kimi tanıdığımı sordular" diye devam edi
yor. 

Bir başkası... Tabiî, bu kürsüde, temiz bir dili kullanma mecburiyetimizin olduğunu biliyorum; 
ne var ki, Başbakanlığa yapılan şikâyet dilekçesinde olduğu için, müsamahanıza da güvenerek, Sa
yın Başkanın da müsamahasına güvenerek, bu mektupta yer alan bir cümleyi daha bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, çok ağır: "Sonra, tanımadığım isimleri bana sorarak, bunları ta
nımadığımı ifade ettiğim halde, bana -çok affedersiniz, kamuoyundan-da özür diliyorum- 'şerefsiz, 
eşşoğlueşek, namussuz, ailenin yüzkarası, yalancı, adi, mikrop, terbiyesiz; ben, bu müfettişlik sıfa
tını taşımasam, sana tekme tokat girişirim, seni camdan aşağı atarım' gibi ifadelerle..." 

Değerli arkadaşlarım, aynen bir engizisyon mahkemesi... Memur adayları, beş saat odaya ka
patılıyor, zarurî ihtiyaçları dahi karşılatılmadan ayakta sorgulanıyor ve iş veya yalan beyana terci
he zorlanıyor; ya işten atılacaksınız veya bizim istediğimiz gibi ifadeler vereceksiniz ki, bizim si
zinle bir işimiz yok, sayın bakanı suçlayacağız mantığıyla, bu raporlar düzenleniyor; bu düzmece 
raporlar... 
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Değerli arkadaşlarım, işte, bu şikâyetler üzerine, zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz -hu
zurlarınızda teşekkür ediyorum- yüzlerce dilekçe Başbakanlığa intikal edince, çok haklı olarak, ko
nuyu, Başbakanlık Teftiş Kurulunun bir kez daha incelemesini istiyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu 
bir rapor yazıyor. Yine, ilgili bölümlerini sizlere aktarıyorum; aynen şunlar deniliyor: Mesela, sı
nav komisyonunun cezalandırılmasına ilişkin raporda getirilen önerilerde, haklarında işlem isteni
lenlerin aleyhine olmak üzere, sınav komisyonunu asın deniliyor âdeta. Raporda da, onun üzerine 
deniliyor ki: "Haklarında işlem istenilenlerin aleyhine olmak üzere, zorlama yorumlar yapılarak, 
disiplin suçlarının ağırlaştırıldığı, önerilen disiplin cezalarına konu fiilerin disiplin yönetmelikle
rindeki hükümlerle uyumsuz olduğu..." Bunlar, sorumsuz bir şekilde bu raporu düzenliyorlar ve -
sınav komisyonuna- sınav veya disiplin yönetmeliğinde olmayan cezalarla tecziyesi isteniyor bu 
insanların. 

Bakınız, bir başka şey: "Başkanlığımızca, çalışma ve sosyal güvenlik müfettişlerince, SSK sı
navıyla ilgili olarak düzenlenen rapor konusunda Bakanlık makamı ile Teftiş Kurulu Başkanlığının 
da söz konusu raporun birkısım önerilerini eksik bularak katılmamaları hususuyla, Başbakanlık 
başmüfettişlerinin yukarıda zikredilen görüş yazıları değerlendirildiğinde, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen mezkûr raporun -dikkatlerinizi çekiyorum- kısmen ek
siklikler ve yanlış sonuçlar taşıdığının anlaşıldığı ve eksik işlemlere ve yanlış sonuçlara dayanıla
rak, anılan soruşturma raporunun uygulanmasının, ileride ilgili kişileri haksız yere mağdur edebi
leceği gibi, yanlış verilen kararların idarî yargı mercilerince iptali halinde, kusurlu kişilerin, zama
naşımı nedeniyle fiillerinin cezasız kalması ihtimali olduğu görülmektedir." Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Raporu ve "Olur" Başbakan Sayın Mesut Yılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, hadise bu iken, konuyu buraya kadar getirmek ve hakikaten sadece si
yaseti ve siyaset kurumlarını yıpratmayı öngören bir konu hakkında huzurlarınızda bulunduğum 
için ve sizi meşgul ettiğim için, üzüntümü ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir başka hususta da bilgi sunarak huzurlarınızdan ayrılmak isti
yorum. Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişleri ile Bakanlık müfettişleri; yani, Bakanlık Teftiş Ra
porunu yazan 6 müfettiş görevlerini kötüye kullanmışlardır, suç işlemişlerdir, yanlı davranmışlar
dır ve daha önce, burada, benden önce görülen Mustafa Kul'la ilgili yazdıkları raporda -izin verir
seniz metne bağlı kalmadan, anlam olarak takdim edeyim- diyorlar ki: "Efendim, SSK Genel Mü
dürünün, SSK'nın açtığı sınavda ne sorumluluğu olabilir, müsteşarın ne sorumluğu olabilir, Baka
nın ne sorumluğu olabilir; sorumluluk varsa, sadece sınav komisyonunundur." Aynı tarihlerde ya
zılan bir başka raporda -ama, benimle ilgili, benim dönemimde yapılan çalışmada- aynı teftiş ku
rulları diyor ki: "Genel müdür ile müsteşarı işten atın; Bakanı da Yüce Divanda yargılayın." 

Değerli arkadaşlarım, evet, ortada bir görevi kötüye kullanma var; ama, bu, bana ait değil, ra
porları yazan bu sayın müfettişlere aittir. Varsa şayet böyle bir mekanizma, ben, bu konuşmayı, ay
nı zamanda bir suç duyurusu olarak da yapıyorum. Sistem işlemediği için, tabiî, hiç kimse bunları 
dikkate almıyor. Ben, bu konulan Başbakanlığa da intikal ettirdim, Bakanlığa da intikal ettirdim; 
ama, ne yazık ki, hiç kimse meselenin üzerinde durmadı. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka husus da şudur: Burada da ifade edildi. Gerçekten, Sosyal Si
gortalar Kurumu, özel kanuna tabi bir tüzelkişiliktir. Burada, kanun maddeleri okundu. Değerli 
sözcülere saygı duyuyorum. Ne var ki, atladıkları bir konu var. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bakan, kendine bağlı kurumların faaliyetlerinden, işlemlerin
den sorumludur; ama, bu bir işlem denetim yetkisi değildir. Benim, bu sınavlarda, ne ilanında ne 
komisyonun tayininde ne sonuçların ilanında ne kâğıtların okunmasında hiçbir dahlim yoktur. Ge-
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nel Müdürlük, bütün faaliyetlerini kendi organlarıyla yürütür, Bakanın onayına ve vizesine ihtiya
cı yoktur. Bunlar, kanun hükmü. Dolayısıyla, şimdi, işlemin hiçbir boyutunda dahli bulunmayan, 
imzası bulunmayan bir kişi olarak, sorumlu tutuluyorum. Özellikle, Sayın Kul'la ilgili rapor görü
şülürken ifade edildi; deniyor ki: "Efendim, komisyon, haklı olarak, sınav komisyonunu veya ilgi
lileri çağırmış; Bakanın sözlü veya yazılı talimatının olmadığını söylemişler." 

Sayın Başkan, benim, komisyona veya komisyon başkanına, yazılı ve sözlü talimatımın olma
dığını nereden öğrendiniz? Nasıl bu yargıya vardınız da, beni sorumlu tutuyorsunuz? 

Şimdi, gidin, mahkemelere sorun. Komisyon üyeleri, yargıda -doğrudur- yargılanıyor; bir ce
za davası var, yargılanıyorlar. Hangisi, gidip, Bakan bize yazılı veya sözlü talimat verdi demiş? 

Değerli üyeler, burada, ceza davasından bahsettiniz; ama, ben, size bir gerçeği daha ifade ede
yim. Yargı, disiplin cezalarıyla ilgili bütün suçlan affetti; biliyor musunuz? Yargı, sınav komisyo
nuyla ilgili, müfettiş raporuna dayanılarak verilen disiplin suçlarının tümünü ortadan kaldırdı. Kal
dırmakla kalmadı, idarî mahkemeler, görevden uzaklaştırılan arkadaşlarımın tümünü de göreve ia
de etti. Niye bunlardan bahsetmiyorsunuz da, sadece devam eden bir ceza davasından bahsediyor
sunuz? Bu, iyiniyete, dostluğa, arkadaşlığa, siyaset adamlığına sığar mı? 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Hesap ver... 

NECATİ ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, hesap veriyorum ve hesabımı da 
verdiğim kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, yargı kararlarıyla, ne sınav komisyonunu ne bendenizi bu sınavlardan 
dolayı suçlamak mümkün değildir, hukuken mümkün değildir. İndî mütalaalarla, konu, buraya ka
dar getirilmiştir. Sonucu, elbette ki, Muhterem Heyetiniz, vereceği oylarla sağlayacaktır. 

Ben, vereceğiniz karara saygı duyacağımı ve değerli üyelerin, oylarını kullanırken, komisyon
da da ifade ettiğim gibi, bütün bu bilgiler ışığında vicdanî kanaatleriyle hareket edeceğine inanıyo
rum. 

Sonuç ne olursa olsun, yaptığım işlemde, mevzuata, hukuka aykırı bir işlemin olmadığını ifa
deyle, Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum, tahammülünüze teşekkür ediyorum. 

Sağ olun, var olun. (FP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Raporda, soruşturma açılması istenilmektedir; yani, komisyon raporu, ilgili bakanın, Yüce Di

vana sevk edilmesi yönündedir. Bu nedenle, komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçtüzüğün 112 nci maddesinin altıncı 
fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun ka
bul oyu; yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada, 
kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. Oylama
ya katılım, toplantı yetersayısı olan 184'ün altında olduğu takdirde, oylama tekrarlanacaktır. Bu ne
denle, oylamayı, açık oylama şeklinde yapacağım. 

İşaretle oylama yaptığımız takdirde, sayımda güçlüklerle karşılaşılmakta ve sağlıklı sonuç da 
almak mümkün olmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilinin, bu şekilde oylama 
yapmam konusunda, bazı arkadaşlarıyla beraber imzalamış olduğu önerge Divandadır. Bu önerge 
hakkında bir işlem yapmam mümkün değil. İşaretle oylama, elektronik cihazla yapıldığı takdirde, 
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sonradan pusulayla oy kullanan üyeler olmakta, mükerrer oy kullanılıp kullanılmadığı da, bu se
beple anlaşılmamaktadır. 

Bu nedenle, ortaya çıkabilecek itiraz ve tereddütlere meydan vermemek için, ayrıca, bugüne 
kadarki tüm uygulamalara uygun olarak, oylama, açık oylama suretiyle yapılacaktır. Bildiğiniz gi
bi, bu oylamada, hangi üyenin ne yönde oy kullandığı elektronik cihazla da tespit edilebilmektedir. 
Sonradan gönderilen oy pusulalarının mükerrer olup olmadığının kontrolü de, bu sayede mümkün 
olacaktır. 

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılması hususunu Yüce Heyetinizin oylarına sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kabul oyları, hakkında soruşturma açılan Sayın Bakanın Yüce Divana şevki yönün
de kullanılan oylar manasındadır; ret oyları ise, yine ifade ediyorum, Sayın Bakanın Yüce Divana 
sevk edilmesinin uygun olmadığı yolunda değerlendirilecektir. 

Oylamayı başlatıyorum ve 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hak
kındaki (9/31) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun yapılan açık oylamasının 
sonucunu açıklıyorum. 

Katılan Üye : 402 
Kabul : 130 
Ret : 249 

Çekimser : 23 
(FP sıralarından alkışlar) 

Bu sonuca göre, rapor, Genel Kurulca kabul edilmemiştir. Böylece, soruşturma komisyonunun 
raporu reddedilmiş; yani, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik'in Yüce Divana 
şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, saat 17.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.21 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN 
KÂTİP ÜYELER : Mclda BAYER (Ankara), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 115 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Bu kısmın 3 üncü sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel 
Candan ve 57 arkadaşı tarafından verilen Petrol Ofisi Anonim Şirketinin (POAŞ) özelleştirilmesin
de ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Işın Çelebi haklarında Anayasanın 100 üncü, İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis 
soruşturması komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 

3. — 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 Arkadaşı Tarafından 
Verilen Petrolofisi A. Ş. (POAŞ) 'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüz
lük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
339 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet Es
ki Bakanı Işın Çelebi Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
(9/32) (S. Sayısı: 481) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Meclis soruşturması komisyonunun 481 sıra nolu raporu daha öncesaym üyelere dağıtılmış ve 
ilgili eski Başbakana ve eski Bakana gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında soruş
turma açılması istenen eski Başbakana ve eski Bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 
dakikadır. Son söz, haklarında soruşturma açılması istenen eski Başbakan ve Bakana ait olup, sü
resizdir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Çorum Milletvekili Yasin Hati-
boğlu, Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli, Antalya Milletvekili Salih Çelen, Ankara Milletve
kili M. Zeki Sezer, Karaman Milletvekili Hasan Çalış, Tokat Milletvekili Lütfi Ceylan. 

Şimdi, söz sırası,.Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu'nda. 

Buyurun efendim. 

(1) 481 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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YASİN HATİBOGLU (Çorum) - Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; bugün
kü mesaimiz öyle anlaşılıyor ki soruşturma komisyonları. 

Soruşturma, Heyetinizin de malumu olduğu üzere, denetim yollarından birisidir; ama, en etki
li denetim yoludur. Üzerinde konuşma yapacağım rapor, böyle bir denetim yolu kullanılarak hazır
lanan rapordur; dağıtıldığı için malumunuz bulunan (9/32) numaralı Komisyonun 481 sıra sayılı ra
porudur. 

Burada üç özelliği belki yan yana, birlikte, mütalaa etmemiz yahut müzakere etmemiz ya da 
görüşmemiz lazım. Birincisi, önerge ve önerge sahiplerinin iddiaları; ikincisi, suçlanan zevatın be
yanları, kendilerine isnat edilen fiilin gerçeklik durumu; üçüncüsü de, komisyonun bu husustaki ça
lışmaları, müzakereleri ve kararı. 

İddia sahipleri Sayın Veysel Candan ve 57 arkadaşı, Anayasanın kendilerine verdiği, Anaya
sanın 87 nci maddesiyle kendilerine hatta yüklenilen denetim görevini yerine getirmek suretiyle, 
soruşturma açılmasını talep etmiş ve heyetiniz de uygun görerek, bir komisyon teşkil etmiştir. Ben
deniz, o komisyonun üyelerindenim. Sabık Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ve yine sabık Devlet Ba
kanı Sayın Işın Çelebi, komisyonumuzun davetine icabetle, bu konudaki kendi görüşlerini arz ve 
ifade etmişlerdir. ' 

Değerli milletvekilleri, soruşturma komisyonları ve soruşturma yolu, diğer denetim yolların
dan farklıdır demiştim. Hepinizin bildiği üzere, soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru 
ve Meclis soruşturması olmak üzere 5 ayrı denetim yolu vardır. Dikkat edilirse, İçtüzüğün belirle
diği ölçüler göz önüne alındığı zaman görülür ki, hem bu denetim yollarını tahrik edebilmek için 
yöntemler farklıdır hem de denetim neticesinde verilen kararın neticesi farklıdır. Soruyu, 1 sayın 
üye tevcih edebilir, araştırma için 20 üye kâfidir, genel görüşme için 20 üye kâfidir, gensoru için 
de öyle; yani, hükümetin ya da bir sayın bakanın düşürülmesine badi ve bâis olacak bir gensoru için 
20 üye yeterli olduğu halde, soruşturma önergesinin işleme konulabilmesi için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının onda Tine, yani 55 imzaya ihtiyaç vardır. Yani, daha başından iti
baren soruşturma yolu çok ciddî bir yoldur. Hiçbir komisyona, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun, savcılara, hazırlık tahkikatını hazırlayanlara verdiği yetki verilmemişken, soruşturma ko
misyonuna bu yetki verilmiştir. Soruşturma komisyonu arzu ederse, gerekçelerini koymak suretiy
le tutuklama isteyebilir; gerekçelerini koymak suretiyle zapt kararı aldırabilir. Soruşturma komis
yonu, gerekçesini ortaya koymak suretiyle, müsadere kararı alır; yani, zapt altında tutmak üzere 
müsadere karan alabilir. Yani, bu kadar önemli bir kuruluştur soruşturma komisyonu; 

O halde, şimdi, önerge veren Sayın Candan ve 57 arkadaşımız, haklarını kullanarak bu yolu 
kullanmışlardır. Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Işın Çelebi, haklarını kullanarak savunmalarını yap
mışlardır. Peki, biz, komisyon olarak ne yaptık? İşte, benim muhalefetim orayadır. Komisyon, top
lanmaması lazım gelen bir günde toplantı yapmıştır. Nedir o? İçtüzük diyor ki, toplantının yapıl
madığı gün, yani ara verme halinde komisyonlar toplanamaz. 5 inci ayın 4'ünde biz bir toplantı 
yaptık; komisyonda, bendenizin itirazı oldu; dedim ki, siz bugün toplanamazsınız; niye toplana
mazsınız; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmama kararı aldı. 

Peki efendim, hiç mi çalışmaz komisyonlar; çalışır. Sayın Başkan, hangi komisyonun çalışa
cağını belirler, Genel Kurulun bilgisine sunar, Genel Kuruldan izin alır, Meclis toplantılara ara ver
miş olmasına rağmen, komisyon o gün çalışabilir. Böyle bir işlem var mı; hayır, böyle bir işlem 
yok. O halde, komisyon toplanamaz, yaptığınız işlem batıldır diye bir önergem de oldu. Önerge oy
landı "kabul edenler... Kabul etmeyenler..." denildi, kabul edildi mi kabul edilmedi mi, tutanakla
rı inceliyoruz, tespiti yok. Yani, komisyon fevkalade, dikkatsiz bir çalışma yapmıştır. 

- 2 3 3 -



T.B.M.M. B:115 2 2 . 6 . 2 0 0 0 0 : 2 

Değerli milletvekilleri, önergedeki sevk maddesi, 240'tır, görevi kötüye kullanmadır. Biz in
celedik, görevi kötüye kullanmada kasıt vardır; kasıt olmalıdır ki, görev kötüye kullanılmış olsun. 
Biz buna, manevî unsur ya da kastı cürmi diyoruz hukukta. Peki, görevi kötüye kullanma yoksa, 
görevi ihmal, yani vazifeyi yerine getirmede ihmal ve terahi -eskilerin deyimiyle- mümkün müdür; 
muhtemeldir; ama, bütün araştırmalarımızda gördük ki, benim şahsen erdiğim kanaat şudur ki, gö
revi kötüye kullanma yoktur; ama, ihmal olabilir mi, varsayınız ki ihmal oldu; ee şimdi, İçtüzük di
yor ki, Anayasa diyor ki, önerge hazırlanırken, hangi maddeye müsteniden sevk ediliyorsa, o mad
de yazılır. Peki, biz, görevi kötüye kullanma yazmışız; ama, bütün tahkikattan sonra görüyoruz ki, 
muhtemelen, görevi ihmal olabilir mi; vardır demiyorum, olabilir mi... 

Peki, bu halde ne yapacağız; bana sorarsanız, bir hukukçu olarak ifade ediyorum ki, daha, böy
le bir önerge gelirken, Genel Kurul bunu işleme almamalıydı. Bir başka sebepten de almamalıydı; 
o du şudur: 4046 sayılı Özelleştirme Yasasının 3 üncü maddesinde deniliyor ki: "Özelleştirme Yük
sek Kurulu, kararlarını ittifakla alır." İttifakla karar alınıyorsa, o zaman, müşterek ve birlikte so
rumluluk söz konusudur. Ee, siz, 6 sayın üyeden 2 tanesini seçer, Yüce Divana sevk etmeyi ister
seniz yahut hakkında soruşturma kurulu kurulmasını ister, 4'ünü bir kenarda korsanız, bu, hukuka 
uygun olmaz. Benzer uygulama da yok bu konuda. Onun için, bendeniz, komisyonda ısrar ettim; 
yapmayın, bir bilirkişiye sevk edelim; örneğimiz yok önümüzde, hem de ceza hukukunda uzman 
bir heyete gönderelim; diyelim ki, ittifakla karar almaya mecbur olan bir heyeti, Parlamento ikiye 
bölebilir mi? Bana sorarsanız, bölemez. Niye bölemez; çünkü, kanun, birlikte sorumluluk esasını 
getiriyor. Genel Kurul, bir kararla, Sayın Yılmaz ile Sayın Işın Çelebi'yi, efendim, biz, bunları bir 
soruşturalım diyebilir mi; yani, bir kararla, kanun hükmünü ilga edebilir mi? Bana sorarsanız, ede
mez; çünkü, kanunun yapım gerekçesi, yöntemi, usulü başkadır, kararın alınış usulü, yöntemi baş
kadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, mikrofonunuzu açıyorum; lütfen, tamamlayın. 
Buyurun. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Peki efendim. 
İşte, bütün bunlardan dolayı, tatmin olmadığımı; bundan dolayı, bir hukukçu olarak, komisyo

nun sorumluluk hisseden diğer üyeleri gibi, sorumluluk hisseden bir üyesi olarak, mutmain olama
dığımı; bundan dolayı, bir bilirkişinin meseleyi görmesi lazım geldiğini arz ve ifade ettim; ama, 
maalesef, bazen "demokraside usul bu, kaldıralım, sayalım, bir bakalım, kim fazla" deniyor; kaldı
rılıyor, sayılıyor; fazla olan da, işte, bizi, tutuyor buraya getiriyor ve beni de kürsüye çıkarıyor. Hal
buki, bir bilirkişiye gitseydi, bu yol da açılmış, önümüz açılmış olurdu. Bundan sonra ne yapabilir
dik? 

Şimdi, gerçekten merak ediyorum. Yani, kanun çok açık; özelleştirme için yapılmış özel ka
nun, özel hüküm "birlikte sorumludurlar" diyor. Peki, biz, 2'sini nasıl ayıracağız; onları sorumlu tu
tup, 4'ünü tutmayacağız? Ben, hepsini birden sorumlu tutalım diye söylüyor değilim. Bu ayırmayı 
Genel Kurul yapamaz, önergeyi reddetmesi lazımdı ya da önerge sahiplerine, önergeyi iade ettir
mek suretiyle hem de uyararak -çünkü, İçtüzüğümüzde hükümler var- sayın üye, bunu düzeltin de
meliydi. Bunların hiçbirisi yerine getirilmemiştir. Dolayısıyla, benim muhalefet şerhim bunlara da
yalıdır. Yani, komisyonun çalışma yöntemine, komisyonun hazırladığı rapora muhalefet ettim; 
yoksa, inceleme esnasında gördük ki, Ankara 2 numaralı İdare Mahkemesinin bu yapılan işlemler
de hukuka aykırılığın olmadığı hususu tespit edilmiş. Ankara 6 numaralı İdare Mahkemesinin ver
diği iptal kararı var. Danıştayın, eski ifadesiyle Şûrayi Devlet; yani, istişare, danışmanlık mahiye-
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tinde kendisinden sual sorulmuş. O da, cevap verirken, mütalaa verirken, 4056 sayılı Yasanın 7 nci 
maddesine uyulması lazım geldiğini ifade etmişti; bütün tereddütlerimiz buradaydı; yoksa, benim 
şahsî kanaatim, önergede sevk maddesi olarak gösterilen, görünen 240 ncı maddeyi muhil bir ha
lin olmadığı kanaatini taşıyorum. 

Başkanlığa ve Heyetinize saygı sunuyorum efendim. (FP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hatiboğlu. 

İkinci söz, Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'ye aittir. 

Buyurun Sayın Pakdemirli. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ. (Manisa) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 481 sıra sayılı ve (9/32) 
esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu raporu hakkında şahsî görüşlerimi sunmak için hu
zurunuzdayım; sözlerime başlarken, Yüce Meclise, sizlere saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma komisyonu, kamuoyunda, kısaca, POAŞ'ın özelleştirilme
sinde ihaleye fesat karıştırılmakla devletin zarara uğratıldığı gerekçesiyle eski Başbakan Sayın Me
sut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Sayın Işın Çelebi'nin Türk Ceza Kanununun 240 ve 339 uncu 
maddeleri çerçevesinde Yüce Divana sevk istemi olarak bilinmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; onbeş yıldır özelleştirme yapmaya çalışıyoruz, hâlâ işin 
yarısına gelemedik. 1990'dan sonra özelleştirme yapmaya başlayan Almanya, doğu bloku ülkeleri 
konuyu bitirerek kapatmışlardır; biz ise, hâlâ, engelleme çabası içindeyiz. Durumumuzdan muaz
zep olmamak mümkün mü?! 

Değerli milletvekilleri, bu soruşturma önergesi, soruşturma müessesesinin nasıl dejenere edil
diğinin tipik bir örneğidir. Öncelikle, önergedeki yargılar, fiktif ve sanaldır. Bu ihaleyle devlet za
rara uğratılmıştır suçlamasının dayanağını bulmak mümkün değildir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeleri 6 kişidir -beyefendinin biraz evvel ifade ettiği gibi- baş
kanı, Başbakandır. Bu işlemden dolayı, Özelleştirme Yüksek Kurulunun sadece başkanını ve 1 
üyesini suçlamak mümkün değildir. Karar, 6 üyeli kurul tarafından alınmıştır. İhaleye fesat karış
tırma ise, havada kalan bir suçlamadır. İhale, Özelleştirme İdaresi tarafından, yazılı ve görsel bası
na açık olarak yapılmış ve en yüksek değer veren 3 şirket, Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunul
muş; kurul, kendi sağlam gerekçeleriyle, ihaleyi, üçüncü gelen gruba, birinci grubun fiyatına veril
mesini onaylamıştır; bu tercihi, 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 2 nci maddesini göz önünde 
bulundurarak yapmıştır; bu maddenin (e) fıkrası aynen şöyle: "Mülkiyetin yaygınlığı yanı sıra, yö
netim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak grubunun temini..." Yani, Özelleştirme Yük
sek Kuruluna diyor ki, özelleştireceğiniz firmayı ararken, bunları bunları da göz önüne alın. 6 ki
şilik heyet bunları da göz önüne alıyor ve "bunu, devletin zararı olmaksızın, en fazla fiyat veren ki
şinin fiyatına çıkararak verdim" diyor. 

Şimdi, bu maddeye dayanan kurul, devletin zararı olmayacak biçimde bir işlem yapmıştır; bu 
işlemden sonra devlet zarara uğramıştır demek mümkün değil. Aksi halde, o önergeyi, çok çabuk, 
kapının arkasında, bir şey bulabilir miyiz acaba, belki de bir şey tutar hevesiyle verilmiş bir. öner
ge olarak görmemek mümkün değildir. 

Bu gibi suçlamaların, maalesef, 1991 yılından sonra uluorta olarak, mesnetsiz, hatta mantıksız 
olarak verilen soruşturma önergelerinin bir devamı olduğunu görüyoruz. 1991 yılından sonra so
ruşturma komisyonu kurmayı moda haline getirenler, bu komisyonlara çıkmamak için her türlü yo
la ve çareye başvurmuşlardır hatırlarsınız. Birkaç dokümanı bir dosyaya koyup, bir çamur atalım, 
nasıl olsa izi kalır mantığı, bizi hiçbir yere götürmez, sistemi de dejenere eder. 
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1998 yılında 57 milletvekilinin ortaklaşa verdiği soruşturma önergesinin, maalesef, içeriği ol
mayan, parlamenter sistemin itibar aşınmasına katkı yapan bir önerge olduğunu ifade etmek istiyo
rum. Bu önergeyi tenkit için bir fıkra anlatmak isterim: Kendini bilgiç olarak plase eden bir zat, di
ğerine, kurban ibadetinin nasıl başladığını anlatmak ister ve der ki: "Peygamberimiz, Allah'a iba
det olarak, kızını deniz kenarında kurban etmek ister. Allah, gökten bir keçi göndererek çocukların 
kurban edilmemesini emreder." Bu anlatış biçimi muhatabı şaşırtır; bu kıssanın neresi doğru?! Ön
ce, konunun ilgilisi, Hz. Muhammet değil, Hazreti İbrahim; olay, deniz kenarında değil, dağda; 
kurban edilecek olan, kız çocuğu değil, erkek çocuğu; kurban olarak gönderilen, keçi değil, bir koç
tur. Yani, bu benzetmede ne kadar tersine şeyler varsa, bu önergede de aynen var; ne söylendiyse 
tam tersine... İşte bu önergenin neresi doğru diye bir soru sorarsanız; cevap, maalesef, hiçbiri, hiç
bir tarafı şeklindedir, 

Şimdi, sırasıyla soruşturmanın gerekçelerini cevaplandıralım: 
1. "POAŞ'ın satışa esas olan değerlendirmesi sağlıklı yapılmamıştır" deniliyor; el insaf!.. Bir 

halk tabiri var biliyorsunuz bu şekilde... POAŞ'ın özelleştirilmesinde, bankacılıkta ve özelleştirme
de dünyada ilk üçe giren Chase Manhattan Bank, müşavirlik yapmış, değerlendirmede bulunmuş, 
fiyat biçmiş, yol göstermiş; yani, daha nasıl yapılacaktı?! 

2. "POAŞ özelleştirmesinde altyapı eksiklikleri var" deniliyor. Bu düşünce de tamamen yan
lış; çünkü, POAŞ'ın özelleştirme kararı 1990 yılında alınmış, on yıldan beri POAŞ özelleştirilecek, 
bununla ilgili her türlü çalışma yapılmış, 1994 yılında da özelleştirme stratejisi tespit edilmiş, 4046 
sayılı Yasaya uygun biçimde de Mart 1998 tarihinde ihale komisyonu tespit edilmiş, bu işi en iyi 
bilen bir banka, müşavirliği yapmış ve hâlâ diyoruz ki "eksiklerimiz var." Türkiye o zaman hiçbir 
zaman eksiğini tamamlayamaz; bunları da yaptıysa ve hâlâ "eksiklikler var" deniliyorsa, bir yerde 
yanlışlık var. 

3. "POAŞ'ın tek başına özelleştirilmesi, TÜPRAŞ, TPAO ve BOTAŞ'a zarar vermiştir" deni
liyor; tam tersine, bu sav tamamen yanlıştır. POAŞ'ın özelleştirilmesi, TÜPRAŞ'ın değerini artırır, 
azaltmaz; TPAO'nun değerini artırır, azaltmaz; çünkü, haksız rekabeti ortadan kaldırır ve TÜPRAŞ 
ayrıcalıklı bir fiyat politikası uygulama zorunda kalmaz. 

4. "4046 sayılı Kanunun emrettiği şeffaflıkta bir ihale yapılmamıştır" deniliyor. Halbuki, iha
lenin bütün safhaları şeffaf; son yarışmaya layık görülen üç firma arasındaki tercihi Özelleştirme 
Yüksek Kurulu yapıyor; yani, Özelleştirme Başkanlığı birçok firmayı inceliyor inceliyor, sonra "3 
taneyi ben götüreyim Özelleştirme Yüksek Kurulunun takdirine sunayım" diyor. Birinci gelen fir
ma 1 milyar 160 milyon dolar, ikinci firma 1 milyar 150 milyon dolar, üçüncü firma da 1 milyar 
110 milyon dolar teklif vermiştir. Tercih edilen üçüncü firma, fiyatını birincinin değerine çıkarmak 
şartına tabi tutulmuştur. Bu tercihten dolayı zarara uğradığını düşenen firma yargıya gidiyor, dava 
açıyor. Yargı "ihalede hukuka aykırı bir yön yoktur" diyor ve hüküm kesinleşiyor. Bir başka arka
daş bir daha yargıya gidiyor, aynı karar elde ediliyor; yani, iki yargı kararı var ve "hukuken her
hangi bir eksikliği yoktur, POAŞ ihalesi hukuka uygun yapılmıştır" deniliyor; ama, biz "hayır ya
pılmamıştır" diyoruz, 57 arkadaşımız imza veriyor, bu denetim mekanizmasını çalıştırıyoruz. Eğer 
İhale Kanununun emrettiği şeffaflıkta yapılmamış olsaydı, yargı ihaleyi iptal ederdi arkadaşlar. 

Aradan geçen bir yıla yakın zaman sonra yapılan ikinci ihale de, birinci ihale fiyatına yakın 
bitmiştir. Eğer, 1 milyar 160'a yüzde 8 bir faiz koyarsanız, bu yıl yapılan ihalenin tam bedeline ula
şıyorsunuz. O halde, bunun neresinde eksiklik var, neresinde şeffaf olmayan bir taraf var?! 

5. Bir diğer iddia da "POAŞ özelleştirmesinde stratejik önem dikkate alınmamış ve altın his
se 5 yıl süreyle korunmuştur." Yani, bu mantıkla giderseniz, hiçbir şeyi özelleştirmemek lazım. 
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"Aman bu stratejiktir, bakın, çünkü, dağıtacak..." Bu kadar petrol dağıtım şirketleri var, bir tanesi 
vermezse, ötekinden alacaksınız. Sonra, yarın öbür gün, maazallah, öyle bir şey oldu, bir Mehmet-
çik'i dikersin "yasak hemşerim" dediği zaman, zaten bitmiştir. Onun için, verilen bu önergede bü
tün savlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Pakdemirli, lütfen, tamamlayın efendim. 

EKREM PAKDEMİRLİ ((Devamla) - Değerli arkadaşlar, verilen bu önergedeki bütün savlar, 
fevkalade acele hazırlanmış; sadece bir şey olursa, yani bir ihtimal, ufak bir ihtimal, bakarsınız o 
günkü dengeler altında bir şey de çıkar, çıkarsa da, biz de bundan siyaseten faydalanırız demenin 
ötesinde bir şey yoktur ve büyük bir çoğunluğun, yani komisyonun büyük bir çoğunluğunun pay
laştığı biçimde, ne Sayın Mesut Yılmaz'ın ne de Sayın Işın Çelebi'nin, bu konuda, herhangi bir ih
mali veya suiniyeti yoktur; fevkalede güzel bir şekilde devletin menfaatları korunarak yapılmış bir 
şeydir. 

Burada 339'a göre sevk meselesini de anlamak mümkün değildir; hukukçular varsa, gelsinler 
desinler ki "bakınız, 339 şöyle bir maddedir, buna göre de sevk istenmiştir" ama, demek ki, aceley
le yazılırken savlar da aceleye gelmiş, Ceza Kanununun maddeleri de aceleye gelmiş ve böylece 
yanlış bir karar verilmiştir. 

Bu karara saygılı olarak, yani, Komisyonun kararına saygılı olarak, sizlerden, karar doğru bir 
karar olduğu için, vicdanî bir kanaate sahip olmanızı temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pakdemirli. 

Üçüncü söz, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen'in; buyurun Sayın Çelen. 

SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

(9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda 20 nci Yasama Döneminde Konya 
Mlilletvekili Sayın Veysel Candan ve 57 arkadaşı tarafından verilen Petrolofisi AŞ (POAŞ)'nin 
özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 uncu ve 240 inci maddelerine uyduğu 
iddiasıyla dönemin Başbakanı Sayın A. Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi hakla
rında Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmış; o soruşturmayla ilgili olarak ben de söz almış bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki, soruşturma müessesesi Anayasamızın 100 üncü 
maddesinde düzenlenmiş olup, soruşturma, yasama organının denetim görevlerindendir; ancak, he
pimizin bildiği gibi, bu denetim görevi ülkemizde yozlaştırılmış, hukukî ve vicdanî olmaktan çık
mış, gerçeğe tamamen aykırı olarak siyasîleştirilmiştir. Kurum, soruşturma müessesesi tefessüh et
miştir. Bu anlamda, parmak indirilip parmak kaldırılmak suretiyle, parmaklarla kişiler suçlanmış, 
parmakla kişiler suçlu olmaktan çıkarılmıştır. İşin ilginç tarafı ise, maalesef, bu kirli iş, hep temiz 
siyaset adına yapılmıştır. Mesela, şaibeli olduğu konusunda çok açık delil olan dosyalarda Yüce 
Divana sevk edilmesine gerek olmadığı şeklinde karar verilmiş olmasına rağmen, yargının en üst 
kurumlarınca verilmiş müspet kararlara rağmen örtülü ödenek dosyasında dönemin Sayın Başba
kanı hakkında Yüce Divana sevk kararı verilmiştir; hem de, örtülü ödenek konusunda daha önce 
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Yüce Meclisimizde de soruşturma yapılmış ve Yüce Divana sevk olmadığına ilişkin karar verilmiş 
olmasına rağmen. 

Örtülü ödenekle ilgili olarak soruşturulan konuda verilen yargı kararları nelerdir? İsterseniz, 
ben, onları da size kısaca söyleyeyim: 

Öncelikle, Ankara mahkemelerinde, daha önceden Sayın Tansu Çiller hakkında örtülü ödenek 
dosyasıyla ilgili olarak ceza davası açılmış. Açılan davada, ceza mahkemesi, delilleri toplamış, yar
gılama yapmış; usulünce yargıladıktan sonra, sanık hakkında mahkûmiyet kararı vermiş; Sayın 
Başbakan hakkında ise, herhangi bir kusurunun, kastının, suç teşkil eden fiilinin olmadığına karar 
vermiştir. Ankara ceza mahkemesinin bu kararı üzerine, karar temyiz edilmiş, dosya Yargıtaya gel
miştir. Bu, Yargıtayda da, bu konuda en uzman olan, daha doğrusu, Türkiye genelindeki bütün il
çelerden, illerden verilen kararların toplandığı, bu suçla ilgili yargılamanın nihaî olarak sonuca 
bağlandığı, karara bağlandığı daireye gelmiş. Yargıtay 6. Ceza Dairesi de, yargılamayı yapmak su
retiyle ve konuyu uzun uzadıya tartışmak suretiyle, dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller hakkın
da, suçlu olmadığına, kusurunun, kastının, suç teşkil eden fiilinin olmadığına karar vermiştir. Sa
yın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu karar üzerine -herhalde yeterli tatmin olmamış ki- Ceza 
Genel Kurulu nezdinde bu karara itiraz etmiştir; yani, konunun uzmanı olan Yargıtay 6. Ceza Da
iresinin kararına Yargıtay Ceza Genel Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kuru
lu da, bilindiği üzere, Yargıtayın en üst kuruluşudur; yani, suç hukukuyla, suçla ilgili konuda en üst 
kuruluşudur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yapmış ol
duğu bu itirazı reddetmiştir. 

Şu hale göre, Yargıtayda, üst mahkemelerde, çeşitli kurullarda yargılandıktan sonra aklanan, 
suçlu olmadığına karar verilen Sayın Tansu Çiller hakkında, soruşturma komisyonumuz, siyasî ne
denlerle, Yüce Divana şevkine karar vermiştir. Artık, yargıya saygı ilkesi gereği, aslında, bu şekil
de karar verilmemesi gerekliydi; ancak, bu da yetmemiş, Ceza Genel Kurulunun kararından sonra, 
dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller hakkında bir de alacak davası açmıştır. Açılan alacak da
vası da Ankara mahkemelerinde görüşülmüş ve neticede, Sayın Tansu Çiller'in bu davada suçlu ol
madığına, kusurunun olmadığına, kendisinden herhangi bir talepte bulunulmayacağına hükmet
miştir, açılan davanın reddine karar vermiştir. Kararlar tabiî ki elimdedir, her ikisi de... Mesela, ce
za davasında "yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı 
dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiştir" denilmiş. Hukuk mahkemesinde ise, "davalı
ların -yani, Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'in- kasıt ve kusurlarının olmadığı ve davaya konu parayı, 
davalının partisi veya ailesinin çıkarı için harcamadığı sabit olmakla, davaya konu paranın iadesiy
le ilgili açılan davanın reddine" dair karar verilmiş ve bugünkü basına da yansıdığı şekilde, bugün
kü gazetelerde de olduğu üzere, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bu kararı onamıştır. Yani, ceza dava
sının yanında, hukuk davasındalÜa, Yargıtay, en üst mahkeme olarak, Sayın Tansu Çiller'in kusur
lu olmadığına, herhangi bir kusurunun olmadığına ve aynen "davalının bir özensizlik, bir ihmal ve 
bir teseyyüp gösterdiği düşünülemez" şeklinde karar vermiştir. 

Yine, diğer taraftan, aynı mahkeme "davalının, parayı, partisi, kendisi ve ailesinin menfaati 
için harcamadığını da" dosya kapsamından, dosya içine giren 9. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasın
dan, tanık ifadelerinden, Yargıtay 6. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu dosyalarından sabit ol
makla "davacının davasının -yani, Başbakanlığın, Sayın Tansu Çiller hakkında açmış olduğu dava
nın- reddine karar vermek gerektiği sonuç ve kanısına varılmıştır" demiştir. 

Şimdi, Ankara Mahkemesinin kararı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bu konu hakkındaki kara
rı, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin kararı, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin kararı ve en üst merci ola-
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rak da, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararları karşısında, bu kararlarla aklanmış bir kişi hakkın
da verilen Yüce Divana sevk kararının doğru olmadığı, siyasî olduğu kanaatindeyiz ve bu, çok 
açıkça ortadadır. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi olarak, biz, 1997 yılının Ocak ayında Anayasanın 83 üncü maddesi
nin değiştirilmesi için ve 1997 yılının da Aralık ayında Anayasanın 100 üncü maddesinin değişti
rilmesi için önerge hazırlamış ve çeşitli -o günün genel başkanları nezdinde- destek arayışlarına 
girmiştik. Ancak, maaselef, o gün bize destek verilmediği için o Anayasa değişiklikleri gerçekleş
tirilemedi ve bunun sonucunda da, maalesef, bugünkü noktaya gelindi. Keşke biz bu desteği o gün 
alabilseydik, keşke, Anayol Hükümeti zamanında hatalar yapılmasaydı, bugünkü yanlışlıklar şek
linde yanlışlar yapılmasaydı da, milletimiz bu sıkıntıları çekmeseydi diye düşünüyoruz. Maalesef, 
o günkü çabalarımız sonuç vermemiş, aradığımız destek bulunamamış ve dokunulmazlıkların kal
dırılmasıyla ilgili Anayasanın 83 Üncü maddesi ile Anayasanın 100 üncü maddesinde düzenlenen 
soruşturmayla ilgili değişiklikler yapılamadığı için bugünkü noktaya gelinmiştir. Ancak, bizim yıl
larca önce söylediğimiz konunun, bugün, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere çeşitli siyasî par
tilerimizin genel başkanları tarafından da kabul görmüş olmasının, bir ilerleme, bir gelişme olduğu 
kanaatindeyiz. İnşallah, bundan sonra, bu şekilde yanlışlık olmayacak diye düşünüyoruz. 

Nitekim, biz, yargı kararlarına, yargı ilkelerine sadık kaldığımız î çin olacak, soruşturma ko
misyonlarında, yargı kararları olan dosyalarla ilgili kişiler lehinde oy kullanmıştık değerli millet
vekilleri. Nitekim, bunlar basına da yansıdığı üzere; örneğin, turizm alanlarıyla ilgili soruşturma 
komisyonunda, 15'e sıfır gibi büyük çoğunlukla Sayın Mesut Yılmaz hakkında soruşturmaya gerek 
olmadığına, daha doğrusu, Yüce Divana şevke gerek olmadığına karar verilmiştir. Keşke, bunda ol
duğu gibi, Sayın Tansu Çiller hakkında da Yüce Divana gerek olmadığı şeklinde karar çıksaydı; 
keşke, yargı ilkelerine bağlı kalınarak, Anayasaya bağlı kalınarak, yargı kararlarına uygun davra-
nılabilseydi; keşke, Anayasanın 138 inci maddesinde anılan, yargı kararlarının, yürütmeyi, yasama
yı bağladığına inanılarak, ayrıca yargıya gitsin de, aklansın, gelsin denilmemek suretiyle, bu ilke
lere bağlı kalınarak karar verilmiş olsaydı ve Yüce Divana sevk kararı çıkmasaydı diye düşünüyo
ruz. 

Nitekim, değerli milletvekilleri, çetelerle ilgili soruşturmada da, Sayın Mesut Yılmaz hakkın
da herhangi bir yargı kararı olmamasına rağmen, Sayın Eyüp Aşık ile ilgili bir yargı kararı olduğu 
içindir ki, biz, Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz ve o şekilde oy kullandık. 

Neyse, sözlerimi daha fazla uzatmayacağım; çünkü, süremin de sonuna geldim. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, 1996'da, 1997'de ne söylemişsek, bugün de aynı şeyleri söylü
yoruz. O gün bize siyasî nedenlerle destek vermeyenlerle bugün aynı noktaya gelmiş olmaktan do
layı da mutluyuz. 

Şu bilinmelidir ki, biz, Doğru Yol Partisi olarak, çizgimizden hiçbir zaman sapmadık; dün ne 
demişsek, bugün de aynı şeyleri söylemekteyiz; doğru yolumuzda, dosdoğru yürüyoruz. Yıllarca 
önce söylediklerimizin doğru olduğunun bugün dahi olsa anlaşılmış olması, bizim doğru yolda ol
duğumuzu göstermektedir. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, değerli milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelen. 
Ankara Milletvekili Sayın Zeki Sezer; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
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M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Veysel Candan ve 
arkadaşları tarafından 20 nci Yasama Döneminde verilen ve Petrol Ofisi AŞ (POAŞ)'nin yüzde 51 
hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla dönemin Başbakanı Sayın 
Mesut Yılmaz ve dönemin Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi haklarında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önerge ve (9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu hakkında 
görüşlerimi kısaca açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hemen ifade etmeliyim ki, önerge, incelendiğinde, aceleyle ve siyasal 
amaçlarla hazırlanmış, tutarsızlıklarla dolu, isnat edilmeye çalışılan suçlan değil de, ilgisiz yasa 
maddelerini referans alan bir önergedir. Sayın Candan, Komisyonda bu durum kendisine soruldu
ğunda, kendisinin hukukçu olmadığını, bu nedenle hata yaptığını; ama, söylemek istediğinin öner
geden farklı olduğunu ifade etmiştir. Herhalde, bir başbakanı ağır sözlerle suçlamak, bu kadar ko
lay ve hafife alınır olmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, adı geçen özelleştirme ihalesine üç grup katılmıştır. Birinci grup, yani, 
Hayyam Gariboğlu'nun Akmaya-Orteks ortaklığı 1 milyar 160 milyon Amerikan Doları; ikinci 
grup, Doğuş Holding-Garanti Bankası grubu 1 milyar 150 milyon Amerikan Doları; üçüncü grup, 
Türkiye İş Bankası - Bayındırlık Holding - Park Holding - PÜAŞ AŞ konsorsiyumu ise, 1 milyar 
110 milyon Amerikan Doları teklif vermişlerdir. İhale aşamasında en yüksek fiyatı veren grubun 
ve bu grubun başındaki kişinin, çeşitli yasal ve ticarî problemleri olduğu, değişik kamu kuruluşla
rı tarafından tespit edilmiş ve idareye bildirilmiştir. Bunların detaylarına, burada, tekrar girmek is
temiyorum; ancak, bu grubun daha önce satın aldığı Sümerbank'ın bugünkü durumu, gümrük ve 
vergi sorunları, yurtdışı bazı faaliyetlerdeki sıkıntılar gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu bilgileri alan idare, sermayenin tabana yayılması ilkesinden hareketle, İş Bankası ve PÜ-
AŞ'ın, 3 000'e ulaşan ortağı olduğunu; ayrıca, PÜAŞ'ın sektör tecrübesini gözönüne alarak, ihale
yi üçüncü gruba vermiştir. Bu arada, bu grubun teklif miktarının da, birinci grubun önerdiği fiya
ta çekilmesi sağlanmıştır. 

İhalenin safhaları incelendiğinde, hazırlık ve şartname koşullarının yerine getirildiği, teklifle
rin değerlendirme aşamasının, biraz önce anlatmaya çalıştığım öngörüyle değerlendirildiği görül
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu koşullar altında gerçekleştirilen ihaleden sonra, en yüksek teklifi 
veren birinci grup, ihalenin iptali için yargıya başvurmuş; ancak, Ankara 2. İdare Mahkemesi, 4 Şu
bat 1999 tarihinde tesis olunan işlemde, hukuka aykırılık görülmediğini ve davanın reddini karara 
bağlamıştır. 

Esasen, bu konuların gerçekçi çözümünün, siyasal kaygı ve etkilerden arındırılması bağlamın
da da, Anayasanın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin değiştirilmesi, milletvekili ve bakanların is
nat edilen suçlarla ilgili olarak, doğrudan yargıyla ilişkilendirilmesi olduğu açıktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sezer. 
Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Yasama Dönemin

de, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 arkadaşınca, zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz ve 
Devlet Bakanı Işın Çelebi hakkında, POAŞ ihalesinde ihaleye fesat karıştırmak ve usulsüzlük yo
luyla görevini kötüye kullandığı iddiasıyla açılan Meclis soruşturması ve oluşturulan ilgili komis-
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yonun raporunun görüşülmesi nedeniyle söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu ihaleyle ilgili olarak, bildiğiniz gibi, 20 nci Yasama Döneminde soruşturma komisyonu 
oluşturulmuş, ancak, bu komisyon görevini tamamlayamadan seçimlere gidildiği için, 21 inci Dö
nemde, tekrar, soruşturma komisyonu oluşturulmuştur. 

Burada, benim dikkatimi çeken en önemli olaylardan birisi şudur: 1990 yılında POAŞ'ın özel
leştirilmesi kararı alınıyor; ancak, 1998 yılında özelleştirme gerçekleştirilebiliyor. Aradan on yıl 
geçmiş olmasına rağmen, biz, hâlâ, bu özelleştirmenin hukukî olup olmadığını tartışıyoruz; bu, ger
çekten, Türkiye'de, bürokrasinin ve siyasî iradenin ne kadar pratik çalıştığını göstermesi açısından, 
manidardır. 

Bir diğer husus: Gerçekten, ülkemizin özelleştirmeye ihtiyacı var. Bunun için, özelleştirme iş
lemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmemiz; ama, şeffaflık ve serbest rekabet ilkelerini harfiyen 
yerine getirerek, kamuoyunun kafasını karıştırmayacak tedbirleri de almamız gerektiğine inanıyo
rum; bu, ülkemizin geleceği için gerçekten hayatidir. Böyle düşünüyorum. 

Dosyayı tetkik ettiğimiz zaman, 12.12.1997 günü değer tespit komisyonu oluşturularak ihale
nin fiilen başlatılmış olduğunu görüyoruz. Oluşturulan bu komisyon, yabancı bir firmadan teknik 
danışmanlık hizmeti de alarak, nitekim, 1 milyar 100 milyon dolar ile 1 milyar 500 milyon Ame
rikan Doları değerinde bir fiyat tespiti oluşturuyor. Daha sonra Özelleştirme İdaresince ihale ko
misyonu oluşturuluyor, ihale işlemi başlatılıyor, yurtiçi ve yurtdışı basın ve yayın organlarında il
gili ilanlar veriliyor ve yapılan teknik çalışmalar sonunda 10 konsorsiyumun müracat ettiği görülü
yor. Yapılan çalışmalarla, ön elemelerle, bu, 3 konsorsiyuma düşürülüyor. Daha sonra da, 
15.7.1998 tarihinde, Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu, sosyal, teknik, malî ve finansman yönün
den, önlerine gelen bu 3 girişim grubunu değerlendirerek, üçüncü sırada en yüksek teklifi vermiş 
olan konsorsiyuma, yani Bayındır İnşaat Sanayi Turizm-İş Bankası-Park Holding ve PÜAŞ'tan olu
şan konsorsiyuma ihaleyi veriyor. 

Burada birkaç husus dikkatimizi çekiyor. Son elemeye 3 konsorsiyum kaldığı halde niye üçün
cü konsorsiyum tercih ediliyor? Bunun cevabını, dosyayı tetkik ettiğimiz zaman ve dosya içerisin
de ilgili komisyon üyelerinin, önerge sahibinin, Sayıştay ve Başbakanlık denetçilerinin, Sayın Yıl
maz ve Sayın Çelebi'nin görüşlerini incelediğimiz zaman açık bir şekilde buluyoruz. 

Nitekim, MİT raporu, Maliyenin değerlendirmeleri ve gümrük teftiş kurulunun raporları göz 
önüne konulduğu zaman, en yüksek teklifi veren birinci sıradaki konsorsiyuma ihaleyi vermenin 
sakıncalı olacağı kanaatine varılıyor. Bunun üzerine, geriye iki girişim grubu kalıyor. Bu iki giri
şim grubundan İş Bankasının çok fazla hissedarının olması, PÜAŞ'ın 2 800 ortağının bulunması ve 
bu alanda tecrübe birikiminin önemli görülmesi nedeniyle üçüncü sıradaki konsorsiyum tercih edi
liyor. Bu üçüncü sıradaki konsorsiyum, eğer, ilerideki aşamada ihalenin şartlarını yerine getirmez
se, ikinci sırada teklif veren konsorsiyuma verilmesi kararlaştırılıyor. 

Bir diğer husus ise, serbest rekabet şartlarının oluşup oluşmadığıdır. Gerçekten, bu konuda 
baktığımız zaman da, Rekabet Kurulu ile Özelleştirme İdaresi arasında ilk başta bir yetki anlaşmaz
lığı oluyor; ancak, bu anlaşmazlık, Sayın Mesut Yılmaz'a iletildiği zaman müdahil oluyor. Bu iş
lemlerin, özelleştirme işlemlerinin daha düzenli, daha şeffaf olması, serbest rekabet şartlarının 
oluşturulması yönünde talimat veriyor ve daha sonra da, çıkarılan genelgeyle aradaki yetki karma
şası gideriliyor. Nitekim, mesele, daha sonra idare mahkemesine götürülüyor ve idare mahkemesi 
de, hukuka uygun olmayan bir durum görmüyor. Buna da itiraz ediliyor. Danıştay da, yapılan özel
leştirmeyi hukukî olarak değerlendiriyor. Kısacası, yargıya götürülmüş, hukuka uygun olmayan bir 
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durum olmadığı yargı tarafından kesinleştirilmiş bir ihale işleminde, siyasî iradenin görevini kötü
ye kullanmadığını düşünmek, mantıklı olur diye düşünüyorum. 

Bu komisyondaki Milliyetçi Hareket Partisine mensup üye arkadaşlarımız da bu yönde irade 
belirterek, Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde oy kullanmışlardır, 

Ancak, ben, bazı siyasî çevrelerin, medya ve köşe yazarlarının çifte standart içerisinde bulun
malarını anlamakta güçlük çekiyorum. İşlerine geldiği zaman komisyonları "aklama paklama ko
misyonu" olarak töhmet altında bırakırken, bazı zamanlarda da, üyelerin vicdanî kanaatleri ve hür 
iradeleri üzerinde hem hâkim hem savcı kesilerek, yönlendirme, baskı oluşturma gayretkeşliği yap
makta, çeşitli komplo teorilerinden hareketle küçük siyasî yorumlarda bulunmaktadırlar. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak soruşturmaya konu dosyaların tamamının dışındayız. Bi
zim bu Mecliste olmadığımız zamanda gelişmiş olaylardır, açılmış dosyalardır. Biz, bu olayların 
tamamen dışındayız; ama, sadece arkadaşlarımızın iradelerinden dolayı bütün faturanın bize kesil
meye kalkışılmasını ben hazmetmekte gerçekten zorluk çekiyorum. 

Arkadaşlarımız, önlerine gelen belge ve bilgilere ve vicdanî kanaatlerine uygun olarak irade 
belirtmişlerdir; tutarlı ve doğru bir davranış sergilemişlerdir. Arkadaşlarımın hür iradesine, işleri
ne gelince teşekkür etmeyi beceremeyenlerin, işlerine gelmeyince komplo teorileriyle bir kaşık su
da fırtına koparmaya çalışmalarını kamu vicdanına ve tarihe havale ediyorum. 

Bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalış. 

Tokat Milletvekili Sayın Lütfi Ceylan; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
LÜTFİ CEYLAN (Tokat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Fazilet Partisi Milletvekili 

Sayın Veysel Candan ve arkadaşları tarafından 20 nci Dönemde Petrol Ofisi AŞ'nin özelleştirilme
siyle ilgili, 1998 yılında yapılan ihalede zamanın Başbakanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz ve zama
nın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi hakkında ihaleye fesat karıştırma suçu ve usulsüzlük yaptık
ları, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla kurulan (9/32) esas sayılı Meclis Soruşturması Ko
misyonu raporu hakkında söz almış bulunuyorum; hepinize saygı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aşağı yukarı bu soruşturma dosyalarının 15 tanesi neticelenmiştir; bu
gün bunları görüşmeye başladık. Öncelikle, şunu belirtmek istiyorum ki, ortaya çıkan tablo, bizim 
açımızdan ne bir zaferi ne başkaları açısından bir mağlubiyeti ne de suçluluğun ya da suçsuzluğun 
kanıtlanmasını ifade etmektedir. Bu soruşturma komisyonlarında ortaya çıkan tablodan, gerek mil-
letvekillerimiz gerekse partimiz çok haksız ithamlara maruz bırakılmışlardır. Bu ithamların neler 
olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Öyle ki, partimiz ve milletvekillerimiz, yıllardır milletimizin 
özlemini çektiği; ancak, 57 nci cumhuriyet hükümetiyle yakalayabildiği istikrarı bozan taraf olarak 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu, çok haksız bir ithamdır. Bu ithamı yapanların bu tutumu, eğer, 
bir art niyet değilse, peşin bir önyargılı düşüncenin ürünüdür. 

Ancak, ben, bu ithamı yapanların Milliyetçi Hareket Partisini ve Milliyetçi Hareket Partili mil
letvekillerini gerçek anlamda tanımadıkları için yaptıklarına şahsen, inanmak istiyorum. Onun için 
de, müsaade ederseniz sayın milletvekilleri, size, Milliyetçi Hareket Partisinden ve onun milletve
killerinden, onların siyasî düşüncelerinden ve siyaset anlayışlarından bahsetmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler, Türk milliyetçileriyiz. Türk milliyetçiliği, Türk 
Milletini bütün değerleriyle birlikte ebediyete kadar yaşatma davasının adıdır. Bizler, bu davayı ha
yatının gayesi yapmış insanlarız. Bizim için siyaset, ne bir ölüm-kalım meselesidir ne de zikzak-
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larla dolu manevra alanıdır ne de koltuk kapma yarışıdır; sadece, belirli bir üslup ve ilkeden taviz 
vermeden mensubu bulunduğumuz Büyük Türk Milletine hizmet yoludur; meşru ve hukukî zemin
lerde yürütülen bir uğraşı alanıdır. MHP ve onun milletvekilleri -başta Sayın Genel Başkanımız ol
mak üzere- ne dün ne bugün ne de yarın, hiçbir zaman, bu meşruiyyet zemininden ayrılmayacak
lardır. 

Değerli milletvekilleri, bizim için milliyetçilik çok yüksek bir fikirdir; savunduğu değerler, 
aşk halinde bir vatan ve millet sevgisinin yanında, haktır, hukuktur, adalettir, geçmişe saygıdır, 
mertliktir; savunucuları da bu yüksek değerlere sahip insanlardır, karakterli insanlardır; gayri hu
kukî, gayri ahlakî davranışlar içerisinde olmaları mümkün değildir. Aksi davranışları, fikrî değer
lerimize hıyanet kabul ederiz. Yine, aksi davranışları, başta aziz milletimiz olmak üzere, bu fikri 
1900'lü yıllarda ortaya koyan Mehmet Emin Yurdakullar, Yusuf Akçuralar, Zeki Velidi Toganlar, 
Mustafa Kemaller, Ziya Gökalpler ve yine, rahmetli Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Beyin 
aziz hatıralarına saygısızlık olarak addederler. Yine, aksi bir davranışı, böyle bir misyona sahip par
timiz ve onun milletvekilleri için, bırakın hükümet ortağımızı, herhangi bir siyasî partimizin bile 
içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan siyaset üretmek ya da çıkar temin etmeye çalışmayı bir onur
suzluk kabul ederler. Ancak, aynı samimiyet ve duyarlılığı rakiplerimizden de beklemek en doğal 
hakkımızdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde söz aldığım (9/32) esas numaralı dosyada, ay
nen, diğer dosyalarda olduğu gibi, önceden ifade ettiğim bu yüksek değerlere sahip partili millet-
vekillerimiz, her türlü siyasî endişeden uzak, vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanmışlardır. 
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Gelelim dosyaya... Bu dosyayı, önceden saydığım, ifade ettiğim değerler ışığında, eski bir mü
fettiş olarak ben de inceledim. Neticeten, dosyanın tamamen hukuka uygun olduğunu, yasal oldu
ğunu gördüm. 

Burada esas konu, ihalede, birinci sıradaki firmaya değil de neden üçüncü sıradaki firmaya ve
rildiği konusuydu. Bunu da, 2. İdare Mahkemesinin kararında da belirtildiği üzere, yine, Sayın Me
sut Yılmaz, soruşturma komisyonundaki ifadesinde de açıklıkla ifade etmiştir; bu firmanın ortak
larından Hayyam Garipoğlu isimli şahsın, gümrük kaçakçılığına katıldığı iddia edilmiştir; ihaleyi, 
ona değil, başka firmaya verdik demiştir. 

Değerli milletvekilleri, şahsî düşüncem, gözle görülür bir hata olmadığıdır. İhaleyi alamayan 
şahsın feveranı ile ilgili hadiselerin kamuoyuna yansıyış biçimi ve Fazilet Partili sayın milletvekil
lerinin, basının yazdıkları ile ilgili olarak önerge verdikleri kanaatini taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, neticeten, 65 milyonun hakki olan bu satışta, eğer göremediğimiz bir ha
ta veya yanlışlık varsa, yapanları, vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Her şey yasal görünüyor, bu, 
Yüce Divana da gitse, yapacak bir şey yok. 

• Hepinize saygı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ceylan. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı, Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal Özbilen; buyurun 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(9/32) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL 
ÖZBİLEN (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya Milletvekili Veysel Candan 
ve 57 arkadaşının, Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük 
yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 
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ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ve Devlet eski Ba
kanı Sayın Işın Çelebi haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
kurulan Meclis Soruşturması Komisyonumuz, çalışmalarını, süresi içinde tamamlamıştır. 

Bilindiği gibi, 20 nci Dönemde kurulup, sonuçlandırılmayan komisyonumuz, 21 inci dönem
de, 17.2.2000 tarihinde çalışmalarına başlamış ve 30.5.2000 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır. 
Bu çalışmalar sırasında Komisyonumuz, toplam 9 toplantı yapmış ve bu toplantılarında, komisyon 
üyelerince istenilen her türlü belge ve bilginin toplanması ve bu şekilde, bütün çalışmaların tamam
lanması en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Bu arada, komisyonumuz, Özelleştirme İdaresi Başkanı ve bürokratlarını, Rekabet Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve bürokratlarını, daha sonra, önerge sahibi Sayın Veysel Candan'ı ve üyeleri
mizin talebi üzerine, Devlet Bakanı Sayın Yüksel Yalova'yı dinlemiştir. Son olarak da, haklarında 
Yüce Divana sevkı istenilen Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Işın Çelebi, komisyonumuza davet edi
lerek bilgilerine başvurulmuş ve komisyon üyesi arkadaşlarımızın kendilerine sorduğu sorulara ce
vap vermişlerdir. 

Komisyonumuz, çalışmalarına başladığı ilk günlerde, önerge sahibi Sayın Veysel Candan'm 
ifadelerinden de açıkça anlaşılacağı gibi, önergenin yanlışlıkla verildiğini tespit etmiştir. Sayın 
Veysel Candan, Komisyonumuzda, muhatabının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olduğunu ve bu 
şekilde de, Sayın Mesut Yılmaz'ı onun başkanı olarak gördüğü için bu önergeyi verdiğini ifade et
miştir. 

Daha sonra, kendisine soru sorulduğunda, 339 uncu maddeden feragat ettiğini, böyle bir tale
bi olmadığını, böyle bir düşüncesi olmadığını ifade etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 339 uncu maddesi, evrakta sahtekârlık maddesi
dir; fakat, önerge verilirken ihaleye fesat karıştırma şeklinde ifade edilmiştir. Bu da, verilen bu 
önergenin, ne kadar düşünülmeden, incelenmeden verildiğinin çok açık bir örneğidir. Bu durumu 
tespit eden Komisyonumuz, sadece, görevi kötüye kullanma olan 240 inci madde üzerinde çalış
malarını yoğunlaştırmıştır. 

Bu arada, Komisyonumuz, daha ilk kurulduğu gün, Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Denet
leme Kurulu ve Sayıştaydan uzman arkadaşlarımızı davet etmiş ve onların bulunduğu oturumlarda 
toplantılarını yapmıştır. Bu uzman arkadaşlarımız da, Komisyonumuza verdiği raporla, yapılan bu 
işlemin hiçbir hukuka aykırılık içermediğini, belgeleriyle, açık ve seçik beyan etmişlerdir ve dola
yısıyla da, yapılmış olan bu ihalede Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde zikredilen görevi 
kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Komisyonumuz, nihai değerlendirme ve kararlarını vermek için, en son olarak, 30 Mayıs 2000 
Salı günü toplanmış ve yapılan değerlendirmede, Konya Milletvekili Veysel Candan ve arkadaşla
rınca verilen önergede sunulan iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi ve bulgu elde edilemedi
ğinden, iddiaların vaki olmadığı ve sübuta ermediğini tespit etmiş ve yapılan oylamada, eski Baş
bakan Sayın Mesut Yılmaz'ın 5 oya karşı 9 oyla, Devlet eski Bakanı Sayın Işın Çelebi'nin 4 oya 
karşı 9 oyla -1 oy çekimser- Yüce Divana sevkına mahal olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiş
tir. 

Komisyonumuzun raporu milletvekili arkadaşlarımıza dağıtılmıştır. Komisyonumuzun bu ra
porunu takdirlerinize sunuyor; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özbilen. 
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Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Raporda, soruşturma açılmaması istenmektedir; yani, Komisyon raporu, Yüce Divana sevk et
meme yönündedir, içtüzüğümüzün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun Yüce Divana 
sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararı
nın hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü 
taşımaktadır. Bu hükme göre, Başkanlığımıza, Yüce Divana şevke dair bir önerge de verilmemiş
tir. 

Bu itibarla, Komisyon raporu benimsenmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bu kısmın 4 üncü sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Aydın 

Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı tarafından verilen Türk Ticaret Bankasının satışı ihale
siyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak, görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu id
diasıyla, Devlet eski Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında Ana
yasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

4. — 20 nci Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşı Tarafından 
Verilen Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları 
Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve 
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (9/43) (S. Sayısı: 483) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 483 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski Başbakana ve Bakana gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve hakkında so
ruşturma açılması istenen eski Başbakan ve bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 
dakikadır. Son söz hakkı, hakkında soruşturma açılması istenen eski Başbakan ve Bakana ait olup 
süresizdir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 

1. Sühan Özkan (İstanbul) 

2. Oğuz Tezmen (Bursa) 

3. Ali Tekin (Adana) 
4. Basri Coşkun (Malatya) 
5. Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 

6. Nazlı Ilıcak (istanbul) 

7. Kamer Genç (Tunceli) 

(I) 483 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Sühan Özkan'ın; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi en de
rin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (9/43) esas numaralı Soruşturma Komisyonu raporu üze
rinde söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, bu Komisyon, kamuoyuna ciddî bir biçimde mal olan ve Türkbank dos
yası olarak geçen iddiaları soruşturmak üzere kurulmuş bir komisyondur. Bu Komisyonda, Devlet 
eski Bakanı Sayın Güneş Taner ve dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz, haklarındaki bazı id
dialardan dolayı soruşturulmuşlardır. 

Meclise o dönemde verilen soruşturma önergelerinde, aşağıdaki hususların soruşturulması is
tenmiştir: 

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresince, ihaleye hazırlık aşamasında, basında yer alan 
konuyla ilgili haberler üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan ve konunun araştırılmasını is
teyen yazıya gelen cevabın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresine ulaştırıldığı, bu tarihten 1 
gün önce de bütün ilgili birimlerin uyarıldığı iddia edilmiş ve bu ilgili birimlerin kimler olduğu, bil
dirilen yerler arasında Başbakanlığın da bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 

2. ihale sonrası, Merkez Bankasına gelen söz konusu yazının bilgi için de Başbakanlık maka
mına gönderildiği ve dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın bu konuda ne yaptığı, özellikle 
kozmik damgalı bir yazının Başbakanlık makamında bulunamadığı veya bulunmadığı tespitinden 
hareketle, sorumluların kimler olduğu soruşturulmuştur. 

3. Basında yer alan haberlere dayanılarak, iddia edildiği üzere, Merkez Bankası Başkanının, 
ihaleyle ilgili olarak, Korkmaz Yiğit ve Alaattin Çakıcı ilişkileri konularında Başbakan Sayın Me
sut Yılmaz'la konuştuğu ortadayken, Başbakanın neden gerekli tedbirleri almadığı ve yetkisini kul
lanmadığı soruşturulmuştur. 

4. İhalenin onayı öncesi, Başbakanın ilgili Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarıyla görüşüp ge
rekli uyarılarda bulunmaması, tehdit ve şantajın karıştığı belirlenen bu ihalenin iptali konusunda 
neden talimat vermediği hususları soruşturulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; benden önce konuşan değerli konuşmacıların, özellikle, Meclis 
soruşturma komisyonlarıyla ilgili tespitlerine aynen katılıyorum. Sayın Hatiboğlu'nun, Sayın Ka-
balak'ın bu konuda yaptığı tespitler son derece önemlidir. Bunlar göstermektedir ki, bu soruşturma 
komisyonları, anayasal bir kurum olarak, bugün, bütün fonksiyonunu, kuruluş amaçlarına ve ruh
larına aykırı olarak icra etmektedirler. Onun için, bu komisyonlar, bu nedenle, bu şekilde gözönü-
ne alınmalı ve değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır. 

Şimdi, söz konusu iddialara geçmeden önce, Türk Ticaret Bankasının durumuyla ilgili olarak 
kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Türk Ticaret Bankası, 1994 yılında yaşanan malî kriz sonucunda, malî bünyesinin çok ciddî 
olarak zayıflaması nedeniyle, Bankalar Yeminli Murakıplarınca, 2.9.1994 tarihinde, 3182 sayılı 
Bankalar Kanununun 64/2'nci maddesi gereğince, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş
tir. 

Banka hisselerinin yüzde 84,52'sine tekabül eden hisselerin satışına, 15.12.1997 tarihinde ka
rar verilmiştir. Bu çerçevede, Özelleştirme idaresinden hukukî ve teknik destek istenmiş ve bir pro
tokol düzenlenmiştir. Ayrıca, bankanın piyasa değerinin tespiti için de, uluslararası malî piyasalar-
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da son derece güvenilir bir kurum olan bir şirketten, uluslararası bir şirketten yardım alınmış ve 
bankanın piyasa değeri 251 272 000 Amerikan Doları olarak hesap edilmiştir. 

Banka, 24.4.1998 tarihinde satış için ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye, 4.6.1998 tarihi itibariyle 
Zorlu Holding, İpeks İplik Tekstil Sanayi AŞ , As Yapı Endüstri AŞ , Avrupa-Amerika Holding 
AŞ , Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ olmak üzere 5 firma katılmıştır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ihaleye katılacak firmalarla ilgili olarak Rekabet Kurumuna 
ve Hazine Müsteşarlığına birer yazı yazarak, ihaleye katılan firmaların rekabeti olumsuz etkileyip 
etkilemediğini ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu gereğince, banka satın almayı haiz şartları taşıyıp 
taşımadığını sormuş, her iki kurumdan da müspet cevap almıştır. 

İhale, 4 Ağustos 1998 tarihinde televizyonda ve açık artırma usulüyle yapılmış ve 600 milyon 
dolar ile Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt AŞ üzerinde kalmıştır. Bu satış, daha sonra, Rekabet Ku
rulu ve Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış ve Korkmaz Yiğit Anonim Şirketinden gerekli 
teminatlar, alınmıştır. Bu hukukî prosedürün tamamlanması için, en son, Devlet Bakanının onayı 
gerekmektedir. Bu sırada, 13.10.1998 tarihinde, İçel Milletvekili Fikri Sağlar ve arkadaşlarının 
Meclise verdikleri bir araştırma önergesinde, ihaleye girmek isteyen firmalara mafya tarafından 
baskı yapıldığına dair duyumlar alındığı iddia edilmiştir ve bu konuda bir telefon konuşmasının 
bandı, delil olarak, kamuoyuna sunulmuştur. Bunun üzerine, bankanın satış işlemleri, 13 Ekim 
1998 tarihinde durdurulmuş ve medyada yer alan haberlerden dolayı da, İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesine suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Meclis soruşturma komisyonuna gelen bilgi ve belgeleri, yani dosya münderecatını değerlen
dirdiğimizde şu tespitlerle karşılaşıyoruz: 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresince, 19 Haziran 1998 tarihde, ihaleden önce, Sabah ve 
Hürriyet Gazetelerinde çıkan haberlere dayalı olarak -ki, bu haberler, ihaleye teklif veren bazı fir
maların, ihaleye katılmamaları için, bazı çevrelerce tehdit edildiği ve bu olaylarla ilgili olarak giri
şimde bulunan iki kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalandığı duyumlarına dayanarak-
Emniyet Genel Müdürlüğüne konunun araştırılması için yazı yazılmış; Emniyet Genel Müdürlüğü, 
bu yazıya, ancak ihalenin yapıldığı günden sonra, ihalenin yapıldığı saatten sonra cevap vermiştir. 
İlgili yazının, emniyetten gelen bu ilgili yazının -ki, bu yazı emniyetin bir duyumunu ifade etmek
tedir, resmî bir anlam ifade etmemektedir ve bu tip bilgi notlarında, okunduktan sonra imha edil
mesi notu düşülmektedir- 3 Ağustos 1998 tarihinde ilgili yerlere bildirildiği ifade edilmesine rağ
men, bu yazı ne Başbakanlıkta ne de İçişleri Bakanlığında bulunamamıştır. Bilahara, Başbakanlık 
Teftiş Kurulunda ve bu Kurulun hazırladığı raporda ve daha sonra dönemin İçişleri Bakanının be
yanlarında, bu ifadeler doğrulanmıştır. 

Ana hatlarını bu şekilde belirlediğimiz olayda, iddia edilen olaylarla ilgili şu tespitleri yapmak 
durumundayız: 

Emniyet Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili yazılı olarak yapılan müracaata, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, herhangi bir nedenle, ancak ihalenin yapıldığı tarihten sonra cevap vermiştir. Bu ce
vap, Merkez Bankasının, kamuoyundaki duyumlara göre sorduğu sorulara bir cevap değil, sadece, 
ihaleye yönelik, bazı işadamlarının tehdit edildiğine dair, genel bir cevaptır. Bu, devlet güvenlik 
mahkemesine yapılan suç duyurusundan sonra, orada yapılan incelemelerde, soruşturmalarda, iha
leye katılan kişilerin vermiş olduğu beyanlarda, iddia edildiği gibi, kendilerine herhangi bir tehdit 
ve baskı yapılmadığı hususunu, özellikle, yüksek kurulun dikkatlerine sunuyorum; yani, DGM'de, 
tehdit edildiği ileri sürülen kişiler, kendilerine bu konuda herhangi bir tehdit yapılmadığını ifade et
mişlerdir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğüne gelen cevabî yazının, bir gün öncesinde Başbakanlığa gönderil
diği konusuyla ilgili olarak da; Başbakanlık Teftiş Kurulu raporundaki tespitlere göre, yazının, 
Başbakanlıkta herhangi bir yere teslim edildiği ifade edilmiştir. 

Konuyla ilgili, Merkez Bankası Başkanının, dönemin Başbakanını bilgilendirdiği halde, Baş
bakanın neden gerekli tedbirleri almadığı konusu ise, ilgili kişilerin ihaleye katılmasını hukuken 
engelleyecek bir unsur bulunmadığı ve Başbakanın da ilgili kişilerin ihaleye katılmasını engelleye
cek yetki ve görevinin olmadığı anlaşılmıştır; yani, Başbakan, böyle bir ihalenin iptal edilmesine 
veya ihalenin herhangi bir safhasına, hukuken, resen müdahale edemez. Söz konusu ihale, hukuken 
tamamlanmadan, olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda durdurulmuş ve 
devlet güvenlik mahkemesine suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Söz konusu ihalede, Başbakanın ve Devlet Bakanının, ihaleye katılan bazı kişileri koruduğu 
iddia edilmişse de, açık artırmayla televizyon ekranlarında yapılan bir ihalede bu kayırmanın nasıl 
yapılacağı, dosya münderecatından anlaşılamamıştır; nasıl yapıldığı da anlaşılamamıştır. 

Emniyetin göndermiş olduğu istihbarat notunda, ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması 
halinde, diğer firmaların, ihaleye katılmak şartıyla, herhangi bir artırımda bulunmamaları yönünde 
baskıya maruz kaldıkları ve ihaleye katılan firma sahiplerinin bazı organize suç liderleriyle ilişki
de bulundukları belirtilmesine rağmen, açık artırmayla, ihale, 600 milyon dolar rakamında bağlan
mıştır. 

Dönemin Başbakanının Türk Ticaret Bankasının satışıyla ilgili olarak konuyu yakinen takip 
etmesi eleştirilerine gelince, Sayın Başbakanın kendi ifadesinden, mafyanın bu satışın içine karış
masını engellemek amacı ve bankayı değerinin altında satmamak ve emin olmayan ellere geçme
mesi amacıyla davrandığı anlaşılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın. 
İ. SÜHAN ÖZKAN (Devamla) - Ayrıca, bu işlemlerin olduğu sürece dönemin başbakanı, 

kendisine intikal eden mafya ilişkileriyle ilgili duyumlar konusunda Emniyet Genel Müdürlüğün
den ve MİT'ten bilgi istemiş ve bu konularda herhangi bir olumsuz bilgi kendisine intikal etmemiş
tir. 

Bu satış ihalesinde, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasının hukukî hiçbir değeri yoktur. Bir iha
leye fesat karıştırmak, birilerini kayırmak için, ucuza almak için yapılır. Halbuki, söz konusu iha
le halkın huzurunda ve açık bir şekilde yapılmış ve piyasa değeri yaklaşık 300 milyon dolar civa
rında olan bankanın satışı 600 milyon dolar civarında bir bedelle sonuçlanmıştır. 600 milyonluk de
ğer, bankanın yüzde 84,52'sine tekabül eden bir değerdir ve yüzde 100'lük değerin bu hesapla kar
şılığı ise 710 milyon dolar civarındadır. 

Söz konusu ihaleyle ilgili olarak görevin kötüye kullanıldığı ve Türk Ceza Kanununun 240 in
ci maddesine göre işlem yapılması gerektiği iddiası ise, ortada bu konuyla ilgili bir kastın bulun
maması, devletin herhangi bir zarara uğramaması gibi nedenlerle suçun unsurları oluşmadığından, 
ciddiye alınacak bir iddia değildir. 

Bu olayda, hukukî anlamda, başbakanın organik bir görevi de yoktur. Anayasanın 112 nci 
maddesi, başbakanı, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilme
sini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü kılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 10 dakika içerisinde, bu kadar kalabalık bir dosyayı, mündere-
catı bu kadar şüpheli, şaibeli ve dedikodulara bulaşmış bir dosyayı hukuken çok net bir biçimde 
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izah etmenin zorluğunu biliyorum; ama, bir şeyi daha biliyorum ki, bu soruşturma komisyonları, 
böyle dosyaların adaletli bir şekilde sonuçlandırılmasına hizmet edememektedirler. Bizim görevi
miz, hukuku, sadece adalete ulaşmak için bir araç olarak kullanarak, kendi vicdanlarımızdan yola 
çıkıp adaletin gerçek vicdanına ulaşmaktır. Burada yapacağımız tasarruf budur. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 

İ. SÜHAN ÖZKAN (Devamla) - Efendim ben teşekkür ediyorum. 
Bu duygularla, bu düşüncelerle, bu dosyayla ilgili olarak, amacımızın, siyaseti ve siyasetçiyi 

karalamak değil, onları yüceltmek ve giderek de bu yüce çatıyı yüceltmek olduğuna inanıyor, bü
tün Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Bursa Milletvekili Sayın Oğuz Tezmen, buyurun efendim. 

OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, günlerdir, dosyala
rın, Meclis soruşturmalarının akıbetiyle meşgul. Gerçekten, herkes, her şeyi bıraktı, bu dosyalar ne 
olacak, komisyon raporları aklanacak mı aklanmayacak mı tartışmasıyla zaman geçiriyor. Aslında, 
buraya nereden geldiğimizi gözden geçirmemizde yarar olduğunu düşünüyorum. 

Türkiye, aslında, bu sürece, özellikle Anayol iktidarı döneminde girdi; nasıl girdi; biliyorsu
nuz, o dönemde Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyon ortağıydı; Başbakan da Anavatan 
Partisindendi. O dönemde gazetelerde birtakım yolsuzluk haberleri gündeme getirilmeye başlandı; 
özellikle Doğru Yol Partisine ve onun liderine yönelik olarak birtakım ithamlar dile getirilmeye 
başlandı. Daha sonra "koalisyon ortaklığı başka bir iştir; ama, yolsuzlukların soruşturulması başka 
bir iştir. Dolayısıyla bu yolsuzluk çamuru üzerinde oturamayız" denildi ve birtakım gerginlikler 
başladı. Soruşturma önergeleri birbiri arkası sıra gelmeye başladı ve Türkiye, o tarihten itibaren 
yolsuzlukların tartışıldığı, gündeme getirildiği bir sürece girdi. 

Bunun sonucunda da, Anayol iktidarı çözüldü, yeni oluşumlar gündeme geldi; arkasından 28 
Şubat sürecine giden bir dizi olayı ve takip eden olayları hepimiz hatırlıyoruz ve yaşıyoruz. 

Gerçekten de Türkiye, aslında, koalisyonların ve bir arada yaşamanın kültürünü yeterince 
oluşturumadı. Aslında, birtakım söylentileri yada birtakım iddiaları gündeme getirerek, siyasî mü
cadelede araç olarak kullanılmaya başlandı, ki, bence, Meclise yapılabilecek, Meclisin bu tür yet
kisine yapılabilecek en büyük darbedir; niçin darbedir; çünkü, olayı mecramdan çıkarıp bir hesap
laşma aracı haline getirirsek, o zaman, bu süreç, her fırsatta kendini tekrar etmeye başlar. Nitekim, 
o başlatılan proses, bir süre sonra tersine dönmüştür; kazılan kuyuya düşülmeyi çağrıştıran olaylar 
yaşanmıştır. Gerçekten, bunları, unutmamak durumundayız, bunları hatırlamamız lazım. Ondan 
sonra, bu dosyaların açılması, bantların gündeme getirilmesi olayları, Türkiye'yi, bir anlamda, his
teriye sokmuştur. Herkes, yeni dosyaların peşinde; o onu itham etmiş, bu bunu itham etmiş... Bir 
süre sonra, olay, kontrol dışına çıkmıştır. 

Şimdi, yaşadığımız olaylara geliyorum. Türkiye'de, aslında, Meclisin bu tür soruşturmaları ne 
şekilde yapmalı konusunu, Doğru Yol Partisi, üç sene önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine öne
ri olarak getirmişti. Aslında, soruşturma konusunda bir kanaat oluşması halinde, bu soruşturmala
rın, bu konuda ehil, hukuk bilgisi olan, hukukî değerlendirmeyi yapmaya ehil, Yargıtay savcısı ya 
da Yargıtay Ceza Dairesi tarafından ele alınıp, bunun değerlemesinin yapılması, arkasından, Mec
lisin karar vermesi gerekirdi. Şimdi, bu süreç, geçmişte ihmal edildi, bu öneriyi kimse ciddiye al
madı; ama, bugün geldiğimiz noktada, birbiri arkasına soruşturma komisyonları toplandı; çok cid
dî iddiaları içeren bazı dosyalarda "ortada delil yoktur" diye aklama kararı alındı; ama, o kadar cid
dî delil olmayan başka dosyalarda da "yargılamaya gerek vardır" şeklinde bir sonuca varıldı. Bura-
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ya bakıyorsunuz, komisyonları oluşturan siyasî parti üyeleri, kendi oluşumlarına göre, kendi parti
lerinin tutumuna göre, 4 komisyon üyesi de, aynı şekilde el kaldırıp "ortada bir şey yoktur" diyor; 
benzer olayda, ortada bir yargı kararının olduğu bir olayda, bakıyorsunuz "ortada suç vardır" di
yor... 

Şimdi, bu süreçten çıkmak için bir öneri geliştirildi. Gerçekten de, bu öneri, çok ciddî bir öne
ri olarak mutlak surette ele alınıp, Türkiye Büyük Millet Meclisini, siyasî oyun aracı haline gelmiş 
bu soruşturma sürecinden çıkarmak gerekir. 

Vakit kaybetmeden yapılması gereken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekli anayasal deği
şikliği yapıp, Meclisi, siyasî hesaplaşma aracı olmaktan kurtarmamız lazım. Böyle yapılmadığı tak
dirde, iktidarda olursanız sizin yaptıklarınız aklanacaktır, muhalefette olursanız sizin yaptıklarınız 
suç olarak ilan edilebilecektir. Bunun sonucunda ne oluyor; insanlar bakıyorlar ki, bu iş bir orta-
oyuna dönüşüyor. Siyasî yorumlarla hukuk bir kenara konularak, tamamen siyasî mülahazalara gö
re oylamalar yapılmaya başlanıyor ve ondan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli 
yetkisi olan denetim yetkisi üzerinde kamuoyunda çok ciddî kuşkular oluşmaya başlıyor. 

"Türkbank yolsuzluğu" diye tabir edilen komisyonda görev aldım. Aslında, ciddî olarak ele 
alınması durumunda, ortada birtakım açıklamalar, birtakım itiraflar bir anlamda vardır; ama, ona 
rağmen, yeterince delil yok diye, "Yüce Divana gitmesine gerek yoktur" şeklinde karar alabiliyor 
komisyon; ama, belki, çok daha önemsiz olan SEKA arazisi tahsisi... Çünkü, ortada bir hükümet 
kararı vardır. Kolektif sorumluluğu gerektiren bazı olaylarda, bakıyorsunuz, Yüce Divana gitme 
yönünde bir karar alınabiliyor. O zaman, komisyonların oluşumundan başlayarak, olayı ele almak 
lazım; çünkü, hukukî değerlendirme yapmak için hukuk bilgisine sahip olmanız lazım, delillerin 
ağırlığını değerlendirebilecek nitelikte komisyon üyelerinin orada görev alması lazım, objektif bir 
değerlendirme yapılabilmesi için. 

Kaldı ki, objektif değerlendirmeyi yapsalar bile, siyasî parti mekanizması dolayısıyla, siyasî 
partilerin koalisyon hesapları ya da başka hesapları dolayısıyla, üyeler kendi rızaları, kendi düşün
celerinin dışında oy kullanmak durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. O zaman, yapılması gereken ne
dir; gerçekten, kamuoyunda inandırıcılığını yitirmiş bu sistemin bir an önce değiştirilmesini sağla
mamız lazım. Bunun yolu da, Anayasayı değiştirerek, bu konuyu yargının, gerçekten, bu işin ehli 
olan insanların yönetimine, araştırmasına vermek lazım. Ha, belki, sonunda yine son kararı Türki
ye Büyük Millet Meclisinin vermesi lazım; ama, değerlendirmeyi, delillerin toplanması, değerlen
dirilmesi, incelenmesi aşamasını, mutlak surette, bu işi bilen, hukuk bilgisine sahip, ceza hukuku
nu bilen ehil insanlara bırakmamız lazım. 

Şimdi, bunu yapmadığımız takdirde, dediğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı 
bu soruşturmalar, gerçekten, içinde ne kadar haksızlık payı olup olmadığı tartışması bir kenara bı
rakılıyor, tamamen, siyasî açıdan, siyasî anlamda ele alınmaya başlanıyor ve bunun altında da Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin prestiji kalıyor. 

Benim tavsiyem ve gerçekten, bizim arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler, özellikle, bu 
soruşturmaların hepsini bir kenara koyalım, bu alanda Anayasa değişikliğini getirelim, süratle ge
çirelim bu Meclisten ve süratle bu konuyu Yargıtaya verelim, Yargıtay bu konuyu incelesin, araş
tırsın. Ondan sonra, bu mekanizmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar değerlendirsin. Bu ya
pılmadığı takdirde, bu gelen dosyaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Bir siyasî atraksiyona dönüşen, 
siyasî anlamda bir gösteriye dönüşen bu soruşturmaların, kamuoyunda, hiçbir şekilde ağırlığı ol
mayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı karar da, gerçekten sıkıntı yaratacaktır. 
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Karar ne tür olursa olsun, kamuoyunda, kamu vicdanında, ben inanıyorum ki, hiçbir etkisi ol
mayacaktır. Kişiler hakkında lehte de olsa, aleyhte de olsa, kamuoyunun kafasında kuşkular yer 
edecektir. Bunun için çare... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OĞUZ TEZMEN (Devamla) - Dediğim gibi, bunun için çare, bu yöntemi süratle değiştire

lim, ondan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim yetkisini ciddî olarak, etkin bir şekilde ele 
alsın diyorum. Bu yapılmadıkça, yapılacak tüm oylamaların, hiçbir anlamı olmadığını herkes, her 
aşamada dile getiriyor ve gerçekten de hepimiz için yaralayıcı sonuçlar oluşuyor. Ben, bu görüşle
ri dile getirirken, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tezmen. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.06 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nejat ARSEVEN 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Melda BAYER (Ankara) 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, 115 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
4. — 20 nci Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşı Tarafından 

Verilen Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları 
Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve 
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (9/43) (S. Sayısı: 483) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Önceki oturumda, gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmının 4 üncü sırasında yer 

alan 483 sıra sayılı Komisyon raporu üzerinde iki sayın milletvekili konuşmuştu. 
Şimdi, söz sırası, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nda. 
Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) - Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Kamu yönetiminde etkinlik ve şeffaflık sağlanmasını hepimiz kabul ediyoruz, benden önceki 

arkadaşlar da bu konunun üzerine bastılar. Bu konuda gerekli yasal değişiklik çalışmaları devam 
etmektedir. 

Yapısı itibariyle de, adi nitelikte olan soruşturma yetkisi konusunda yeni bir yapılanmaya ih
tiyaç olduğunu ve bunun gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda da, bugünkü konuşmalarda görü
nen o ki, tüm gruplar aynı fikir birliğinde. 

Olayımızı incelediğimizde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde, dolayısıyla, Merkez 
Bankası bünyesinde yapılan bir ihale vardır. İhale, tüm dosya safahatında incelendiğinde, usulüne 
uygun ve şeffaf yapılmıştır. Bir duyum alındığında da, derhal olaya müdahale edilmiş ve nihaî iş
lemin henüz hukuken tekâmül etmediği bir safhada müdahale edilerek, ihale de iptal edilmiştir ve 
derhal, ilgililerce, Başbakanlık Teftiş Kurulu bu konuda görevlendirilmiştir. Teftiş Kurulu, bildiri
len konuları incelemeye almış ve inceleme raporu hazırlamıştır. Bu rapor dosyaya celp edilmiş ve 
bu rapor ışığında görülmüştür ki, bürokratik çevrede bazı ihmaller vardır; bunun haricinde, başka 
bir olaya rastlanmamıştır. 

Meclis soruşturma komisyonuna ben de üyeydim. Burada, çok titiz ve geniş kapsamlı bir ça
lışma yapılmış, bu konudaki tüm belgeler dosyaya celp edilmiş, bu konuyla uzaktan yakından ilgi-
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si olanların tümü dinlenilmiştir. İthama konu bir suç, zararlandırma veya yararlanma kastı, Sayın 
eski Başbakanımız ve eski Bakanımız hakkında bulunmamıştır. Bu konuda hukukî bir cezalama ve
ya bir suç niteliğini yorumlamak mümkün değildir. Ben de, hukukçu olarak, bu konuda, işin huku
kî yönünü incelediğim zaman, bu neticeye varmış bulunmaktayım. 

Bu nedenle, Yüce Divana sevk edilmeme yolunda çıkan soruşturma komisyonu raporu yerin
dedir. Bu komisyon raporuna katıldığımı belirtir, Genel Kurula saygılar sunarım. (DSP, MHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazıcıoğlu. 
Malatya Milletvekili Sayın Basri Coşkun?.. Yok. 
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu; buyurun efendim. (FP sıralarından al

kışlar) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka
daşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bahis konusu Türkbank'ın özelleştirilmesiyle ilgili (9/43) esas nolu Komisyonun raporu hak
kında görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben de bu komisyonda üye olarak bulundum; bu Komisyonda yaptığımız 
çalışmalar hakkında size bilgi yermek istiyorum. 

Gerek bu konudaki skandalin patlak vermesinden sonra ortaya çıkan belgeler, yapılan açıkla
malar gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkbank Komisyonunun çalışmaları sırasında veri
len ifadeler, komisyona ulaşan yeni belgeler, bu suç ortaklığını, hiçbir şekilde, hiçbir tereddüte ma
hal bırakmayacak şekilde gün ışığına çıkarıyor. 

Sayın Yılmaz'm Türkbank skandalında büyük bir çelişkisi vardır ve hiçbir açıklama, hiçbir 
belge bu çelişkiyi örtmeye yeterli değildir. Sayın Yılmaz, Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı'yla iliş
kili olduğunu başından beri bilmektedir. Yiğit'in Çakıcı'yla ilişkisini başından beri bilen ve bu ne
denle, ihalenin başlangıç aşamasında Korkmaz Yiğit'in ihale dışında tutulması talimatını vermiş 
olan Yılmaz, bu gerçeği bile bile, sonradan, Yiğit'in ihaleye katılmasına izin vermiştir. Keşke, sa
dece izin vermekle kalsaydı; Sayın Yılmaz, ardından, Yiğit'le yakın bir dostluk ilişkisi kurmuş, 
onun medyada büyümesini teşvik etmiştir. Bu sıcak dostluk, bu her geçen gün derinleşen diyalog, 
Yılmaz'm, Yiğit'in medya grubunda bazı kilit atamaları, hatta, bizzat kendisinin yapmasına kadar 
varabil mistir. 

Şimdi, bu ana tespitlerimizi, madde madde, belgelerle ifade ederek açıklamaya çalışalım. 
Sayın Yılmaz, Yiğit-Çakıcı ilişkisini daha 1998 Mayıs ayından itibaren bilmekteydi. İstanbul 

Emniyet Müdürlüğünün 13 Mayıs 1998 ve 8 Haziran 1998 tarihli uyarı yazıları bunun en açık ka
nıtıdır. Biz, bu yazıları, komisyonun son günü olan ve son saati olan akşam saat 18.00'de, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünden faks talimatlarıyla temin edebildik. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 13 Mayıs tarihli yazısında, Çakıcı ile Yiğit arasında ilişki oldu
ğunun, Çakıcı'nın, ihaleyi Yiğit'in kazanmasını sağlamak için devreye gireceğinin öğrenildiğini bil
diriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 8 Haziran tarihli ikinci yazısını göndererek, ilk istihbarat ya
zısında tahmin edilen engellemenin yapıldığını anlatıyor. Bu yazıda, Çakıcı'nın, bir grup işadamı
nı korkutarak ihale dışında bıraktığını anlattıktan sonra "Çakıcı ve Yiğit, diğer firmaların ihaleye 
katılmalarını önemsemiyorlar; ihaleyi kazanacaklarından emin gözüküyorlar" bilgisini veriyor. 

Değerli arkadaşlar, dikkat edin, tarih, 8 Haziran 1998; yani, 4 Ağustosta gerçekleşecek ihale
ye, neredeyse, daha, iki aylık bir zaman var. Demek ki, Yılmaz, daha, mayıs ayında, Yiğit'in Çakı-
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cı'yla ilişkisi olduğunu bilmekte, haziran ayında da, Çakıcı'nın, Yiğit lehinde devreye girerek iha
leye katılan diğer şirketleri korkuttuğunu, engellediğini öğrenmiş bulunmaktadır. Yılmaz, bu çer
çevede, Yiğit'i ihaleye katılmaktan menetmiş, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner'e bu 
doğrultuda talimat vermiş; Taner de, Yiğit'e "senin mafyayla ilişkin var, ihaleye katılamayacaksın" 
talimatını vermiştir. Buraya kadar, hükümetin yaptığı doğrudur, tamamdır; ancak, Yiğit, Cefi Kam-
hi aracılığıyla, Demekrotik Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u devreye sokarak, 
30 Haziran tarihinde Başbakan Yılmaz'la bir randevu ayarlamıştır. Yılmaz, bu görüşmeden sonra 
tutumunu birden değiştirmiş ve Yiğit'in ihaleye katılmasına izin vermiştir. Neye rağmen izin ver
miştir; İstanbul Emniyetinin 13 Mayıs ve 8 Haziran tarihli uyarı yazılarına rağmen izin vermiştir. 
Yani, Yiğit'in Çakıcı'yla suç ilişkisini bilmesine, Çakıcı'nın, pek çok işadamını korkutup ihale dı
şında bıraktığını bilmesine rağmen izin vermiştir. Yılmaz, açıkça, mafyayı yanma almış bir işada
mına randevu vermekte, onun ihaleye katılmasına izin vermekte hiçbir beis görmemektedir. İşte, 
bunu adı suç ortaklığıdır. 

Sayın Yılmaz, ihaleye katılmasına neden izin verildiğine açıklık getirmek için mealen şu sa
vunmayı yapıyor: "Yiğit, ihaleye katılan diğer firmaların, kendisini Çakıcı ile ilişkili göstererek, 
kendisine iftira attıklarını söyledi. Ben de, bir haksızlık olmasın diye, katılmasına izin verdim" di
yor. 

Görülüyor ki, Yılmaz, devletin istihbaratına değil, Çakıcı ile işbirliği içindeki bir işadamının 
izahatına güvenmektedir. Sonraki gelişmeler, ortaya çıkan bantlar, Yiğit'in izahatının değil, İstan
bul Emniyet Müdürlüğü istihbaratının doğru olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu durumda şunu kabullenmemiz gerekir: Demek ki, Sayın Yılmaz, mafyayla işbirliği içinde
ki bir işadamı tarafından atlatılacak veya uyutulacak, oyuna getirilecek kadar bir saf başbakanmış 
hükmüne varmamız gerekir; ama, durum böyle değildir. 

Yılmaz'ın getirdiği bir başka savunma daha var: "Bunlar, istihbarat notlarıydı; duyumdu. Hu
kuken ihale dışında tutabilmek için elimde delil olması gerekirdi" diyor. O zaman, 30 Haziran ta
rihine kadar olan dönemde; yani, Yiğit'i ihale dışında tutma kararı aldığı dönemde; yani, elinde de
lil olmadığı, sadece istihbarat notları olduğu dönemde, Yılmaz'ın hukuk dışı bir çizgi içinde oldu
ğunu teslim etmemiz gerekir. 

30 Haziran tarihinden sonraki dönem, Yiğit ile Yılmaz arasındaki ilişkinin çok yakınlaştığı, sı-
caklaştığı, muhabbetlerinin arttığı bir dönemdir. Yılmaz, Çakıcı ile ilişkisini bilmesine rağmen, be
lirli aralıklarla Yiğit ile görüşmüştür. Örneğin, Sayın Yiğit'in Komisyona verdiği ifadeye bakılırsa, 
4 Ağustos günü ihale sonuçlandıktan sonra kendisine haber gönderip, özel konutuna davet etmiş
tir. Herhalde, kendisini kutlamak için değil. Kimi kutluyor Sayın Başbakan; Çakıcı ile ilişkisini bil
diği bir işadamını kutluyor ve vicdanı rahat bir şekilde kutluyor. 

Yılmaz, neden Yiğit'e bu ölçüde yakınlaşmıştır? Bunun bir tek yanıtı vardır; çünkü, Yılmaz, 
açığını bildiği bir işadamını kullanarak, medya üzerinde etkili olmaya çalışmaktadır. Bu, kendi 
medyanı kendin yarat siyasetidir. Seçime girecek olan Sayın Yılmaz, yakın bir medya grubunun 
mutlak desteğiyle sandığa gitme arayışı içerisindedir. Yılmaz ile Yiğit arasındaki ilişki o ölçüde ya
kınlaşmıştır ki, anlaşılan, Yılmaz, Yiğit medya grubundaki atamaları fiilen kendisi yapmaya başla
mıştır. 

Sayın Yılmaz, Yiğit ile 27 Ağustos tarihinde; yani, Yiğit'in Kanal-6'yı satın almasından kısa 
bir süre sonra görüşmüştür. Yılmaz, komisyonda, bu görüşme sırasında, Yiğit yanında iken, Ak-
köprülü'yü telefonla aradığını da itiraf etmiştir. Bu telefon görüşmesinden birkaç gün sonra, Yıl
maz'ın, Yiğit yanında iken aradığı Akköprülü, Kanal-6'nın başına geçmiştir. Yılmaz bu telefon gö-
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rüşmesinde Akköprülü'ye yalnızca "Sen Korkmaz Yiğit'i tanır mısın" diye sorduğunu ifade edi
yor. Yılmaz bir kez daha burada -maalesef- doğruyu gizliyor; çünkü, Kanal-6'ya bu atamayı yapan 
bizzat kendisidir. Yılmaz neredeyse, Yiğit medya grubunun insan hakları kaynağı müdürü gibi dav
ranmaktadır. 

Bakın, bu olaydan sonra, Yılmaz, Yiğit'in, Türkbankın patronu olabilmesi için elinden gelen 
her çabayı sarf etmiştir. 28 Ağustos tarihinde Güneş Taner ve ekonominin üst bürokratlarıyla yap
tığı toplantı buna bir örnektir. Bu toplantıda Hazine Müsteşarı Yiğit Dinçmen, Türkbankın, Yiğit'e 
devri konusunda tereddütlerini ifade ettiğinde, Yılmaz mealen şu yanıtı vermiştir: "Ben, MİT'e sor
dum, onlar, bir şey olmadığını söylediler; aynı zamanda, Yiğit'in arkadaşı olan Güven Erkaya'ya 
sordum, o da Yiğit'e güvendiğini söyledi." 

Değerli arkadaşlar, şimdi, şu çelişkiye bakın! Yılmaz, Yiğit'in temiz olduğunu bürokratlara 
kanıtlayabilmek için Güven Erkaya'nın şahitliğine, yani, Yiğit'in bir arkadaşının şahitliğine baş
vurmaktadır. Bir de, MİT'i tanık göstermektedir; neye rağmen; 13 Mayıs ve 8 Haziran tarihli İs
tanbul Emniyetinin yazılarına rağmen. Bu noktada, Yılmaz'ın, Yiğit'in avukatlığını, sözcülüğünü 
yapmak yerine, en azından, şüpheci bir şekilde davranması gerekmiyor muydu? 

Devlet çıkarlarını, kamu çıkarlarını gözetmekle görevli olan bir Başbakanın, asgarî bir şüphe 
göstermesi gerekmez miydi? 

Yılmaz'ın suç ortaklığını gösteren bir başka nokta daha var: Emniyet Genel Müdürlüğü, iha
lenin yapıldığı 4 Ağustos günü, Yiğit'in mafyayla birlikte hareket ettiğini bildiren bir yazıyı Baş
bakana ve Merkez Bankasına gönderiyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, tamamlar mısınız efendim; açıyorum mikrofonunuzu. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Bu yazı, Başbakanlık Özel Kaleminde 

kayboluyor. Olabilir; bir evrak özel kalemde kaybolabilir; ama, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 
Ağustos tarihinde, aynı doğrultuda bir istihbarat notu daha göndermiş Başbakana. Bu not ne olmuş 
dersiniz; o da kaybolmuş! Yiğit'in mafyayla ilişkisini gösteren her türlü evrak, Başbakanın maka
mında kayboluyor. Sanki, Başbakanlıkta, Yiğit'i koruyan özel bir zırh, gizli bir el var; Yiğit'le ilgi
li oraya gelen her şey kayboluyor ve Başbakanın makam odasından içeri giremiyor! İki notun ardı 
ardına kaybolması da manidardır. 

Bir nokta daha var: Hazine bürokratlarının, özellikle basındaki haberlerden etkilenerek, Türk
bankın Yiğit'e devrini yapmak istemedikleri biliniyor. Hattta, Hazinenin hazırladığı ilk olur yazı
sında ciddî muhalefet şerhlerinin düşüldüğü de biliniyor; ama, nihaî olur yazısında, bu muhalefet 
şerhleri çıkarılıyor. Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen'in isteksizliği dikkate alınırsa, bu rezervle
rin, dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner'in ısrarıyla çıkarıldığını kabul etmek gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, lütfen tamamlar mısınız efendim. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Efendim, 1 dakika... Bitiriyorum... 
BAŞKAN - Efendim, 1 dakika ilave ettim zaten. Açıyorum mikrofonunuzu, lütfen tamam

layın. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Çünkü, Taner, Başbakanın, bankanın muhakkak Yiğit'e devrini istediğini bilmektedir. 
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Burada, hükümete, Sayın Başbakana da bir soru var: Türkbank Soruşturma Komisyonu rapo
runda, Başbakanlık Teftiş Kurulunun Türkbank skandalıyla ilgili raporu da var. Bu raporda, Mer
kez Bankası Gazi Erçel'i, Yiğit'in yeraltı dünyasıyla ilişkisini gösteren yazısını hasıraltı ettiği için 
kusurlu olduğu tespiti yer alıyor. Teftiş Kurulu, Erçel hakkında ne gibi bir işlem yapılacağını Baş
bakanlığın takdirine bırakıyor. Sayın Yılmaz, bu rapor önünüze geldi mi; geldiyse, Erçel hakkında 
ne gibi bir işlem yaptınız? Bu olayla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkün. Bütün bu örnekler, bize, 
aynı adresi gösteriyor; o da, Yılmaz'ın, Korkmaz Yiğit'in Çakıcı'yla ilişkisini başından beri bildiği 
halde, siyasî çıkarları için, Türkbankın Yiğit'e devrine göz yumduğudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu; 2 dakika ilave süre verdim. Çok teşek

kür ederim. 

MEHMET ALT AN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum; saygılar sunuyo
rum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Basri Coşkun, Malatya Milletvekili; buyurun efendim. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BASRİ COŞKUN (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/43) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu raporu hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesi
leyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 milletvekili arkadaşının, Türk Ti
caret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli 
tedbirleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan Mesut 
Yılmaz haklarında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince, Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önerge verilmiş, söz konusu önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 10.11.1998 tarihli 16 ncı Birleşiminde okunmuş, 26.11.1998 tarihli 25 inci Birleşi
minde görüşülerek, 615 sayılı karar numarasıyla, Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasına, soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komis
yonun iki aylık çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden baş
lamasına karar vermiştir. Bu karardan sonra Meclis soruşturması komisyonları, başkan, başkanve
kili, sözcü ve kâtip seçimini yapamadığı için çalışmalarına başlayamamış ve yasama dönemi, se
çim sebebiyle sona ermiştir. 

18 Nisan seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen; ancak, çe
şitli sebeplerle 20 nci Dönem içerisinde sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri, aynen, 21 in
ci Döneme intikal etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu önergeler hakkında, Genel 
Kurulun 23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde aldığı kararla, soruşturma önergelerinin kabul 
edilerek soruşturma komisyonları kurulmasını kabul etmiş ve 656 sayılı kararla yayımlamıştır. 

(9/43) sayılı Soruşturma Komisyonu 18.2.2000 tarihinde toplanarak çalışmalarını başlatmış ve 
iki aylık sürede çalışmalarını bitiremediği için 31.3.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına müracat ederek 20.4.2000 tarihinden itibaren iki aylık eksüre istemiş ve Genel Kuru
lun 14.4.2000 tarihli 81 inci Birleşiminde bu istek kabul edilmiştir. 

Soruşturmaya esas olan konu, Doğru Yol Partisi Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 mil
letvekili arkadaşının, Devlet eski Bakanı Sayın Güneş Taner ve eski Başbakan Mesut Yılmaz hak
kındaki, Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesindeki iddialarıdır. 
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Ben, söz konusu olayların cereyan ettiği tarihte sade bir vatandaş olarak hadiseleri basından 
takip etmiş ve her vatandaş gibi, bu olayların doğruluğu ve yanlışlığı konusunda kesin bir kanaat 
sahibi olmamakla beraber, iddiaların muhatabı olan Sayın Mesut Yılmaz'ın da, Yüce Divana gide
rek aklanma isteğini "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" genel kanaatine sahip olanları da sonuç
ta ikna edeceğini düşünmüş ve takdir etmiştim. 

21 inci Dönemde, bir milletvekili olarak geldiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde, vatan
daş olarak, milletvekillerinden şikâyetçi olduğumuz hususları kendimizin yapmaması için azamî 
dikkat içinde bulundum. Bütün milletvekili arkadaşlarımın da aynı hassasiyet içerisinde olduğuna 
inanıyorum. 

Vatandaşın, geçen dönemlerden şahit olduğu ve maalesef, haklı olarak düşünmesine sebep 
olan uygulamalardan dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisini, partilerin mensuplarını ve birbirleri
ni aklayıp pakladıkları bir yer olarak gördükleri kötü konumdan çıkarmamız gerektiğine inanı
yorum. 

Milletimizin, biz 21 inci Dönem milletvekillerinden beklentisi, yolsuzluklardan, usulsüzlük
lerden, siyasetin ve siyasetçinin yaşadığı itibar kaybından kurtulması yönünde kararlı adımlar at
mamız yönündedir. 

21 inci Dönem, bunun güzel bir başlangıcı olmuştur. İçinden çıkardığı 57 nci hükümet proto
kolünde de en başta konulan hedefler yolsuzlukla ilgili olanlardır. Milletimizin de beklentisi bu 
olup, milletimizin yüreğine su serpmiştir. 

Günlerden beri kamuoyunu meşgul eden dosyalar, Yüce Divan meselesi, (9/43) esas numara
lı soruşturma komisyonu raporunda, Türkbank ihalesi ve etrafında ortaya atılan iddialar hakkında 
teferruatlı bilgiler ve belgeler bulunmaktadır. Bu belge ve bilgilere baktığımızda, genel olarak şu 
hususlar dikkat çekmektedir: 

Türk Ticaret Bankasının, malî açıdan zor duruma düşmesi sebebiyle Tasarruf Mevduat Fonu
na aktarılması ve ardından da satışı hususundaki gelişmeler neticesinde kamuoyunda da merak 
uyandıran çeşitli olaylar yaşanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, komisyon raporunda işaret edilen 13 Mayıs 1998 tarihli İstanbul Em
niyet Müdürü Hasan Özdemir'in imzasını taşıyan ve Emniyet Genel Müdürlüğüne Türkbank ihale
si hakkında gönderdiği yazıda "Alaattin Çakıcı'nın bankayı satın almak isteyenler arasında adı ge
çen ve kendisiyle ilişkisinin eski dönemlere dayandığı bilinen Korkmaz Yiğit isimli işadamıyla an
laştığı, banka ihalesinde Yiğit'in yalnız kalması ve nihayetinde, bankanın, Yiğit tarafından alınma
sı için çeşitli girişimlerde bulunacağı yolunda istihbarî mahiyette bilgiler edinilmiştir" denilmektedir. 

Hasan Özdemir'in, 8 Haziran 1998 tarihinde gönderdiği ikinci yazısında "Çakıcı-Yiğit ikilisi
nin kendilerinden habersiz, değişik firmaların da ihaleye girmesini önemsemedikleri, ihalenin ken
di inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleşeceği hususundan emin oldukları öğrenilmiştir" ifadesinde 
bulunulmaktadır. 

Merkez Bankası, 24 Haziran 1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne "ihaleye mafya ka
rışıyor mu" diye sormuş; ancak, 4 Ağustosa kadar cevap alamamıştır. Merkez Bankası Başkanı Ga
zi Erçel'e, Yiğit'in mafyayla ilişkisi olduğuna dair bir uyarı gelir. Bu bilgilerin, bilgi için, Başba
kanlığa da gönderildiği bilinmektedir. Bu bilgilere rağmen, 30 Haziran sonrasında, hükümet, Yi
ğit'in ihaleye katılmasına izin vermiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 3.8.1998 tarihinde şifahî olarak bilgi notu şeklinde, 
4.8.1998 tarihinde yazılı olarak bazı organize suç liderlerinin ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuç
lanması için diğer katılımcılara baskı yapıldığı bildirilmiştir. 
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Dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı'nın ilişkilerini 
beşinci ayda bildiği için, Türkbank ihalesine Korkmaz Yiğit'in katılmasını istememektedir. Gerek
li yerlere bu talimatı vermiş; ancak, yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar neticesinde, verilen re
feranslar doğrultusunda katılmasında bir sakınca görmemiştir. 

Özerk bir kuruluş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bağlı Tasarruf Mevduatı Si
gorta Fonunun yapmış olduğu bir ihalede, bir başbakanın, ihale komisyonu başkanı gibi hareket 
edip müdahalede bulunması kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 

Başka organ ve kişilerin, komisyonu aşarak, ihaleye katılanlarla görüşmesi, ihalenin usulü ve 
görüşmenin amacı ne olursa olsun, ihale ve görev hukukuna aykırı görülmektedir. 

Önceki bilgileri, duyum ve bilgi notu hukuken delil kabul edilemeyecek, tam bilgi şeklinde 
yorumlanmayarak, hemen Korkmaz Yiğit'in ihaleye alınmaması emrini veren Sayın Başbakanın, 
sonradan Korkmaz Yiğit'i ihaleye almasının, Başbakanın müdahale alanına girmemesi gerekir. Erol 
Evcil, komisyona verdiği ifadesinde konuyu Mesut Yılmaz'ın çok yakından takip ettiğini açıkla
mıştır. Sayın Mesut Yılmaz'ın Çakıcı'yla ilişkileri hakkında Erol Evcil, Türkbank Komisyonuna 
verdiği ifadede ayrıca bu konuşmalar dışında bir de yumruk olayında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Açtım efendim; buyurun, tamamlayın. 
BASRİ COŞKUN (Devamla) - "Mesut Yılmaz ile görüştüm; Yılmaz, bana 'Alaattin Çakıcı'yla 

konuş, yumruğu atan kim, öğrensin ve hesap sorsun' dedi" demektedir. Sayın Yılmaz, önemli bir 
itirafta bulunarak, Budapeşte'deki yumruk hadisesinin araştırılmasını Erol Evcil'den istediğini be
lirtmiştir. Çakıcı ise, Türkbank Komisyonuna verdiği yazılı ifadede Yılmaz'la işbirliği yaptığından 
dolayı pişman olduğunu belirterek, ilişkilerini açıklamaktadır. 

Bütün bunlardan görüleceği üzere, bir bankanın yapılan satış ihalesinde doğruluğu ispatlana-
mamış birçok şaibe ve şüphe bulutları bulunmaktadır. Bunlardan, dönemin Başbakanı Sayın Me
sut Yılmaz ile Devlet eski Bakanı Sayın Güneş Taner'in sorumluluklarının suç oluşturup oluştur
madığı açığa çıkarılmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, olayların gelişme şekline ve Sayın Mesut 
Yılmaz'ın o günkü görüş ve arzuları istikametinde meseleler değerlendirildiğinde, konunun yüce 
Türk adaleti tarafından ele alınarak, vuzuha kavuşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. İnanıyorum 
ki, yüce Türk adaletinin vereceği karar, olayın muhataplarını da memnun edecek ve söz konusu me
sele etrafında şüphe bulutlarını da dağıtacaktır. 

Gönül ister ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tür olaylardan dolayı yıpranmasın ve siyasal 
anlamda herhangi bir şaibeye meydan verilmeyecek davranışlar içinde olunsun; kamu vicdanını ra
hatlatacak kararlar ortaya çıksın, yargılanması gerekenler Yüce Divana gitsin, buna gerek olmayan
lar hakkında da Yüce Divan yolu kapatılabilsin. Milliyetçi Hareket Partili milletvekili arkadaşları
mızın da, komisyonlarda bu arayışlar içerisinde tavır takındıklarını görmem, beni memnun et
miştir. 

BAŞKAN - Sayın Coşkun, lütfen tamamlar mısınız; 2 dakikalık eksüre verdim size... 
BASRİ COŞKUN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Dosya kapsamı hakkında huzurlarınızda yaptığım kısa açıklamalarıma burada son verirken, 

hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkun. 
İstanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
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AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Meclisimiz çok önemli bir imtihanla karşı karşıya. Vatandaşlarımız gözlerini Meclise dikmiş, 
hepimizi seyrediyor. Türkbank ihalesi, çeteler, ucuza giden cep telefonları, devletin trilyonlarca li
ra zarara uğramasına yol açan Kurtköy ihalesi... Bütün bunlar, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlı
ğı döneminde gerçekleşti. Eğer, siyaseten suçlamak söz konusu olsaydı, herhalde, burada, sanık 
sandalyesinde Sayın Mesut Yılmaz değil, keyfiliğin ve kasıtlı karalamaların muhatabı olan Refah 
Partisinin bakanları otururdu. 

Hayır, Mesut Yılmaz'ın siyaseten suçlanması söz konusu değil; ama, siyaseten aklanması söz 
konusu. Özellikle, burada Sayın Ecevit'e seslenmek istiyorum -Sayın Hüsamettin Özkan'dan rica 
ediyorum, Sayın Ecevit'e benim bu seslenişimi aktarsın- aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, 
hâlâ, kendinden, Mataracı ve Hilmi İşgüzar'ın hesabı sorulmakta. 

Kaldı ki, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın Mesut Yılmaz, 9 Mayıs 1999'da, Yüce 
Divanda aklanmak istediğini açıkça beyan etmişti. "Yüce Divanda yargılanmak istiyorum. Bunu, 
kendim değil, partim için istiyorum. Meselenin, ilgili yargı tarafından sonuçlandırılması hususun
da ısrarlı olduğumu Sayın Ecevit'e intikal ettirdim, bana yardımcı olacağını söyledi" demiştir. Ge
lin, hep birlikte, Sayın Mesut Yılmaz'a yardımcı olalım. Yoksa, Yılmaz'ın o demeci, hükümetin ku
rulması aşamasında yolsuzlukların takipçisi olacağını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisine yöne
lik bir taktik miydi?.. Yani, hükümete, girmesinin önündeki bir engeli "ben, Yüce Divanda yargı
lanmaya hazırım" diye temizlemeye mi çalışıyordu? 

Değerli arkadaşlar, bugün görüştüğümüz dosyayı, çete dosyasından ayrı düşünemeyiz; çünkü, 
Türkbank ihalesinin arkasında, Korkmaz Yiğit'in arkasında Alaattin Çakıcı var ve bunu, Mesut Yıl
maz biliyor. 13 Mayıs 1998 ve 8 Haziran 1998 tarihli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, Emniyet 
Genel Müdürlüğüne yazdığı yazılarla biliyor. "Çok gizli" ibareli bu iki yazı, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
eline ulaşmıştır. Bu yazıda "Çakıcı, Korkmaz Yiğit ile anlaşmıştır. Her türlü şantaj, tehdit unsuru 
kullanarak, başkalarının bu ihaleye katılmasını önleyecektir. Katılanların da düşük fiyat vermesini 
sağlayacaktır" denilmektedir. 

İşte, bu bilgiler yüzünden, ilk başta, Sayın Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit'in ihaleye katılma
sına soğuk bakmaktadır; ama, ne olduysa 30 Haziranda olmuştur. 30 Haziranda Korkmaz Yiğit'le 
başbaşa görüşen Mesut Yılmaz, bilemediğimiz bir sebepten dolayı, Güneş Taner'e dönmüş ve 15 
dakikalık bu görüşmeden sonra "ona haksızlık yapmayalım, ihaleye girmesini engellemeyelim" de
miştir. Kamuran Çörtük de aracı konumundadır bir ihalenin içinde. 

İhalenin yapılacağı 4 Ağustos tarihinden bir gün önce, 3 Ağustos gecesi, Korkmaz Yiğit'le top
lantı yapmıştır Kamuran Çörtük. Ondan, Genç TV'yi satın almıştır. Yiğit'in yirmi gün önce 89 mil
yon dolara satın aldığı Genç TV'yi, 41 milyon dolara Kamuran Çörtük satın almıştır; üstelik, Yiğit, 
Bankekspres'ten, yani, kendi bankası olan Bankekspres'ten, Kamuran Çörtük'e kredi vermiştir. 

Korkmaz Yiğit'le böyle uygun bir alışverişi o gece tamamlayan Kamuran Çörtük, bir başka ye
ri de ziyaret etmiştir; Başbakan Mesut Yılmaz'ın, gece yarısından sonra konutuna gitmiştir ve Me
sut Yılmaz, Çörtük'e, rakip firma Zorlu'nun, Türkbank ihalesinde 505 milyon doların üzerine çık
mayacağını da söyleyivermiştir. Bilmiyorum, aralarında başka neler konuşmuşlardır. 

Kamuran Çörtük, Mesut Yılmaz'ın çok yakını. POAŞ'ta üçüncü olmasına rağmen, ihale ona 
verilmiştir. Bolu Tüneli geçişinde, Astaldi firması, teknik yeterliliğe sahip olmasına rağmen, An
kara'da işlerini takip edebilsin diye, Kamuran Çörtük ile ortak olmuştur. Çörtük, Korkmaz Yiğit ile 
Mesut Yılmaz ilişkilerini de tanzim eden kişidir. 
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3 Ağustosta bir başka olay daha gerçekleşmiştir. Burada, arkadaşlarımız, bu meseleye temas 
ettiler. Türkbank ihalesi gerçekleşmeden bir gün önce -4 Ağustosta ihale gerçekleşiyor- 3 Ağus
tosta Mesut Yılmaz'ın özel kalemine, İstihbarat Daire Başkanlığından fevkalade gizli bir bilgi no
tu ulaşıyor. Bu bilgi notunda, gayet tabiî ki, Çakıcı ile Yiğit'in ilişkileri üzerinde duruluyor. 4 Ağus
tosta da, Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı mahiyette ikinci bir yazıyı, yine Sayın Mesut Yılmaz'ın 
özel kalemine gönderiyor. Her nasılsa, peş peşe gelen bu iki bilgi notu da, özel kalemde kaybolu-
veriyor; ama, Sayın Mesut Yılmaz, hâlâ, bu iki bilgi notunu kaybeden Özel Kalem Müdiresi Se
ma Erdem ile birlikte çalışıyor. 

Şimdi, bir başka olayı daha hatırlatmak istiyorum: 28 Ağustosta, Başbakan Mesut Yılmaz, o 
dönemde, ekonomi kurmaylarıyla toplanıyor. Güneş Taner, Yılmaz'a soruyor; "Gazetelerde çeşitli 
spekülasyonlar var; arkadaşlar bu hususta çok rahatsız; Türkbank'ı ne yapacağız?" Yılmaz, Güneş 
Taner'i yatıştırıyor -bunların hepsi, Güneş Taner'in de ifadelerinden anlaşılıyor- "elimizde, Yiğit'in 
Çakıcı'yla ilişkili olduğunu gösteren somut delil yok. Üstelik, Güven Erkaya'ya sordum; o da, Yi
ğit'in fevkalade muteber bir adam olduğunu söyledi" diyor. 

Şimdi, bir başka belge var; Uzun Yol adlı kitapta, 155 ve 156 ncı sayfalarda, Güneş Taner, 
Başbakanla arasında geçen ikili bir konuşmayı naklediyor; şöyle diyor: "Sordum Sayın Başbaka
na, bana şu cevabı verdi: Bütün devlet istihbarat birimlerinden bilgi istedim. Bana, Korkmaz Yi
ğit'in hiçbir yerde dosyası olmadığını söylediler. Korkmaz Yiğit ile Çakıcı'nın ilişkisi doğrulana
mıyor. " 

Bakın, bu tarihte, yani, bu lafları söylediği vakit Sayın Mesut Yılmaz, elinde Emniyet Genel 
Müdürlüğünden gelen dört ayrı uyarı yazısı var; 13 Mayıs tarihli uyarı yazısı, 8 Haziran tarihli uya
rı yazısı, 3 Ağustos tarihli uyarı yazısı, 4 Ağustos tarihli uyarı yazısı. 

Mesut Yılmaz gerçeği gizlediği için, Hazine, 8 Eylülde, Türkbankın devri için Yiğit'e önizin 
veriyor. Oysa, bu uyarı yazısıyla bu devri durdurabilirdi. 

Peki, o sırada, Korkmaz Yiğit, acaba ne yapıyor; gazete ve televizyon kanalı almakla meşgul. 
Mafya, sadece ihale kazanmıyor, basına da giriyor. İhaleden 10 gün sonra, 14 Ağustosta, Korkmaz 
Yiğit Kanal 6'yı satın alıyor. 

Mesut Yılmaz, Turan Akköprülü'yü arıyor, diyor ki: "Korkmaz Yiğit sana genel müdürlük tek
lif edecek, sen, bu teklifi kabul et." Nitekim, Akköprülü, Kanal 6'da işe başlıyor. 

28 Ağustosta, Yiğit, Yeni Yüzyılı satın alıyor. 
10 Eylülde Bodrum'a gidiyor, Aydın Doğan'la Milliyetin satışı konusunda anlaşıyor. 11 Eylül

de Mesut Yılmaz'ı ziyaret ederek, Milliyeti de satın aldığını ona söylüyor. Böylece, Mesut Yıl
maz'ın himayesinde, mafya, sadece ihaleye değil, basına da giriyor. 

O tarihlerde TÜSİAD toplantısında çekilen bir video kaset var. Bunu, maalesef, o televizyon 
kanalı oynatamadığı için bana verdi. 1998 yılında, ben, sütunumda iki kere bu kaseti yayınladım ve 
hiçbir tekzip almadım. Şöyle diyor Güler Sabancı... Mesut Yılmaz var yanında, bir yanında da Bü
lent Eczacıbaşı Bey var. Güler Sabancı şöyle diyor: "Gazete piyasası karışmış; yine, Yeni Yüzyıl 
satılmış. Bu defa, Korkmaz Yiğit şeye satmış." Hatırlayamıyor ve Mesut Yılmaz "Alaattin Beye 
mi" diye soruyor. Birlikte gülüşüyorlar. Güler Sabancı, ismi hatırlamaya çalışırken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet, size de 1 dakika eksüre veriyorum efendim; buyurun. 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Güler Sabancı, ismi hatırlamaya çalışırken "kafamı ka

rıştırmayın" diye kızıyor. Yılmaz, gülmeye devam ediyor. Bu, görüntülü kaset. "Alaattin'i arayın, 
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Alaattin'i arayın" diyor. Birdenbire Güler Sabancı ismi hatırlıyor "tamam, Kamuran Çörtük'e satıl
mış Yeni Yüzyıl" deyince, Yılmaz itiraz ediyor: "Olmaz, dün gördüm Kamuran Çörtük'ü. Eğer, sa
tılmış olsaydı, bana söylerdi." 

Görüldüğü gibi, her pazarlığın içinde Mesut Yılmaz var. Bir gazete satışı dahi kendisinden ha
bersiz cereyan edemiyor; ama, nedense, duymaması gereken şeyleri duyuyor da, esas duyması ge
reken polisin istihbarat raporlarını duyamıyor!.. 

TÜSİAD'taki o konuşmada, Bülent Eczacıbaşı, Mesut Yılmaz'ın Korkmaz Yiğit'e şöyle bir 
taktik verdiğini de söylüyor: "Sayın Başbakan, geçen gün Korkmaz Yiğit'e dedi ki, sen, merdiven
lerden hızlı çıkıyorsun." Yılmaz, "Tarancı'nın şiirini okudum; 'ağır ağır çıkacaksın bu merdivenler
den' dedim" diyor; oysa, Ahmet Haşim'in şiirini okuduğunu söylemek istiyor ve esasında, taktik 
verdiğini itiraf ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha verebilir misiniz... 
BAŞKAN - Vermeyeceğim efendim; teşekkür ediyorum. 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Vermeyin!.. Ama, adaletsiz davrandınız... (FP sıraların

dan alkışlar) 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Bu romanı sen mi yazdın?!.. İLKSAN'ın hesabını ver!.. 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Neyin hesabı! Hepsinin hesabı verildi... 
BAŞKAN - Komisyon adına, Komisyon Başkanı istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Karako-

yunlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(9/43) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 20 nci Dönemde, 
Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşının... (ANAP sıralarından "ses, ses" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, mikrofona yanaşır mısınız lütfen. 
(9/43) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, buranın yapılmasında ergonomik bir 
problem var. Sürekli olarak benden kaynaklandığını zannediyorsunuz. Burası, kısa boylu milletve
killeri için yapılmış; ben uzun boylu olunca, bu mikrofon bana yaklaşmıyor. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Sorunu, Başkanlık Divanının çözmesi lazım. 

Değerli arkadaşlar, 20 nci Dönemde, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı tara
fından, Türkbank ihalesiyle ilgili olarak, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle, dönemin Başbaka
nı Sayın Mesut Yılmaz ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında soruşturma 
önergesi verilmiş, bu önerge, Mecliste görüşülmüş, kabul edilmiş ve bir Soruşturma Komisyonu da 
teşkil edilmiştir. 

Bu Soruşturma Komisyonu, Anayasanın ve İçtüzüğün ilgili maddelerinde, yani, Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğümüzün de 102 nci ve 107 nci maddelerinde derpiş edilen esaslar çerçevesin
de meseleyi incelemiştir. Eğer, meseleyi siyaseten incelemek isterseniz, belli bir kronolojinin tarih
lerine atıfta bulunup ve dramatik bir üslupla konuşarak, hadiseleri takdim edebilirsiniz; ama, ko
misyonlar, siyasî amaçlara alet olmak üzere teşkil edilmedikleri için, incelemelerini, kesinlikle, ya
salar çerçevesinde yapmak zorundalar. 
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Soruşturma önergesinde, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner için tasni edilen suç, 240 inci madde
ye aykırılık iddiasından ibarettir. Dolayısıyla da, değerli arkadaşlar, komisyonumuz, eldeki bilgile
ri ve belgeleri, Ceza Kanununun 240 inci maddesinin derpiş ettiği esaslar çerçevesinde inceleme
ye almış, bu amaçla, başta, önerge sahibi, müddei olmak üzere, bütün ilgilileri tanık olarak dinle
miş; mevcut bilgileri, belgeleri gözden geçirmiş; tanık ifadeleri ve belge muhteviyatını karşılaştır
mak suretiyle mukayeselerini yapmış; daha sonra da savunmalarını almak üzere, Sayın Mesut Yıl
maz ile Güneş Taner'i davet ederek, yine bu tartışmaları sürdürmüştür. 

Bütün bu konuşmalar, bütün bu gelişmeler tamamlandıktan sonra, komisyonumuz, yine 107 
nci maddede derpiş edilmiş esaslar çerçevesinde, bir hazırlık, bir tespit raporu tanzim ederek bütün 
üyelere dağıtmış, onu değerlendirmeleri için yeteri kadar zaman aralığı vermiş, talep üzerine ilave 
süre eklemiş ve daha sonra da, bütün komisyon üyeleri, vicdanî kanaatlerini komisyonumuzda tek 
tek, gerekçelerini de göstermek suretiyle açıklamışlardır. 

Değerli arkadaşlar, ileriye sürülen konu, ihalenin, Ceza Kanununun 240 inci maddesine aykı
rı olarak, görevin suiistimal edilip kötüye kullanıldığı ve bu şekilde devleti zarara soktuğu iddiasıdır. 

Bir görevin kötüye kullanılması, eğer devleti zararlandırma ya da o işin içinde bulunan kişiyi 
kişisel olarak yararlandırma biçiminde tezahür etmediği müddetçe, 240 inci maddenin derpiş etti
ği esaslar çerçevesinde, kimseye herhangi bir şekilde suç isnat etmek mümkün değil. Dolayısıyla, 
haklarında, görevlerini kötüye kullandıkları söylenen Devlet eski Bakanı Güneş Taner ve dönemin 
Başbakanı Mesut Yılmaz'ın, bu hadisedeki takındıkları tavırları size kısaca arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz evvel söz konusu edilip, burada sizlere sunulan iki belgeden başla
mak istiyorum. Bu iki belge biraz evvel sizlere takdim edildi. Bu iki belgenin de muhatabı Sayın 
Başbakan değildir, Sayın Devlet Bakanı değildir; doğrudan doğruya Emniyet Genel Müdürlüğü İs
tihbarat Dairesidir. Dolayısıyla, bu iki belgenin, sanki doğrudan Başbakana veya Devlet Bakanına 
gönderilmiş şekilde takdim edilmiş olmasına ilişkin izahat ile fiilî durum uyuşmamaktadır. Komis
yonumuz, bunu da dikkate almıştır... 

MEHMET ALT AN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Dönemin İçişleri Bakanı kabul ediyor. 
(9/43) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - Bu iki belgeyle ilgili olarak "son dakikada gelindi" şeklin
de bir ifade oldu... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Başesgioğlu'nun, aldığına dair ifadesi var. 
(9/43) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ KARAKOYUNLU (Devamla) - Son dakikada geldiği ifade edilen bu iki belgeyi, biraz ev
vel burada dinlediğiniz, komisyon üyemiz Sayın Altan Karapaşaoğlu arkadaşımız, komisyon gö
rüşmeleri sırasında ileriye sürdü. Belgelerin tarihini de tam olarak hatırlamakta bir tereddüt geçi
rince, kendisine bir günlük zaman da verip, bu belgelerin tarihlerini bize bildiriniz dedik. 

Kendileri, bize, belgelerin tarihlerini verdi; ama, kabaca verdi ve biz, arkadaşımızın bu konu
daki talebinde herhangi bir ihmale sebebiyet verecek davranışın içinde olmadık; acele olarak, bu
nu, Emniyet Müdürlüğünden istedik ve gecenin, aşağı yukarı yarısına yakın bir zamanında da, ar
kadaşımızın evine fakslamak suretiyle kendisini bilgilendirdik. 

Dolayısıyla, komisyonumuz, bilgilendirme açısından, bütün üyelerinin taleplerini, şahit dinle
me isteklerini yerine getirmiş; bütün belge taleplerini, ilgili bakanlıklardan ve kuruluşlardan acilen 
istemek suretiyle, dosyanın tekemmülü için gerekli olan her şeyin, bir an evvel yerine getirilmesi 
konusunda hassasiyetini göstermiştir. 
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Değerli arkadaşlar, yapılan incelemelerin sonunda, herhangi bir şekilde, bu olayda, devleti za-
rarlandırma veya kişisel olarak, Devlet Bakanı ile dönem Başbakanının kendilerini yararlandırma
larına ilişkin tek bir bulguya rastlanılamamıştır. 

İlk defa olarak, bu konu, İçel eski Milletvekili tarafından gündeme getirilen bir kasetle ortaya 
çıkarılmış, bu kasetin ortaya çıktığı tarihten itibaren hem Başbakan Mesut Yılmaz hem Devlet Ba
kanı Güneş Taner, alınması gerekli olan tedbirler konusunda derhal harekete geçmişlerdir. 

Nitekim, bu rapora eklenmiş olan muhalefet şerhinde derpiş edilmiş kronolojiye de baktığınız 
zaman, aynı çerçeve içerisinde, bu konunun, ayın 13'ünde, Türkbankla ilgili kasetin yayınlanması
nı takip eden hemen ertesi günü, aynı tarihte, ilk defa olarak, Sayın Başbakan, Başbakanlık Teftiş 
Kurulunu harekete geçirerek, incelenmesi ve bu tahkikat sonucunun kendisine bildirilmesi direkti
fini vermiş ve Teftiş Kurulu, derhal faaliyete geçerek, hadisenin soruşturmasına başlamıştır. Aynı 
tarih itibariyle, Hazineden sorumlu olan o zamanki Devlet Bakanı, bankanın devralınmasına ilişkin 
müsaadeyi derhal iptal etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Türkbank ihalesinin, Hazineyle veya Başbakanlıkla uzaktan yakından her
hangi bir şekilde irtibatı yoktur. Özerk bir kuruluş olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bün
yesinde teşekkül etmiş bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmıştır ve 
özerk bir kuruluş, bu satış işlemini, devletin televizyonu aracılığıyla, bütün yurttaşların gözünün 
önünde yapmıştır. Dolayısıyla, bu ihalenin daha sonra tekemmül edebilmesi için, Bankalar Kanu
nu gereği olarak, Hazine tarafından, bu hisselerin alınmasına müsaade edilmesi gereği vardı. İşte, 
bu hadise, yani İçel Milletvekilinin eline -nasılsa- geçtiğini söylediği kaset ortaya çıkınca, Hazine, 
derhal, bu geçici müsaade yazısını iptal etmiştir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da, 
böyle bir işlemde bulunulduğu gerekçesiyle, Devlet Güvenlik Mahkemesine suç duyurusunda bu
lunmuş ve kendisi de ihaleyi durdurmuştur. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, 240 inci madde çerçevesinde, herhangi bir şekilde, dönemin 
Başbakanının ve Devlet Bakanının görevini kötüye kullandığına ilişkin herhangi bir tanık ifadesi 
veya kabul edilebilir nitelikte bir belgeye rastlanılamamıştır. 

Komisyonumuz, meseleyi derinliğine incelemiş, eldeki bütün bilgileri derlemiş, toparlamış, 
temin edebildiği belgeler muhteviyatı ve dinlediği tanık ifadeleri çerçevesinde, vicdanî kanaatiyle 
hükme bağlamış ve dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Di
vana şevkine mahal olmadığı kararına varmıştır. Vicdanî kanaatlerle teşekkül eden komisyon ka
rarımızı huzurlarınızda tekraren ifade ediyor ve yine, vicdanî kararlarınıza arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karakoyunlu. 
AHMET MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
AHMET MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada görüşülen 

soruşturma önergesine konu teşkil eden olay. Türkiye'nin gündemini iki seneden beri işgal eden bir 
olaydır. Maalesef, biraz önce yapılan ba/.ı konuşmalarda da gördüm ki, bundan önceki tartışmalar
da olduğu gibi, olay, özünden uzaklaştırılmakta, içine, hayalî birtakım unsurlar katılmakta ve siya
sî istismar konusu yapılmaktadır. Onun için. 10 dakikanızı almak pahasına da olsa, olayı, bütün 
açıklığıyla huzurunuza getirme ihtiyacını duydum. 

Aslında, işin özü son derece basittir. Daha önce iptal edilen Türkbank hisselerinin satışı yeni
den gündeme geldiğinde, daha önceki satış işlemlerinde yaşanan gelişmelerin ışığında, şu söyledi-
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ğim gerçekler herkesin malumuydu. Kanunsuz işlere bulaşmış ve devletle bağlantılı kişilerce koru
nan bir şahıs, Türkbankı kendi nüfuz alanı içerisinde görmekte ve buranın ihaleyle satılması sıra
sında, satın alan kim olursa olsun, ondan, yüzde oranında bir haraç almak istemekteydi. Bu şahıs, 
alacağı bu haracı haklı gösterebilmek için de, bir katılımcı lehine ihaleye katılanlara baskı yapıp, 
ihale bedelinin düşük tutulmasını sağlamaya çalışmış; siyasîlere ve bürokratlara da çeşitli yollarla 
baskı yapıp, onları da, bankanın tespit edilen değerinin altında satışına zorlamak istemiştir. 

Bu şahıs için, iptal edilen ilk ihaleye girenler, kazananlar veya durdurulan son ihaleye katılan
lar, kazananlar, hiçbiri önemli değildir. Soruşturma Komisyonu raporunda da açıkça görüleceği gi
bi, bu şahıs, ihaleyi kazanan kim olursa olsun, kendi yüzdesini alacağını, bugün dahi, bu Soruştur
ma Komisyonuna verdiği ifadede, açıkça, fütursuzca ifade etmiştir. 

Acı olan, bütün bu tartışmalar sırasında, hiç kimsenin, olayın bu cephesi üzerinde durmamış 
olmasıdır. Âdeta, herkes, olayın bu yüzünü görmezlikten gelmeye çalışmaktadır. Vücut kimyasının 
bozulmasından korkanlar, belki bu şekilde davranmakta haklıdırlar; ama, biz, o zaman sorumluluk 
taşıyan insanlar olarak, olayın bu yönünü görmezlikten gelemezdik; nitekim gelmedik. 

Peki, ülke yönetimini geçici olarak üstlenmiş bir Başbakan olarak bu konuda neler yaptık?.. 
Değerli milletvekilleri, bu ihalenin öncesinde ve sonrasında, Başbakan olarak yaptıklarım şunlar
dan ibarettir: 

Birincisi, ihaleye katılımın engellenmesini önlemek ve ihaleye mümkün olduğunca çok sayı
da taliplinin katılmasını sağlamak için çaba harcamak. 

Bunun için, ihaleye katılmak isteyen herkese, her türlü baskıdan uzak, televizyon önünde, açık 
ve adil bir ihale yapılacağı konusunda güvence verilmiştir. İhaleye katılımın engellenmemesi için 
gereken titizlik gösterilmiştir. İhalenin, televizyonların önünde, herkese açık bir biçimde yapıldığı, 
zannediyorum, bu Yüce Heyetteki herkes tarafından da hatırlanmaktadır. 

İkinci olarak, ihaleye katılanlara, fiyat artırmama yönünde yapılabilecek olan her türlü baskı
yı önlemek için, katılımcılara, diledikleri şekilde fiyat artırabilecekleri bir ortamı sağlamak için ça
ba harcadık. İhaleye katılan herkese -ki, bunlar, zannediyorum 5 firmaydı- hiç kimseden ve hiçbir 
şeyden korkmadan, ihalede artırmada bulunabileceklerini söyledik. Bunu, ben söyledim, ilgili Ba
kan arkadaşım söyledi, Merkez Bankası Başkanı söyledi. 

Bir noktada, bir şey daha yaptım: İhale bedelinin belirlenen bedelin altında olması halinde, 
hiçbir şekilde, Hazine tarafından, banka hisselerinin devir onayının verilmeyeceğini söyledim. 

Uzmanlar tarafından tüm hisselerine 251 milyon dolar değer biçilen bankanın, tüm hisseleri
ne 251 milyon dolar değer biçilen bankanın, satışa çıkarılan yüzde 84 hissesinin satışının, hiçbir şe
kilde, 500 milyon dolardan aşağı olması halinde, Hazine tarafından onaylanmayacağını söyledim. 

Burada, bazı konuşmacılar -üstelik, bu işi tetkik etmiş olması gereken, bu konuda bilgi sahibi 
olmaları beklenen bazı konuşmacılar- benim, filan kişinin ihaleye girmesini neden engellemediği
mi sordular. Açıkça ifade ediyorum ki, benim böyle bir yetkim yoktu. Benim elimde bir tek yetki 
vardı, o da, ihaleye katılan kişilerin, eğer banka sahibi olmalarını engelleyen bir durum ortaya çı
karsa, Hazinenin bu devir işleminin tekemmülünü engellemek; yani, devrin, Hazine tarafından ona
yın; engellemekti, benim yetkim bu idi; ama, bu yetkimi gerektiği takdirde kullanacağımı, baştan 
itibaren, bütün katılımcılara, söylediğim yollardan, duyurdum. Neticede, bütün bu çabaların sonun
da, televizyon kameraları önünde yapılan açık artırmada, yüzde 84 hissenin değerinin 600 milyon 
dolara çıkması sağlanmıştır. Bütün bunlara rağmen ihaleyi kazanan kişiye, o kanunsuz işlere bulaş
mış olan şahsın etkisini önleyemediğimizi gördüğümüz için, Hazine Müsteşarlığı kanalıyla ihale iş-
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lemlerinin durdurulması talimatını verdirdik. Yine, Hazine Müsteşarlığına gerekli talimatın veril
mesini sağlayarak, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını sağladık. 

Merkez Bankasınca, ihaleye katılan bazı kişilerle ilgili olarak istenilen bilgi notunun, Başba
kanlığa da bilgi için iletildiği; fakat, bu yazının kaybolduğu, tarafıma intikal ettirilince, konunun 
soruşturulması için Teftiş Kuruluna da anında talimat verdim. 

Değerli milletvekilleri, bir hususa daha açıklık getirmek istiyorum. Emniyetin, MİT Müsteşar
lığının veya diğer güvenlik kuruluşlarının vermiş oldukları istihbarat notlarının hukuken ne değer 
ifade ettiği, ne anlam taşıdığı konusunda, zannediyorum bu açıklamayı yapmama ihtiyaç var. İstih
barat notları, bilgilendirme içindir. Bu notlar, herhangi bir olaya ilişkin idarî bir tedbir alınmasına 
vesile olmak için düzenlenir; ama, ne yargısal işlemlerde ne de diğer işlemlerde, bu bilgi notları
nın herhangi bir hukukî bağlayıcılığı yoktur; bunlar sadece bir duyumu ifade ederler. Bu tip bilgi 
notlarında, bütün kuruluşlarca, bir teamül olarak "okunduktan sonra imha edilmesi" notu düşülür. 
Dolayısıyla, burada hep sözü edilen, o Merkez Bankasına gelip, Başbakanlığa ulaşmasına rağmen 
bana intikal etmeyen not, aslında bir istihbarat notudur ve bu nota dayanarak hukukî bir işleme da
yanak teşkil etmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkbank ihalesi dolayısıyla yaptığım işlemler özetle bundan ibarettir. 
Bu hususta hukuk ve ahlak anlamında en küçük bir olumsuz davranışımız söz konusu değildir; 
ama, hiç beklemediğim bazı kişiler tarafından bile "canım, bırak, Türkbankı kim alırsa alsın, kim 
ne yaparsa yapsın, bunun için yara almaya değer mi" ifadelerine muhatap oldum. Bu eleştirileri hiç
bir zaman kabul etmediğimi huzurunuzda ifade ediyorum. 

Benim yaptığım şey, bu ülkenin kör kuruşundan bile sorumlu bir Başbakan olarak, Hazinenin 
malının değerince satılmasını sağlamaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Benim ihaleyle ilgili 
olarak yapmış olduğum bütün bu işlerin, burada söylediğim ihaleye ilişkin yaptığım işlerin, aslın
da ihale komisyonuyla uzak-yakm hiçbir ilgisi yoktur; ihale komisyonuna ne bir talimatım ne bir 
teklifim ne bir baskım ne bir tavsiyem ne de hiçbir şeyim olmamıştır. Peki, bütün bu çabalarımız 
sonunda gerçekleşen tek şey, ihale komisyonunun her türlü baskıdan uzakta ve kamuya açık bir şe
kilde, şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlamaktan ibarettir. Önemli bir banka satışında ihalenin ka
muya açık şekilde yapılmasını, ihale komisyonunun baskılardan uzak çalışmasını ve ihaleye katı
lacak olanların serbest rekabet ortamında hareket edebilmelerini sağlamak, bence hiçbir zaman gö
revi kötüye kullanmak değildir; bu, yalnızca görevini yapmaktır, görevini yerine getirmektir. 

Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum, ihaleyi yapan kuruluş Merkez Bankasıdır, Merkez 
Bankasının içinde de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İcra Kuruludur, ihaleyi gerçekleştiren yetki
li organ da bu fon yönetimidir. İhale sürecinde tek yetkili organ da bu fon yönetimi ve onun kur
muş olduğu ihale komisyonudur. Merkez Bankası -biraz önce Sayın Karakoyunlu'nun da ifade et
tiği gibi- kamu tüzelkişiliğine sahip, özerk bir kuruluştur. Banka, kendi işlemlerini kendisi yapar. 
Bu işlemleri yapmak için kimseden izin ve yetki almasına gerek yoktur. Bütün bunlar ortada iken, 
ihaleye fesat karıştırdığımı iddia etmek, izan, vicdan ve hukuk ölçülerirfin dışına çıkmak demektir. 
Benim Başbakan olarak yaptığım tek şey, kamunun menfaatini, kamunun hukukunu korumaktır. 
Bu hususta yaptığım hiçbir şey hukuka aykırı değildir. Yaptığım işlerin tamamı hukuka uygun ve 
hiç kimsenin görevine müdahale etmeden gerçekleştirilen, kamunun yararını korumayı amaçlayan 
işlemlerdir. 

Değerli milletvekilleri, ısrarla gözden kaçırılan bir hususa tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Bir banka hissesinin devir işlemi söz konusu olunca, Bankalar Kanununun o dönemde yürürlükte 
olan hükümleri gereği, Hazine Müsteşarlığının, belli oranı geçen hisse devirlerine izin verme işle-
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mi vardır. Hazinenin izin vermediği tüm banka devir işlemleri geçersizdir. Hazine Müsteşarlığının 
banka devirlerinin devrine izin vermesinin nedeni, banka hisselerinin hareketini kontrol etmek, 
banka hisselerinin yanlış ellere geçmesini önlemektir. Bu sayede, güven ve itibar temelleri üzerine 
oturan bankacılıktaki bu unsurların korunması amaçlanmaktadır. 

Bankalar, güven üzerine işlem yapan kuruluşlardır. Bankacılık da itibarlı bir iştir, bir itibar işi
dir; bu, hemen hemen bütün dünyada böyledir. O dönemde Hazine Müsteşarlığının, şimdi ise Ban
kacılık Düzenleme Kurulunun vermiş olduğu banka hissesi sahibi olma izni, aynen savcılıklardan 
alınan temiz kâğıdı gibidir. O iznin sahibi olan insan, bankacılık alanında muteber kişidir. Peki, 
şimdi soruyorum, Türkbank ihalesine katılan şahsın -ismini bildiğiniz o şahsın- bu ihale öncesin
de, Hazine tarafından muteber kişi olarak kabul ve tescil edildiğini biliyor musunuz? Onu, banka
cılık alanında muteber sayan belgenin, bizim hükümetimizden çok önce, başkaları tarafından veril
diğini de biliyor musunuz? Bankekspres Bankasının büyük hissedarı olarak Hazine nezdinde mu
teber kişi belgesi bulunan bu şahsa, yalnız bu sebepten dolayı Türkbank hisselerinin devrinin ön
lenmesinde hukukî açıdan ciddî zorluğumuz olduğunu biliyor musunuz? 

Bütün bunları şunun için söylüyorum: Bankekspresin hissedarı olması için, Korkmaz Yiğit'e, 
bankacılık anlamında muteber kişi sıfatını kazandıranların, ona bu temiz belgesini verenlerin, bize 
bu kişinin Türkbank ihalesine girmesini niye engellediniz diye sormalarının hukukî açıdan hiçbir 
değeri yoktur. Bankacılık açısından muteber sayılan bir kişinin, bir banka ihalesine girmesini ön
lemek aslında hukuk açısından bir suçtur ve biraz önce söyledim, bizim böyle bir imkânımız yoktu. 

Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, Hazine Müsteşarlığının, Türkbank ihalesinin iptalini 
değil de, konuya ilişkin olarak açılan ceza davasının sonuçlanmasına kadar ihale işlemlerini dur
durmasını sağlayabildik. Bu şahsın Türkbank ihalesine girişini, Emniyetin bir bilgi notuna bağlı 
olarak önlemek, hukuk açısından mümkün değildi. İlgili kişinin ihaleye katılmasını hukuken engel
leyen bir unsur olmadığı sürece, bir Başbakanın olaya müdahale ederek, şu kişiyi neden ihaleye al
dınız diye sorma hakkı da mevcut değildi. Bir Başbakanın da hukuken sakıncası bulunmayan kişi
lerin ihaleye katılmasını engellemek yetki ve görevi olmadığının bilinmesi gerekir. Aksine, ihale
ye girmek için, hukukî şartları taşıdığı ihale komisyonu tarafından tespit edilen bu şahsın, Türk
bank ihalesine girmesini, talimat vererek, önlemek, emri veren kim olursa olsun, açık bir suçtur. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu ihalede, ihaleye katılan bazı kişileri koruduğum iddia edil
miştir. Açık artırmayla, televizyon ekranlarında yapılan bir ihalede kimsenin korunamayacağı aşi
kârdır. Tahminî bedelin, tespit edilen bedelin neredeyse 3 katı kadar artan bir ihalede, ihaleye ka
tılan firmaların ihale süresince fiyatları devamlı yükseltmeleri, hiç kimsenin korunmadığının ve ya
sadışı unsurlar tarafından katılımcılar üzerinde herhangi bir baskı kurulamadığının en açık delilidir. 

Sonuç olarak, bu olayda görevi kötüye kullanmak ya da görevi ihmal etmek gibi bir durum 
hiçbir şekilde söz konusu olmadığı gibi, soruşturma önergesinde iddia edildiği gibi, ihaleye fesat 
karıştırılması gibi bir durum da söz konusu değildir. Eğer ortada bir kayrılan varsa, kayrılan sade
ce ve sadece kamunun menfaatidir, hiç kimse kayrılmamıştır. İhalede istediğini elde edemeyenler 
tarafından kurulan açık bir komployla, geçen dönemde 55 inci hükümetin intikam amacıyla yıkıl
dığını burada bir defa daha hatırlatmak isterim. 

Yüce Heyetinizin, bu ihalede istediğini elde edemeyen kanundışı kişilerin intikam hırsına hiç
bir şekilde alet olmayacağına inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar, DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
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Sayın milletvekilleri, komisyon raporu, Yüce Divana sevk etmeme yönündedir; ancak, İçtüzü
ğün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki rapor
larının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne daya
nacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm uya
rınca da Başkanlığa verilmiş bir önerge bulunmaktadır. 

Şimdi, bu önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Ticaret Bankasının satışı, ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konu
sunda gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandıkları ve bu sebeple Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesinde yazılı suçları işlediği gerekçesiyle haklarında Meclis soruşturması öner
gesi verilen eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner ile ilgili ola
rak kurulan (9/43) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu ile önergede isnat edilen 
suçların işlenmediği gerekçesiyle eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Gü
neş Taner'in Yüce Divana şevklerine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Komisyonda yapılan çalışmalar, incelemeler, toplanan belge ve deliller, ilgililerin beyanları ile 
sonuçta verilen karar birbirine aykırıdır. 

Bu nedenlerle, önergemizin kabulü ile eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Ba
kanı Güneş Taner'in Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesi uyarınca yargılanmak üzere Yüce Di
vana şevkine karar verilmesi için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 112 nci maddelerine göre işlem yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ahmet Cemil Tunç M.Altan Karapaşaoğlu M.Niyazi Yanmaz 
Elazığ Bursa Şanlıurfa 

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçtü
züğümüzün 112 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi için 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul oyu; yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. Toplantı ye
tersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada, kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana 
sevk kabul edilmemiş olacaktır. Oylamaya katılım, toplantı yetersayısı 184'ün altında olduğu tak
dirde de oylama tekrarlanacaktır. 

Oylamayı açık oylama şeklinde yapacağız. 
Şimdi, açık oylamanın şekli hakkinda Yüce Heyetinizin kararını alacağım. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, oylamaya geçmeden önce bir açıklama yapma ihtiyacındayım. Bu 
önergenin kabulü manasında kullanılan oylar, Yüce Divana sevk manasındadır; önergenin reddi 
yönünde kullanılan oylar da, Yüce Divana şevke gerek olmadığı yönünde kullanılan oylar olarak 
değerlendirilecektir. 

Vekâleten oy kullanma arzusunda olan sayın bakanlar pusula yollayabilirler efendim. 
Oylamayı başlatıyorum ve 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Devlet eski Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan Ahmet 

Mesut Yılmaz hakkında kurulan (9/43) esas numaralı Komisyon raporu dolayısıyla verilen önerge
nin açık oylaması sonucunu açıklıyorum: 
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Bu sonuca göre, önerge kabul edilmemiştir. 
Böylece, Soruşturma Komisyonunun raporu kabul edilmiş; yani, Devlet eski Bakanı Güneş 

Taner ve eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'm Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar ve
rilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kısmın 5 inci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Kocaeli 
Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşı tarafından verilen İzmit'te SEKA'ya ait bir araziyi 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Me
sut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Yalım Erez haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve Meclis Soruş
turması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

5. - 20 nci Yasama Döneminde Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 Arkadaşı Tara
fından Verilen İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek 
Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Eski Ba
kanı Yalım Erez Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
(9/28) (S.Sayısı: 485) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?... Yerinde. 
Meclis soruşturması komisyonunun 485 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski Başbakan ve Bakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde, komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında so

ruşturma açılması istenilen eski Başbakan ve Bakana söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 

dakikadır. 
Son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen eski Başbakan ve Bakana ait olup, süresizdir. 
Şimdi, rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Kahramanmaraş Milletve

kili Mehmet Sağlam, İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin, Hatay Milletvekili Mehmet Şandır, Bursa 
Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu, İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu, Balıkesir Milletvekilli 
Mustafa Güven Karahan. 

Söz sırası, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Sağlam'da. 
Sayın Sağlam, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

(1) 485 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 485 sıra sayılı soruşturma komisyonu raporu üzerinde, ki
şisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

İlk önce, şunu açıkça ifade etmeliyim ki, Meclis soruşturması prosedürü, bugünkü haliyle, de
mokratik rejimimize, Parlamentonun işlerliğine, siyasetçinin itibarına ve her şeyden önemlisi, işle
yen bir demokratik sisteme sorun çözme mekanizması getirme yerine, sorun üretme mekanizması
na dönüşerek, yarar yerine zarar veren bir hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Mecliste ya da komisyonlarda siyaseten suçlanma veya siyaseten aklan
ma, ne temiz bir toplum yaratma ne de gerçekten suçlu olanlar varsa, onların ortaya çıkarılıp ceza
landırılmalarına bir katkı sağlayamamaktadır. Parmak hesabına göre çoğunlukta iseniz suçsuz ola
biliyorsunuz, azınlıkta iseniz suçlu sayılmanız mümkün olabiliyor; bunun, ne hukuk devletiyle ne 
de kanunun uygulanmasıyla, kamunun adalet duygusunu tatminle bağdaşması mümkün değildir. 

Anayasamız, 138 inci maddesinde, yasama ve yürütmenin, yargı kararlarına uymasını kesin 
olarak emrediyor; ama, bugünkü soruşturma prosedürüne göre, siyaseten aklanan bir konunun, bel
ki Meclis tarihinde ilk defa, tekrar soruşturma konusu yapılmasına rastlayabiliyorsunuz. Bu örnek
ler var. Aynı şekilde, yargıda aklanan, kesin hüküm haline gelmiş konuların da, yine, ne Anayasay
la ne de İçtüzükle bağdaşmayan bir şekilde, tekrar soruşturma konusu yapıldığına da şahit oluyor
sunuz. 

Değerli milletvekilleri, öyleyse, yüzlerce insanın zamanını alan, günlerce soruşturma komis
yonlarında tartışılan ve Yüce Meclise gelen böyle bir prosedürden, gerçekten ne bekliyoruz?.. Ma
alesef, soruşturma, yargısal bir işlem olmasına rağmen, parmak hesabıyla adalet aranan bir çıkmaz 
sokağa dönüşmüş durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yol, bizi, yanlış tünele sokmaktadır; yanlış tünele girip, doğru yolu 
bulmamız mümkün değildir. Ne milletvekillerimizi ne siyasî partilerimizi ne de komisyonda görev 
alan arkadaşlarımızı itham edelim. Asıl yanlışlık, esas itibariyle, yargısal olan soruşturma işlemini 
yasama organına yaptırmak suretiyle işlenmektedir. Yanlış yöntemle doğruyu bulmamız, gerçekle
re ulaşmamız bilimsel bakımdan mümkün değildir. Gerçek, doğru yöntemle bulunabilir. 

Bugünkü soruşturma prosedürümüz, maalesef, Türk siyasetçisinin birbirlerini karalama meka
nizması haline gelmiştir. Bu karalama mekanizmasından memleket zarar görmektedir. Yakın geç
mişte bunun örnekleri vardır. Bu şekilde karalama ne kadar hukuk dışı, anayasa dışıysa, aklanma 
da o kadar anayasa dışı, hukuk dışıdır. Gelin, ne siyasetçimizi, ne de demokratik hayatımızın kal
bi haline gelen Yüce Meclisimizi daha fazla yıpratmadan, açık bir toplum, temiz bir siyaset için, 
yüce yargının görev alanına giren işleri, yasamaya ve siyasetin görev alanına sokmayalım. 

Sayın milletvekilleri, Türk siyasetinin ve siyasetçisinin hiç hataları yok mu? Elbette olacaktır. 
Dünyanın her yerinde, her mesleğin olduğu gibi, siyasetçilerin de hataları olabilir. Hata yapmak in
sana mahsustur; ama, başbakanlık yapmış insanları, bakanlık yapmış insanları, milletvekillerini 
yerli yersiz soruşturmalarla itham ederek siyaset yapmamızın hiç kimseye bir faydası yoktur. Her 
Meclis aritmetiği değiştiğinde, her yeni koalisyonlarla çoğunluk oluşturulduğunda eski soruşturma
ları yenileme gayretine girenler, bir gün hesabın değişebileceğini de unutmamalıydılar. Her zaman 
Meclis aritmetikleri değişebilir; unutulmaması gereken, siyaseti bir itham ve karalama faaliyeti gi
bi anlamamaktır. Bundan yalnız biz değil, ülke zarar görmektedir. Ülkenin zararını telafi etmek ise 
mümkün olamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yıllar önce, Doğru Yol Partisi olarak, her türlü suçlama ve aklamaların 
yargı organlarında yapılması esasına dayanan bir anayasa değişikliğini hazırladık, ortaya koyduk. 
Çeşitli siyasî partilerle görüşmeler yapıldı, hiçbir sonuç alınamadı. İkinci demokrasi programı adı-
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nı verdiğimiz programda da, üç dört yıl önce, aynı işlemlerin yargı yoluyla yapılması konusunda, 
kamuoyuna açıkça deklare ettiğimiz parti olarak taahhütlerimiz oldu. Bugün de bu görüşlerimiz ay
nen devam etmektedir. Bugün de o görüşteyiz ki, bir an evvel bu prosedür, bu yanlış prosedür de
ğiştirilmelidir. 

Türk siyasetine, çoğunluğun parmaklarıyla suçluluk kavramı egemen olmamalıdır. Bu ülkenin 
siyasî kadroları, ithamcı parmaklarla sanık sandalyesine gitmemelidir. Yüce Meclise ve demokra
tik kurumlarımıza, karalamalardan hep zarar gelmiştir. Siyaseti, bir sorun üretme faaliyeti olmak
tan çıkarıp, bir sorun çözme faaliyeti haline getirmek zorundayız. Kurumlar, toplumdan aldıkları
nı, kendi işlemleriyle topluma daha fazlasını vererek ayakta durabilirler. Topluma sorun üreten ku
rumlar itibar kaybederler. 

Değerli milletvekilleri, bu ülkenin çözüm bekleyen büyük sorunları vardır, ulaşması gereken 
millî hedefleri vardır. Biz, bunlara, millete, sadece yönetemeyen bir demokrasi armağan ederek 
ulaşamayız. 

Meclisin denetim mekanizmaları elbette çalışmalıdır; ama, demokratik ahlakı koruyarak, kılı 
kırk yaran bir dikkat ve itinayla kişisel trajedileri, toplumsal ve siyasal trajedilere dönüştürmeden 
denetim mekanizmasını işletmek mümkündür. Dünyanın çağdaş ülkelerinde buna benzer sistemler 
vardır. Bunların çalıştırılması ve Türk siyaset hayatına kazandırılması mümkündür. Yapılması ge
reken şey, tez elden bir anayasa değişikliğiyle, yargının görevini yargıya, yasamanın yasamaya bı
rakmaktır. Bunu yapabilecek niteliğe sahip olduğumuza inanıyorum; bunu yapabilecek nitelikte 
yüzlerce insan, bu Meclisin tarihinde şerefle görev yapmıştır. 

Bu millete en çok hizmet edenlerin, Türkiye'de, soruşturma rekoru kırdıklarını unutmamalıyız. 
Türkiye'ye en uzun süre hizmet eden değerli devlet adamlarımız hakkında sayısız soruşturma öner
geleri yaşanmıştır. Bunlardan ne kamuoyunu tatmin eden bir sonuç çıkmıştır ne de siyasetçinin ve 
bu Yüce Meclisin itibarına itibar eklenmiştir. 

Hepimize düşen görev, bir kere daha, bu Yüce Meclisin itibarına itibar kazandırmak, bu Yü
ce Milletin yüce ideallerine hizmet edici temiz siyaset, temiz toplum yaratıcı gayretlerin içerisinde 
bulunmaktır. Birbirimizi suçlayarak hiçbir yere varamadığımız, bugünün çoğunluk hesabının yarın 
azanlık hesabına döndüğü ve hesabın döndüğü, sapın döndüğü, keserin döndüğü hep yaşanmıştır. 
"Eğer, tarih, ondan ders alınsaydı tekerrür mü ederdi" diye bir söz var. Bundan ders almalıyız, bun
lar tekerrür etmemeli. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sağlam. 
İzmir Milletvekili Sayın Rahmi Sezgin, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkılar) 
RAHMİ SEZGİN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili İsmail 

Kalkandelen ve 55 arkadaşınca İzmit'te SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şir
ketine bedelsiz vermek suretiyle görevini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski.Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ile Sanayi ve 
Ticaret eski Bakanı hakkında verilen ve komisyonda görüşülmesi tamamlanan Meclis soruşturma
sı hakkında şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi sevgi ve saygı
larımla selamlıyorum. 

Sözlerime, basında da geniş yankı uyandıran ve genelde olumlu karşılanan söz konusu anlaş
mayla ilgili bazı görüşleri aktarmakla başlamak istiyorum. 24 Temmuz 1998 tarihli bir makalede 
şöyle deniliyor: "Türkiye, Ford'un yapacağı 500 milyon dolarlık yatırımı daha büyük kolaylıklar ta-
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nıyan Portekiz'e kaptırmak üzere; Hyundai'nin, Türkiye'ye yapacağı 350 milyon dolarlık yatırımı 
İspanya'ya kaptırdığı gibi. Mesut Yılmaz Hükümeti, 500 milyon dolarlık Ford-Koç otomotiv yatı
rımını Portekiz'e kaptırmamak için SEKA arazisini tahsis etmiş ve çok isabetli bir karar almış. Koç, 
önce bu araziyi satın almak istemiş, Yılmaz Hükümeti ise bedava vermiş; ama, süreç işlerken Por
tekiz alternatifi ortaya çıkınca, Türkiye'nin bu 500 milyon dolarlık yatırımı kaptırmamak için ara
zi kolaylığı sağlaması gerekmiştir. Yılmaz Hükümetinin de yaptığı budur. Kaldı ki, bedava değil; 
bölgedeki eğitim kurumlarına verilen destek karşılığı. Bunlar hakkında ileride geniş bilgiler vere
ceğim." Makale devam ediyor. "Mesele, küreselleşmeye nasıl bakacağımız meselesidir. Yolsuzluk 
ve yasaların ihlali gibi durumlar olmadıkça, yabancı sermayeyi çekmek için hem kurallar düzeyin
de hem teker teker büyük yatırımlar için Türkiye kolaylıklar sağlamalıdır. Dünyadaki 306 milyar 
dolarlık yabancı sermaye pazarından Türkiye binde 4, İspanya yüzde 8 pay alıyor. Küreselleşme 
süresince bütün ülkeler yatırım çekmek için yeni politikalar geliştiriyorlar. Portekiz Ford-Volksvva-
gen firmasının yatırım yapması için 1,5 milyon metrekarelik bir arsayı bedava vermiştir. Ford, şu 
anda bahse konu bu yatırımı Portekiz'e yapacakken, SEKA arazisinin sosyal tesisler kurulması şar
tıyla tahsil edilmesi üzerine, Türkiye'ye yatırım kararı almıştır. 1 milyar dolara kadar ihracat yapa
cak olan bu yatırım da mı Portekiz'e gitseydi?" 

Yine, 5 Haziran 2000 tarihli bir makalede: "ANAP Genel Başkanının, böyle, yurdunu seven 
her Türk vatandaşının yapması gerekeni yaptığı için Yüce Divana gönderilmek istendiğini görüyo
rum; inanın, kahroluyorum. Yanı başımızda Romanya'nın, Bulgaristan'ın yabancı sermayeyi çek
mek için neler yaptığını görünce daha da kahroluyorum." 

15 Temmuz 1998 tarihli bir başka makale: " Ford-Otosan Ortaklığı, 550 milyon dolarlık bir 
otomotiv yapımı yapmak, yılda 1 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmek üzere anlaştı. Bu, müs
temlekelerle yapılan türde bir anlaşma değil; ortaklık eşit, üretilecek araçlar dünya pazarında reka
bet gücüne sahip olacak; tasarım, araştırma, geliştirme burada yapılacak. Türk otomotiv endüstrisi 
bu sayede 2000'li yılların ufkunu yakalayacak. 

Ford, bugün, dünyanın ikinci büyük otomotiv grubu; 2000 yılında dünya liderliğini hedefli
yor ve büyümenin önemli adımlarından birini atmak için Türkiye'yi seçiyor. Türkiye, yalnız eko
nomik değil, siyasî kazanımlar sağlayacak büyük fırsat. Bu yatırımı, kendi ülkelerine çekebilmek 
için İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya yarışıyor. Ankara hükümeti, bu ta
rihî fırsatı kaçırmamak için 'onların tanıdıkları bütün kolaylıkları biz de sağlarız' diyor ve SEKA'ya 
ait İzmit'te 1 600 dönüm bir arazi Ford-Ötosan Ortaklığına tahsis ediliyor." 

Üç gazetenin köşe yazarlarından yaptığım alıntılar, pek çok yazarın, gözlemcilerin ve kısaca 
söylemem gerekirse, kamuoyunun genel kanışıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu yatırım sayesinde, ülkemize, Ford'un dünyada önde gelen teknolojisi 
gelmektedir. Yine bu sayede, ülkemizden 1 milyar dolarlık ihracat yapılacaktır. Yine, bu yatırım 
sonucu, 2 000 kişiye iş olanağı sağlanacak ve beraberinde kurulacak yan sanayi nedeniyle yeni is
tihdam sahaları açılacaktır. 

Ayrıca, arazi, Ford'a bedava verilmemiştir; karşılığında, fabrika içinde bir yüksekokul inşa 
edilecek ve bu yüksekokul, Kocaeli Üniversitesinin bir bölümü olacak, Kocaeli Üniversitesi Ars-
lanbey Kampusu içinde bir toplantı salonu ve sosyal tesis Koç Grubu tarafından inşa edilecek, İh-
saniye Meslek Yüksekokulunun eksik inşaatı tamamlanacak ve eğitime hazır hale getirilip, açılma
sı Koç Grubu tarafından sağlanacak, Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesi inşaatının bir bölümü Koç 
Grubu tarafından yapılacak, Gölcük Anadolu lisesi inşa edilecek ve Millî Eğitim Bakanlığının em-
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rine tahsis edilecek, deniz kenarında park ve dinlenme tesisleri ile kapalı spor salonu yapılacak. Bü
tün bu işler, fabrikanın yapım süresi içinde bitirilecek ve fabrikayla birlikte hazır olacak. 

Öncelikle, bedelsiz satış sözleşmesi yapıldığı doğru değildir. SEKA arazisini satın alan Ford 
Otomotiv Anonim Şirketine, sözleşme uyarınca birtakım taahhütler, edimler yüklenmiştir ve yerin
de yapılan tespit ve gözlemlerden, edimlerinin bir bölümünü zamanında yerine getirmiştir. Soruş
turma dosyasındaki bedelsiz devir söz konusu değildir. Ortada tek yanlı bir bağış, karşılıksız lütuf 
yoktur. Sözleşmeye göre, Ford Anonim Şirketi taahhütlerini yerine getiremediği takdirde müeyyi
deler uygulanacaktır. 

Yerinde yapılan tespit ve gözlemlerden anlaşıldığı üzere, ülkemiz büyük bir sanayi yatırımı 
kazanmış, devasa yapı ve tesislerin kurulmakta olduğu memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye'nin 
sanayileşmesine, işsizlik sorununun çözümüne katkı yapacak, ileri teknolojinin ülkemize getirilme
sine yardımcı olacak girişimlere karar vermek ve uygulamak alkışlanmalı, desteklenmelidir. Çok 
büyük dev projelerin hayata geçirilmesinde, anasözleşmenin uygulanmasında zaman zaman yaşa-
nılabilen aksaklıklar, eksiklikler, mevzuattan kaynaklanan gecikmeler, söz konusu soruşturma dos
yasında bulunabilir. Ancak, bu giderilebilecek noksanlıklar, herhangi bir zararın doğmasına neden 
olmamıştır. 

Dosyada istenen tüm bilgi ve belgeler toplanmış, müracaat edilen taraf ve kişilerin beyanları 
dinlenmiş, ilgili arazi üzerinde yapı ve tesisler yerinde görülmüş ve tespit edilmiştir. Suç isnat edi
len kişilerin görevi kötüye kullanma kastını taşımadıkları, tam tersine, ülkemizin yüksek menfaat-
larına hizmet saikiyle hareket ettikleri, ortaya konulan eser ve tesislerden anlaşılmaktadır. 

Küreselleşen dünya ekonomisinde, uluslararası sermayeyi ve büyük yatırımları kendi ülkesine 
çekebilmek için, devletler ve hükümetler arasında büyük bir yarışın yaşandığı unutulmamalıdır. 
Türkiye'yi yönetenlerin aynı uyanıklık ve duyarlılık içerisinde olmaları, halkımızın beklentisidir. 

Dosya içeriği incelendiğinde, ortada kanunsuzluk, keyfîlik taşıyan tasarruflar yoktur. İdarenin, 
ülkenin yüksek menfaatlarını gözeterek kullandığı takdir hakkını, görevi kötüye kullanılması ola
rak yorumlamak doğru değildir. Ulus ve ülke yararına yapılan işlerde karar verici ve uygulayıcıla
rı siyasî mülahazalarla yıldıracak, yıpratacak asılsız iddia ve isnatlarda bulunmanın doğru olmadı
ğı, iddia ve isnatların mutlaka gerçeklere ve somut delillere dayanması keyfiyeti göz önünde tutul
malıdır. 

Sonuç olarak: 
1- Bu projeyle, ülkemiz, büyük bir sanayi yatırımı kazanmıştır. Bu ise, ülkemizin ve halkımı

zın yararınadır. 
2- Arsa, firmaya belli edimler ve şartların yerine getirilmesi kaydıyla verilmiştir. 
3- Suç isnat edilen kişilerin görevi kötüye kullanma kastînı taşımadıkları, kişisel çıkar değil, 

tam tersine, ülkemizin yüksek menfaatlarına hizmet amacıyla davrandıkları, ortaya çıkan tesisler
den anlaşılmaktadır. 

4- Yabancı sermayeyi çekmek için, bütün dünyada uygulanan evrensel kurallar uygulanmıştır. 
(Mikrofon elektronik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, tamamlayın lütfen. 
RAHMİ SEZGİN (Devamla) - 5- Ülkesi için güzel şeyler yapanları cezalandırmak, bundan 

sonra güzel şeyler yapacak olanların yolunu kesmek ve cesaretlerini kırmak anlamına gelir ki, bun
dan kaçınmak gerekir. 
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Yüce Kurula arz ettiğim açıklamalar ışığında, (9/28) sayılı dosyada dokunulmazlıkları kaldı
rılmak istenilen Meclis Soruşturması Komisyonu raporuna ret oyu vereceğimi arz eder, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Bursa Milletvekili Sayın Ahmet Sünnetçioğlu, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/28) esas nu

maralı soruşturma komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

İzin verirseniz, sözlerime, bu komisyonun amacının, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
nin, bahsi geçen bölgeye yaptığı yatırım ülkemize faydalı mı değil mi veya faydalıysa, ne kadar 
faydalı ne kadar faydasız olduğunu soruşturma komisyonu değil de, bahsi geçen arsanın Ford Oto
motiv Sanayi Anonim Şirketine verilmesinde görev ihmali, usulsüzlük var mı yok mu olduğunu 
araştırma komisyonu olduğunu belirterek başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, SEKA'nın, Gölcük'te, bahsi geçen bölgede iki parçadan oluşan 2 313 666 
metrekarelik bir arazisi vardır. SEKA, o anda darboğazdadır; 1,5 trilyon liralık elektrik borcunu 
ödeyemediğinden dolayı Giresun'daki fabrikasını kapatmış ve 9 tane fabrikasını modernize etmek 
için de tam 30 trilyon liraya ihtiyacı vardır. 

Bizzat genel müdürün ifadesiyle, 1980 senesinden beri SEKA'da bir iyileştirme yapılmamış
tır. Yine, genel müdürün ifadesiyle, 1995 yılındaki yönetim kurulu, gazete kâğıdını gazete patron
larına adaletsiz dağıttığı için, gazete patronları SEKA'ya karşı tavır koymuşlar ve yurt dışından kâ
ğıt ithalatı yapıldığından, SEKA talep yetersizliğinden dolayı darboğazdadır. 

İşte, böyle bir durumda, SEKA Genel Müdürlüğü, talep yetersizliğinden doğan finansman dar
boğazından kurtulmak için yönetim kurulunu 8.11.1997'de topluyor ve atıl arsa ve arazilerin değer
lerinin tespitinin yapılması kararı alıyor ve satılması fikrini de benimseyerek, arazinin bedelle sa
tılmasının uygun olduğuna dair yazıyı Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildiriyor. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, biraz sonra arz edeceğim vakte kadar, bunu hiç göz önüne almıyor ve bu arada, Özel
leştirme Yüksek Kurulu, 6.12.1997 tarihinde, SEKA'yı özelleştirme kapsamına alıyor. Ancak, özel
leştirme kapsamına alınan ve Özelleştirme İdaresine bağlanan kuruluşların, bağlı bulundukları ku
ruluşlarla ilgileri derhal kesilirken, burada bir ayrıcalık yapılarak, SEKA'nın Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığıyla ilişkisi devam ettiriliyor ve SEKA'nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkisi 18.7.1998 
tarihine kadar devam ediyor. 

İşte, bu noktada, Kocaeli Sanayi Odası, 13.3.1998 tarihinde, bu arazinin 1 200 dönümlük bö
lümünü, serbest bölge kurmak amacıyla bir yazıyla istiyor ve yine, Kibar Holding Anonim Şirke
ti, 31.3.1998 tarihinde, galvanizli saç üretimi için bu arazinin 400 dönümlük parçasını istiyor ve 
SEKA Genel Müdürlüğü, bunlardan Kocaeli Sanayi Odasının teklifini, 25.3.1998 tarihinde, söz ko
nusu arazinin üzerinde özel tip yeni kavak türlerinin üretiminin yapıldığı ve araştırma yapıldığı ge
rekçesiyle reddediyor, Kibar Holdinge de hiç cevap vermiyor. Ancak, Ford Otomotiv Sanayi Ano
nim Şirketi, 24.4.1998 tarihinde, yani, bu diğer iki müracaattan birbuçuk ay sonra, yüzde 41'i Koç 
Holdingin, yüzde 41'i Ford Motor Company'nin ve yüzde 18'i halka ait olmak üzere, bu arazinin 1 
600 dönümüne 120 000 adet kapasiteli tesislerin birinci bölümü, 2000 yılında, hafif ticaret vasıta
ların yenilenmesi şeklinde, ikinci bölümü, 2001 yılında, ihracata yönelik yeni araç yönetimi şeklin
de ve 2001'den itibaren de, 500 ilâ 700 milyon dolarlık ihracat yapacağı garantisiyle, bu arazinin 1 
600 dönümünün kendilerine bedava değil, satılmasını talep ediyor. 

- 2 7 3 -



T.B.M.M. B:115 22 .6 .2000 0 : 3 

Bu tarih çok önemlidir. 24.4.1998 tarihinde, yukarıda saydığım, sanki bir fizibilite yapılmış gi
bi ve teşvik belgeli, 550 milyon dolarlık teşvik belgeli diye adı geçmektedir; halbuki, bizim araş
tırmalarımıza göre, 1997 ve 1998 yıllarında otomotiv sanayiinde komple yatırım müracaatı oldu
ğuna dair bir belgeye rastlayamadık. Bu müracaatın fizibilitesi yoktur, teşvik belgesi yoktur, ÇED 
raporu da yoktur. Araştırmalarımıza baktığımızda, bu şirket, 12.1.1999 tarihinde bir yazıyla Hazi
neye müracaat ediyor ve bu teşvik, 15.3.1999 tarihinde çıkıyor. Bölgeyi ziyaretimizde, yetkililere 
"neden böyle" diye sorduğumuzda "Temmuz 1998'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir vergi 
yasası çıktı. Bu vergi yasasının birinci bölümü 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girecek ve yatırım in
diriminden biz, yüzde 200 olarak, 2 katı olarak faydalanacağız ve KDV istisnası, Gümrük Vergisi 
muafiyetiyle beraber, bunlar, belki de, yüzde 300 gibi bir indirim kapsamında olacak ve bunları bir 
sonraki senenin kazancından da düşme imkânını elde edeceğiz. O zaman, niye müracaat edelim" 
denildi. Teşvik belgesi daha sonra çıkmış, fizibilitesi yok, ÇED raporu da tam yedi ay sonra, 
18.11.1998 tarihinde verilmiş. ÇED'siz, fizibilitesiz ve teşvik belgesiz bu arsa, bu şirkete veril
miştir. 

İşte, bu noktada, SEKA Genel Müdürlüğü, Ford Otomotiv Sanayii Anonim Şiketinin talebin
den sonra, daha önceki iki talebi de birleştirerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildiriyor ve Sana
yi ve Ticaret Bakanlığı da, daha öncekilerle beraber, bildirilen tekliflerle, daha önce 8.11.1997 ta
rihinde SEKA Yönetim Kurulunun almış olduğu talep yetersizliğinden arsanın satışının benimsen
diğine dair karan gerekçe göstererek, bunu, bir üst makama, Başbakanlığa gönderiyor. Yüksek 
Planlama Kurulu, bu müracaatla, 25.5.1998 tarihinde, bazı şartları da alt alta koyarak, peşin bir sa
tış yapılmasını şart koşarak ve bunun da takibini SEKA Genel Müdürlüğünün yapması şartıyla, bu 
satışı onaylıyor ve fiyat tespiti yapılmasını söylüyor. İşte, SEKA Genel Müdürlüğü, bu noktada, da
ha önce o bölgede satılmış olan bir arsayı emsal göstererek, metrekaresini 16 dolar olarak tespit 
ediyor; ama, bir engel çıkıyor. Bu engel de, SEKA'nın anasözleşmesinin 4 üncü maddesi. SE-
KA'nın anasözleşmesinin 4 üncü maddesi, bırakın bu arsanın bedelsiz verilmesini, satışa bile mü
saade etmiyor. Bunun değiştirilmesi de 4046 sayılı Kanuna göre -özelleştirme kapsamında olan ku
ruluşların statülerinin değiştirilmesi- mümkün olmadığından, değiştirilememesine rağmen, SE
KA'nın anasözleşmesinin 4 üncü maddesi "ülkenin ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurula
rak, mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri satabilme imkânı" şeklinde değiştiriliyor ve bu 
noktadan sonra da, Bakanlar Kurulunun o meşhur 8.6.1998 tarihli kararı -bedelsiz satışı şeklinde-
gerçekleşiyor. Buradan doğacak olan görev zararı da, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
35 inci maddesine dayandırılıyor. Halbuki, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci 
maddesine baktığınız zaman, bu görev zararının sadece kurumların ürettikleri mal ve hizmetlerin 
fiyatlarında olduğunu, taşınmaz mallarda olmadığını göreceksiniz. Yine, aynı kanun hükmünde ka
rarnamenin 57 nci maddesine baktığınızda "teşebbüslerin, müesseselelerin, işletmelerin ve bağlı 
bulundukları ortaklıkların mallan ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, devlet malı aley
hine işlenmiş sayılır" şeklinde bir ifadeyi de orada göreceksiniz. 

Bu arsa üzerinde, Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliğinin araştırmasına göre "tarıma 
elverişli ikinci sınıf arazi" şeklinde rapor vardır ve buranın tarımdışı gayeyle kullanılması mümkün 
değildir. 

Yine, Genelkurmay Başkanlığı, daha önce yapılan bir müracaata, Ycnporl Şirketinin liman 
projesiyle ilgili yapmış olduğu bir müracaata izin vermemiş olmasına rağmen, Ford Otomotiv Ano
nim Şirketi devreye girdiği zaman, bu liman iskelesinin yapılmasıyla ilgili izni vardır ve Devlet 
Planlama Teşkilatının 20 nci Dönemde çalışmalarını sürdüren komisyona yazmış olduğu bir yazı
da da, otomotiv sektöründe bir kişinin istihdamı için yapılması gereken yatırım miktarını 100 000 
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dolar olarak belirlenmiştir. Burada, 650 milyon dolar yatırım kapasitesi düşünüldüğü zaman, 6 500 
kişi çalıştırmak gerekirken, çalıştırılacak işçi sayısı da 2 000'dir. 

Sık sık Danıştay 10. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararından bahsediliyor... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen tamamlayın; size de 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun efendim. 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - Danıştay, 9.7.1998 tarihinde yürütmeyi durdurma 

kararı vermiştir; ancak, bundan hemen bir hafta sonra, 17.7.1998 tarihinde, Başbakanlığın savun
ması alındıktan sonra, sadece yürütmeyi durdurmuştur ve dava, halen devam etmektedir. 

Sayın Başbakan, sık sık "on defa Başbakan olsam, on defa da bu yeri veririm" gibi sözler söy
lemektedir. Burası, birinci derecede deprem arazisidir. Allah geçinden versin, bir daha olmasın; on 
defa deprem olsa, burası, on defa daha yıkılır. 

Yine, çıkarılan kitapta "burası, depremden fazla hasar görmemiştir" diye bahsediliyor. Bakın, 
bu şirketin kendisinin yapmış olduğu araştırmada "önümüzdeki 40 ilâ 50 yılda 6 veya 7 ölçekli bir 
deprem olacaktır, önümüzdeki 250 yılda da 7,4 şiddetinde bir deprem olacaktır" denilmiştir ve şu 
andaki masrafları tam ikiye katlamıştır. 

Şimdi, Anayasanın ilgili hükmü gereğince ırk, renk ve cinsiyet... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sünnetçioğlu, süreniz tamamlandı efendim. 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bitti efendim süreniz, teşekkür edin lütfen. 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - Burada, bir aileye kayırmacılık vardır diye son 

cümlelerimi söylüyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Emre Kocaoğlu. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
A.EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kocaeli'ndeki 1 600 metrekarelik SEKA arazisinin, 55 

inci hükümet kararıyla, Ford Otosan firmasına şartlı satışında usulsüzlük olduğu zannıyla, dönemin 
Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ile dönemin Sanayi Bakanının Yüce Divana şevkine ilişkin (9/28) 
esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu hakkında kişisel görüşlerimi açıklamak üze
re huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu tartışma bana çok garip geliyor; çünkü, konu, Shakespeare'in 
ünlü piyesi Yanlışlıklar Komedyası'na benziyor, düzeltmeye nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. 
Yapılan işte, en küçük bir suç, usulsüzlük veya kanunsuzluk yoktur; tam tersine, yapılan iş, ülke
nin hayrına bir büyük hizmetten ibarettir ve şimdi, biz, bu hizmeti yapanlara milletçe teşekkür et
memiz gerekirken, onları suçlayan, haksız ve adaletsiz bir komisyon raporunu konuşuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, önce şunu tespit edelim: Bu arazi, durup dururken SEKA'nın elinden 
alınmış ve Ford Otosan'a karşılıksız tahsis edilmiş değildir. SEKA Genel Müdürlüğü, finansman 
sıkıntısını aşmak için, 8.11.1997 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yani 55 inci hükümetten ön
ceki hükümet döneminde araziyi satılığa çıkarmış ve 55 inci hükümet de, araziyi, şartlı olarak, ya
ni aynî bedel karşılığında, Ford Otosan'a satmıştır. Ortada ne SEKA arazisinin elden alınması var-
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dır ne de bedelsiz tahsisi; ortada olan, Türkiye'nin, yabancı sermaye yoluyla, büyük bir uluslarara
sı sanayi üssünü kazanmış olmasıdır. 

Fakat, değerli arkadaşlarım, heyhat, biz, bu ülkeyi kalkınma fikriyle tanıştıran bir Başbakanı 
asmış bir toplumuz; karalama ve çürütme huyumuz, maalesef, burada da devam ediyor. Şimdi de, 
ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı sermayeyi getiren bir başka Başbakanı Yüce Divana göndermeye 
kalkıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Mesut Yılmaz'ın bu konudan dolayı Yüce Divana gönderilmesi, 
tek bir şartla kabul edilebilirdi; eğer, Yüce Divan, bir ceza organı olmasaydı ve hayırlı hizmetlere 
madalya veren bir teşekkür organı olsaydı, Sayın Yılmaz, orada, bu hizmetinden ötürü ödüllendi
rilirdi; ama, Yüce Divan bir ceza mahkemesidir ve Sayın Yılmaz'ın bu sebeple oraya şevkinin sa
dece telaffuzu bile, vicdanları yaralayan bir büyük haksızlıktır. 

Eğer, hizmet erbabına karşı karalama ve çelmeleme huyumuzdan vazgeçmezsek, eğer karala
ma erbabını hizmet erbabından üstün tutmaya devam edersek Türkiye gelişemez değerli arkadaş
larım ve torunlarımız da, kişi başına millî geliri Avrupa'nın sekizde l'i, onda l'i düzeyinde bir fa
kir ve adaletsiz ülkede yaşamaya devam ederler. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu Ford Fabrikası kendiliğinden bize gelmedi; Arjantin, Al
manya, Portekiz vesaire gibi ülkelerin de katıldığı zorlu bir yarıştan sonra, Koç Grubunun ulusla
rarası prestiji ve 55 inci hükümetin basireti sayesinde ülkemize kazanıldı; yani, bu yarışta Türkiye 
kazançlı, Arjantin, Almanya, Portekiz vesaire de zararlı çıktı. Satış işleminden sonra bölgede mey
dana gelen 17 Ağustos deprem felaketi, bu satışın ne kadar hayırlı bir iş olduğunu tekrar kanıtla
mıştır; çünkü, satış şartlarına göre, burada, 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak ve yılda, yakla
şık 120 000 araç üretilecektir; 4 000 kişi doğrudan istihdam edilecektir; yan sanayide 8 000 kişi da
ha çalışacaktır; otomotiv sanayiinin dolaylı lojistik ve hizmet istihdam katsayısı 10 sayılırsa, 120 
000 aile daha, destek amaçlı yan işlerde karnını doyuracaktır; arsa bedeli olarak 10,5 milyon dolar
lık okul, hastane, fakülte, konut, orman gibi çeşitli kamu yatırımları yapılarak hibe edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şart olarak belirtilen bu yatırımlar ve hizmetler başlamış durumdadır; 
hatta, öngörülenden daha fazlası yapılmaktadır. Mesela, fabrika yatırımı, 500 milyon dolardan 650 
milyon dolara çıkmıştır. Hibe yatırımları da, deprem yardımları dahil, 10,5 milyon dolardan, yak
laşık 15 milyon dolara çıkmıştır. 

Tekrar arz ediyorum: Yapılan işlem tahsis değil, şartlı satıştır. Satış bedeli 10,5 milyon dolar
lık ek yatırımdır; yani, okuldur, fakültedir, hastanedir, konuttur, ormandır, deprem yardımıdır. Bu 
bedel 10,5 milyon dolar olmasına rağmen, deprem yardımlarıyla birlikte, fiilen 15 milyon dolara 
yaklaşmıştır; yani, değerli arkadaşlarım, aslında, bu arsa, yaklaşık 15 milyon dolara satılmış de
mektir ve unutulmasın ki, satış tarihindeki rayiç bedel bu rakamın altındaydı. 

Değerli milletvekilleri, dünyada yabancı sermayeyi, özellikle yabancı otomotiv şirketlerini 
kendilerine çekmek için, bütün ülkeler yarış halinde teşvikler dağıtıyor. Birkaç örnek vereyim; ge
çen yıl Brezilya Forda 8 milyon metrekarelik arsayı 5 milyon dolara verdi, iki yıl önce Hindistan 
Forda 1 milyon metrekare arsayı bedava verdi, Rusya Forda 300 000 metrekare arsa üzerinde ku
rulu 52 000 metrekarelik fabrika tesislerini sembolik bir fiyata verdi, dört yıl önce Portekiz 1,5 mil
yon metrekarelik arsayı Ford-Volksvvagen ortak grubuna bedava verdi, birkaç yıl önce İngiltere Ja
guara koca bir arsayı bedava tahsis etti, Amerika Birleşik Devletlerinde Alabama Eyaleti Mercede-
si kendisine çekmek için fabrika arsasını bedava verdi ve değerli arkadaşlarım, ne acıdır ki, bazı 
paranoit kaygılar yüzünden Türkiye'nin kaçırdığı Toyota Şirketini, daha bu yıl Fransa, muazzam 
teşvikler verip ülkesine çekti; yani, Toyotayı Türkiye kaybetti, Fransa kazandı. Acaba, yine bu ol-
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saydı; yani, Türkiye, Toyota gibi Fordu da kaybetseydi ve Arjantin, Romanya veya Portekiz kazan-
saydı daha mı iyi olurdu değerli arkadaşlarım ve şimdi Sayın Yılmaz, Ford fabrikasını Türkiye'ye 
kazandırdığı, yani hizmet ettiği için suçlanmaktadır. Allah herkese böyle hayırlı suçlamalar nasip 
etsin; çünkü, bugünkü siyasî istismar şartları içinde suçlanan Sayın Yılmaz, yarınki serinkanlı şart
larda, bu konuyu, alnında şerefli bir zafer tacı gibi taşıyacaktır. 

Bu fabrika her yıl en az 1 milyar dolarlık üretim yapmayı ve bunun en az 700 milyon dolarlık 
kısmını ihraç etmeyi taahhüt etmiştir; yani, bu fabrika, Türkiye'yi uluslararası bir sanayi üssü ya
pacaktır. Eğer böyle soruşturmalarla kendi kendimizi çelmelemezsek, bu örneğin ışığında, başka 
yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye gelerek yeni uluslararası sanayi üsleri kurmaları beklenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, söz konusu karar, dönemin başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın tek başı
na verdiği bir Başbakanlık kararı değildir, bütün bakanların imzasıyla çıkan bir hükümet kararıdır. 
Bu imza sahiplerinin çoğu, şimdiki Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit dahil, şu anda hükümette
dir. Komisyon raporu, hükümet kararındaki imzaların çoğunu yok sayıyor, sadece 2 kişinin, Baş
bakan Sayın Yılmaz'ın ve Sanayi ve Ticaret Bakanının imzalarını cımbızla ayırıp, onlara suç yük
lüyor. 55 inci hükümetin bu kararının, hukuka ve mevzuata aykırılık iddiasıyla, iptali için, eski mil
letvekili Sayın Yurdagül ile Kocaeli Barosu tarafından yürütmeyi durdurma istemli olarak Danış-
tayda açılan dava halen devam etmektedir. Yürütmenin durdurulması talebi, Danıştay 10. Dairesi 
tarafından reddedilmiştir. Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu da, bu karara yapılan itirazı 
reddetmiştir; yani, yürütmeyi durdurmamıştır. 

Geçen dönemde söz konusu iddia, Mecliste gensoru konusu yapılmış; ama, Meclis, bu öner
geyi reddetmiştir. Yargıda ve geçen Mecliste sonuç alınamaması üzerine, bu defa, işte bu soruştur
ma önergesi verilmiştir. Şimdi görüştüğümüz rapor, bu rapordur. 

Açıkça görülmektedir ki değerli milletvekilleri, komisyon raporu her açıdan haksızdır, hukuk
suzdur, her vicdan için inciticidir; ama, ben inanmak istiyorum ki, işin içinde iş yok, sadece bir yan
lışlık vardır ve Yüce Meclis, şimdi bu yanlışı düzeltme fırsatına sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, gelin, bu haksızlığa bir son verelim. Gelin, hakkı haklıya teslim ede
lim. Suçlama için başlatılan bu yanlış müzakereyi doğru yöne çevirelim ve hizmet yapanları takdir 
edelim. 

Kocaeli'ndeki yüzbinlerce depremzede aile bizden adalet ve hakkaniyet bekliyor. Deprem böl
gesindeki mağdur vatandaşlarımıza iş bulan, aş bulan, ev bulan, umut bulan bu işlemi çarpıtmaya
lım, çürütmeyelim; destekleyelim ve depremzedelerin yüzünü güldürelim. Millet, bizden, siyasî 
manevralar değil, hak ve adalet bekliyor. Gelin, adaleti yerine getirelim ve bu haksız raporu redde
delim arkadaşlarım. 

Dönemin Başbakanı Sayın Yılmaz'a, dönemin Başbakan Yardımcısı şimdiki Başbakanımız 
Sayın Ecevit'e ve 55 inci hükümetin bütün bakanlarına, bu büyük hizmet için saygıyla teşekkür 
edelim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılarımı tekrarlarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Şandır; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sa

yın İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşının vermiş bulunduğu önerge üzerinde, İzmit'teki SEKA'ya 
ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketine bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötü-
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ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Yalım Erez hak
larında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince açılmış olan Meclis soruştur
ması sonucunda hazırlanmış olan komisyon raporuyla ilgili olarak konuşmak üzere söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime, yoğun bir çalışma gösteren ve 
titiz bir rapor ortaya çıkaran komisyonun değerli başkan ve üyelerini kutlayarak başlamak isti
yorum. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis soruşturması komisyonlarının, Anayasanın 100 
üncü ve Meclis İçtüzüğünün 107 ilâ 113 üncü maddeleri muhtevası gereği bir hazırlık soruşturma
sı kurumu olarak görev yapması gerekmektedir. Buradaki asıl amaç, Bakanlar kurulunda görev ya
pan sayın başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili konularda işledikleri iddia edilen suçlar hak
kında cumhuriyet savcısı görevini, millî irade adına, Yüce Meclisin yapmasıdır. Bu inceleme so
nucunda, eğer suçun sübuta erdiği kanaatine varılırsa, ilgilisi Yüce Divana sevk edilmekte ve yar
gılanması sağlanmaktadır. 

Bir diğer amaç da, Yüce Meclisin, hükümet uygulamaları üzerinde bir anlamda siyasî, idarî ve 
adlî denetiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktır; yani, Meclis soruşturması teknik bir görevdir. 
Meclis soruşturması, siyasî hesaplaşma alanı değildir, pazarlık zemini de değildir; siyasî istismar 
veya hesaplaşma yeri hiç değildir; aksine, bir hukuk zeminidir, adalet zeminidir, insaf ve vicdan 
değerlerinin sonuna kadar başvurulup, haklının ve hakkın korunduğu, korunması gerektiği bir ze
mindir; ama, haksızlığın da, Türk Milleti adına ortaya konulup, Türk adaletine havale edileceği bir 
zemindir. 

Bu uygulamanın temelinde, demokrasinin vazgeçilmez niteliklerinden birisi olan görüşler ay
rılığı ilkesi yatmaktadır; hem Anayasamızda hem de Meclis İçtüzüğünde Meclis soruşturması ko
misyonları kendisine havale edilen hususları bir hakem pozisyonunda inceleyecek ve ulaştığı bil
gi, belge ve sonuçları Yüce Meclise sunacaktır. Burada da milletvekilleri ulaştıkları vicdanî kana
at ve hukukî sonuca göre karar vereceklerdir. Bu uygulamanın asıl amacı, bakan ve başbakanları
mızı esası olmayan iddialar karşısında hemen yargıya gönderip yıpratılmalarını engellemektir; ben
zeri bir uygulama devlet memurları ve diğer kamu görevlileri için de mevcuttur. 

Bu sistemin yanlış yönleri olabilir, bunların düzeltilmesi de gereklidir diye düşünebiliriz; ama, 
bu müessese var olduğu sürece istismar edilmemesi gereken bir uygulamadır; ancak, maalesef, ya
kın geçmişimizde bunun aksine uygulamalar kural haline getirilmiştir. Çeşitli zamanlarda çeşitli si
yasî partilerimiz iktidarda veya muhalefette bulunma durumlarına göre tavırlar takınmışlardır. Ba
zı durumlarda muhalefetteyken kendi verdikleri soruşturma önergelerini bile siyasî manevra mal
zemesi olarak kullanmışlar ve iktidara geldiklerinde aksine oy vermişlerdir; yani "karakolda doğru 
söyler, mahkemede şaşar" türküsünü söyleyenler, dönüp, geriye, düne baksınlar, orada kendilerini 
ve tanıdıklarını göreceklerdir. Bu tavırlar, maalesef, tıpkı siyaset kurumları gibi, Meclis soruştur
ması komisyonlarını da itibar erozyonuna uğratmıştır. 

Değerli milletvekilleri, dünde Milliyetçi Hareket Partisi yoktur. Hiç kimse, dünün yanlış alış
kanlıklarında Milliyetçi Hareket Partisini aramasın. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin bu
gün bu konuda takındığı tavrı anlamayanlar, anlamak istemeyenler olabilir; biz onları anlıyoruz, 
millet bu olanları seyrediyor, inanıyorum ki, millet de onları anlıyordur. 

Bu komisyonlar, bir siyasî hesaplaşma ve tasfiye arenası gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. 
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin duyarlı davranışları, geçmişteki yanlış ve tutarsız tavır
larla mukayese edilmeye çalışılmaktadır. Oysa, Milliyetçi Hareket Partisi, her zaman, siyasî yoz-
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laşmaya, usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı mücadele yapma iradesini ortaya koymuştur; bu konu
daki hassasiyetlerini 18 Nisan seçimleri öncesinde ve 57 nci hükümetin kurulması aşamasında ga
yet açık bir şekilde ifade etmiştir. 

Temel ortaklık hukuku olan koalisyon protokolünde, yolsuzluklarla mücadele, vazgeçilmez te
mel bir değer olarak yerini almıştır. Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi miletvekillerinin takındığı 
tavrı, kendi siyasî hesabına göre istismar etmeye kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Parti
si, millete verdiği her sözün arkasındadır, ilkelerinin savunucusudur; hukukun üstünlüğü anlayışı
na sadıktır, milletin hakkına, hukukuna sahip çıkmaktadır; bunu yaparken, hiçbir siyasî hesap pe
şinde değildir; hiçbir kimseye haksızlık etme düşüncesinde değildir; siyasî entrika içerisinde asla 
olmaz, olmadı ve olmayacaktır. Bundan herkes emin olmalıdır. 

Burada sizin de ve milletin de huzurunda bir daha açıkça ifade ediyorum; bu konu, hukukî bir 
konudur, ahlakî bir konudur, vicdanî bir konudur. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, tıpkı 
soruşturma komisyonlarındaki oylamalarda olduğu gibi, tamamen vicdanî kanaatlerine göre karar
larını vereceklerdir; bu tavrın, istikrarı bozma, ortağını arkadan hançerleme veya başka şekillerde 
mütalaa edilmesi, yanlıştır, siyasetin istismarıdır. 

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, Türkiye'de yolsuzluklar o kadar ayyuka çıkmıştır ki, yol
suzlukla mücadele bakanlıkları kurulmak durumunda kalınmış, sonra, o bakanlıklar da yolsuzluk 
iddialarına maruz kalmışlardır; yani, tuz kokmuştur. Ulaşılan bu sonuç, inanın ki, herkesi ve her 
kurumu gölgelemiştir. Türkiye buna müstahak değildir. Artık, siyasî yıpranmaya, yolsuzluğa, usul
süzlüğe milletin tahammülü kalmamıştır. Bu gerçeği görmezlikten gelmek yanlıştır, millete rağmen 
siyaset yapmaktır, milletin vicdanına kulak tıkamaktır. Buna bir çözüm bulunmalıdır ve çözüm bu
rada bulunmalıdır; yapılması gereken neyse de o yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, komisyon raporundaki iddialar şunlardır: SEKA arazisi, dönemin Ba
kanlar Kurulu tarafından özel bir inisiyatif ve özel bir gayretle bir firmaya bedelsiz olarak devre
dilmiştir. Bedelsiz devredilmediği bir bedel karşılığında devredildiği iddiasında, bedel tespitinde 
serbest rekabet şartları sağlanmamıştır. Firmanın taahhütleri karşılığı olarak herhangi bir teminat 
alınmamıştır. 

Görülmektedir ki, firmaya, büyük kazançlar sağlanmıştır, temin edilmiştir. Uyulması gereken 
teamüllere ve gösterilmesi gereken hassasiyetlere dikkat edilmemiştir. Dava yargıdadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemizin kalkınmasında bir tek tuğlası olan herkese mille
timiz adına şükran duyarız; bu yöndeki her gayreti destekler, yüklenilen riskleri takdirle karşılarız; 
ancak, millet hizmetinde bulunmak çok muhataralı bir iştir ve azamî dikkat gerektirir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şandır, lütfen, tamamlayın efendim; size de 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu olayda gerekli özen gösterilmediği kanaatindeyim; ama, 

maalesef, bu özensizlik ve belirsizlik alışkanlık haline getirilmiştir; üzücü olan budur. 
Sayın milletvekilleri, malumunuz, bu tür oylamalar, kanunla tanımlanmış özel oylamalardır. 

Bu konularda bir karar almak veya yönlendirme yapmak hukuken de mümkün değildir. 
Bizler, tüm milletvekilleri, birbirimizin hukukuna, gururuna ve gönlüne azamî dikkat etmek 

durumundayız. Bu Meclisin çatısı altında herkesin, kendi hür iradesiyle, üzerine düşeni yapacağı
na, nihaî hakem olan milletimizin vicdanını rahatlatacak bir karar vereceğine yürekten inanıyorum. 
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Bu görüşmenin, Türk siyasetine itibar kazandırmasını, temiz, güven ve samimiyet esasına da
yalı siyaset anlayışına katkı sağlamasını ümit ediyor, temenni ediyor ve hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şandır. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanvekili Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik; buyurun efen

dim. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 

(9/28) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İSMAİL ÇEVİK (Nevşehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Öncelikle, Anayasa ve İçtüzüğümüzün amir hükümlerini uygulayan Yüce Parlamentonun de
ğerli üyelerinin siyasî karar ittihazıyla ilzam edilerek zan altında bırakılmalarını uygun bulmadığı
mızı ifade etmek istiyorum. 

20 nci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde olan, ancak, sonuçlandırılma
mış bir soruşturma komisyonu işinin 21 inci Döneme intikal etmesi neticesinde, Genel Kurulun 
23.11.1999 tarih ve 656 sayılı, geçen yasama döneminde sonuçlandırılamayan Meclis soruşturma
sı önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasamızın 100 üncü maddesine göre soruşturma 
komisyonu kurulmasına ilişkin kararı çerçevesinde, 20 nci Dönemde kurulan, ancak, bu dönemde 
sonuçlandırılamayan, Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 arkadaşının vermiş oldukları 
(9/28) esas numaralı İzmit'te SEKA'ya ait araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'ye bedelsiz vermek 
suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ya
lım Erez haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğümüzün 107 nci ve devamı maddeleri uyarın
ca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, yeniden işleme konulmuş, oluşturulan ko
misyona iki aylık süre verilmiş ve komisyon çalışmalarına başlamıştır. 

Genel Kurulun çağrısıyla 16.2.2000 tarihinde toplanan komisyon, başkan, başkanvekili, söz
cü ve kâtip üyesini seçerek çalışmalarını sürdürmüştür. 

Komisyonumuz, çalışmalarını, Kocaeli Gölcük'te mahallinde incelemelerde bulunarak, ko
nuyla ilgili bilgi, belge toplayarak, ilgili şahısların tamamını dinleyerek, hassasiyetle sürdürmüştür. 
Komisyon üyelerimizin tamamı, Anayasa ve İçtüzüğün verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde 
çalışmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; soruşturma konusu, Yüksek Planlama Kurulunun 
20.5.1998 tarih ve 98/T-22 sayılı kararıyla, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Genel Müdürlü
ğünün İzmit-Gölcük arasında İhsaniye ve Yeniköy Belediyeleri sınırları içerisinde iki parça halin
de bulunan toplam 2 313 666 metrekarelik arazinin, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 
inci maddesine göre; 

a) Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b) Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c) Söz konusu alanlardaki bataklıkların kurutulması ve çevre koşullarının yerine getirilmesi, 
d) Arazi üzerinde bulunan kavaklık ve bitki ve mevcut yapıların SEKA'ya bedelsiz verilmesi, 

e) Ödemelerin peşin olarak yapılması, 
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Kaydıyla, Ford Otomotiv AŞ'ye satılması ve işlemlerin SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Ku
rulu tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

Ancak, daha sonra, Bakanlar Kurulunun 8.6.1998 tarih ve 98/11163 sayılı kararıyla, her ne se
bepten olduğu anlaşılamayan bir şekilde, söz konusu arazi, aynı şirkete bedelsiz olarak verilmiştir. 

Kararda, bataklık olduğu belirtilen sahanın, îzmit Kent Kurultayının müracaatı üzerine, Koca
eli 3. Asliye Hukuk Hâkimliğince 25.5.1998 günü yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, birin
ci, ikinci sınıf tarım arazisi olduğunun tespit edildiği; 11.3.1989 tarih ve 20105 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanmış olan Tarım Alanlarının Tarımdışı Gayeyle Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 
3/b-l inci maddesine göre de, bu sahanın, orman dışında kalan ve üzerinde kültür bitkileri yetişti
rilen birinci ve ikinci sınıf sulu tarım arazisi olması nedeniyle, aynı yönetmeliğin 7 nci maddesine 
göre, bu sahanın tarımdışı maksatlarla kullanılmaya tahsis edilmesinin mümkün olmadığı zikredil
mektedir. 

Bütün bunların yanında, 7.2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevresel 
Etki Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması zarurî olan inceleme de yapılmadan, 
ÇED raporu alınmadan, arazi üzerindeki ağaçların sökülmesine ve kesilmesine başlanılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; SEKA'ya ait söz konusu arazi, Kibar Holding tarafından, 
31 Mart 1998 tarihinde, serbest rekabete yönelik olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayii, beyaz 
eşya, inşaat ana ve yan sanayilerine hizmet verebilecek, en yeni teknoloji niteliklerini ihtiva eden 
bir galvanizli sac tesisi yatırımı konusunda, alman karar gereğince, satın alınmak istenmiştir. Aynı 
firma, bu talebini, 4.5.1998 tarihinde tekrarlamıştır. 

Kocaeli Sanayi Odası, 13.3.1998 tarih ve 306/583 sayılı yazılarıyla, SEKA kavaklığı olarak 
bilinen 2 400 dönüm arazinin, 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş meslek kuruluşlarına, serbest böl
ge kurmak amacıyla oluşturulan müteşebbis organizasyona satılmasını talep etmiş, bu talebini, 
19.6.1998 tarihinde tekrarlamıştır. Kocaeli Sanayi Odası, taleplerinde, söz konusu arazi değerlen
dirildiğinde 9 000 kişinin istihdam edileceğini, 800 milyon dolarlık yatırım yapılacağını, 80 mil
yon dolarlık altyapı yatırımıyla birlikte 1 000 sanayici üyenin bu araziden istifade edeceğini belirt
miştir. Ancak, her iki kuruluşa da cevap verilmemiştir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; aynı araziyi, 24 Nisan 1998 tarih ve 1201 sayılı yazı
larıyla, yüzde 41'i Koç Holding, yüzde 41'i Ford Motor Company ve yüzde 18'i halka ait olan ve 
Ford-Koç Holding tarafından birlikte yönetilen otomotiv üreticisi kuruluş tarafından, taleplerinde 
krokilerini de eklemek suretiyle, 1 600 dönümlük kısmını satın almak istediklerini beyan etmekte
dirler. Firmanın talebi aynen şöyledir: "Satın alacağımız bu arazi üzerine, 120 000 adet.kapasitesi 
olan, yatırım teşvik belgeli, 550 milyon Amerikan Doları tutarında bir tesis kurmayı planlıyoruz." 
Yazılarının devamında, 2001 yılında ihracata yönelik yeni araçlarıyla, bu yıldan itibaren yılda or
talama 500 ilâ 700 milyon Amerikan Dolarlık ihracat yapılacağı zikredilmektedir. 

Bu taleplere karşılık, savunmalarda, dünyanın bazı ülkelerinde bedelsiz arazi tahsis edileceği, 
uygun şartlarla firmalara yardımcı olunacağı konusu dile getirilmektedir; ancak, diğer taraftan da, 
aynî yatırımlar yapılmak suretiyle, arsanın bedelinin alındığı zikredilmektedir ki, bu iki düşünce 
birbiriyle çelişmektedir. 

Sonuç olarak: İlgili firmanın söz konusu araziyi satın almak istediği, bedelsiz verilmesi husu
sunda hiçbir talebinin bulunmadığı halde, arazinin bedelsiz verilmesi suretiyle görevlerini kötüye 
kullanan eski Başbakan Mesut Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Yalım Erez'in Yüce Di
vana şevklerine komisyonumuz oy çokluğuyla karar vermiştir. Bu kararda, komisyonumuzun de
ğerli üyeleri, siyasî mühalazalardan uzak, hukuka, ahlaka ve vicdana uygun karar vermişlerdir. 
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Yüce Heyetinize saygıyla arz ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada görüşme konusu 
olan soruşturma raporuyla ilgili hukukî bir savunma yapma niyetinde değilim. Çünkü, bu raporu 
inceleyen herkes görecektir ki, yapılmış olan şartlı arsa tahsis işlemi, Bakanlar Kurulu kararıyla ol
muştur. Bakanlar Kurulu kararı, hukuken geçerli olup, halen yürürlüktedir. Bakanlar Kurulu kara
rının iptali davasında, Danıştay 10. Dairesi ve İdarî Dava Daireleri Kurulu tarafından, yürütmenin 
durdurulması talebi reddedilmiştir. Diğer yandan, Bakanlar Kurulu kararlarından dolayı cezaî her
hangi bir sorumluluk doğamayacağı, ancak ortak siyasî sorumluluk doğduğu, Heyetinizin malu
mudur. 

Hukukî açıdan, soruşturma önergesi ve raporda yer alan belge, bulgu ve bilgilerle, tarafıma 
herhangi bir sorumluluk yüklenmesi söz konusu değildir. 

Olayın detayları burada daha önce anlatıldığı için, ayrıca, sizlere dağıtmış olduğumuz kitap
çıkta da ortaya konulduğu için, olay üzerinde fazla durmayacağım. Ancak, gerek soruşturma öner
gesinde gerekse komisyon raporunda yer alan bazı hususlarda, hem Yüce Heyetinizi hem de aziz 
milletimizi aydınlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, evvela, kesinlikle ifade ediyorum ki, SEKA arazisinin şartlı tahsisi ola
yında, herhangi bir firmanın korunması veya kayrılması diye bir olay söz konusu değildir. Kimse, 
devletin malını kimseye bedavaya vermemiştir. Hükümet de, devletin malını kimseye peşkeş çek
memiştir. 

Her şeyden önce, bu arsa, karşılıksız ya da bedava verilmiş değildir. Kararnamedeki "bedel
siz" kelimesini görüp, orada belirtilen şartları ve ekonomik değeri olan edimleri görmezlikten gel
mek ve "bedelsiz"i "bedava" zannetmek, eksik ve yanlış bir değerlendirmedir. Şartların ve yerine 
getirilmesi gerekli ekonomik edimlerin bulunduğu yerde, "bedelsiz" kelimesinin "bedava" demek 
olmadığı ortadadır. 

Velhasıl, ortada bir bağış veya hibe söz konusu değildir. Arsa, bu firmaya, belli şartlan ve bel
li edimleri yerine getirmek kayıt ve şartıyla verilmiştir. Firmanın, arsa değeri kadar bir bedeli, eği
tim ve sağlık tesisi olarak devlete ödemesi söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, firma, arazinin değeri kadar bir ekonomik edimi, Hazine lehine yerine 
getirmektedir. Firmanın, devlet hazinesi lehine olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla teminat altına 
alınan edimlerini görmezlikten gelip, "arazi bedava verildi" deyip, bunun üzerine rapor düzenle
mek, gerçeklerle bağdaşmaz. 

Şimdi, deniliyor ki: "Arsayı, niye, başka bir firmaya veya serbest bölge kurmak isteyen sana
yi odasına vermediniz?" 

Değerli milletvekilleri, evvela, şunun bilinmesi lazım ki, arsayla ilgili müracaatların muhata
bı Başbakan değildir; arsanın sahibi olan SEKA Genel Müdürlüğü ile onun bağlı bulunduğu Sana
yi Bakanlığıdır. Bu müracaatlardan uygun görülenler, SEKA tarafından, Sanayi Bakanlığına bildi
rilir. Bakanlık, bunlar arasında en uygun olanını seçer. Bu olayda da böyle olmuştur; yani, yukarı
dan hiç kimseye, şu firmaya verin diye herhangi bir talimat verilmemiştir. Ancak, işlemin niteliği 
ve kapsamı itibariyle, siyasî otorite kararı gerektiğini düşünen Sanayi Bakanlığı, bu konuyu hükü
metin önüne getirmiştir; yoksa, sıradan bir arsa işinin hükümetin önüne gelmesi, bizim sistemimiz
de mümkün değildir. 
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Değerli milletvekilleri, arsa tahsisinde rekabet şartlarına uyulmadığını iddia etmek de müm
kün değildir; çünkü, bu müracaata benzer bir müracaat, cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılmamış
tır; aynı şartlarda değerlendirilemeyecek şeyler arasında rekabet şartı aramak mümkün değildir. 
Eğer, benzer şartlarda, yüksek miktarda yabancı sermaye getirmek isteyen birden fazla kuruluş ol
sa da, bunlardan yalnız bir tanesi dikkate alınıp diğerleri görmezlikten gelinse, rekabet şartlarına 
uyul mamasından söz etmek mümkündür; ama, ben zannediyorum ki, asıl rekabet olgusuna, bu 
önergede ve soruşturma komisyonunun raporunda hiç değinilmemiştir. 

Asıl rekabet, yabancı sermayenin çekilmesi konusundaki uluslararası rekabettir. Buradaki re
kabet, Almanya gibi gelişmiş bir sanayi ülkesinin bile talip olduğu, 650 milyon dolarlık yatırımın 
Türkiye'ye çekilmesi için yapılan rekabettir. İşte bu olaydaki asıl rekabet, böylesine büyük miktar
daki yabancı sermayeyi çekmek için mücadele eden, başta İspanya, Almanya ve Portekiz olmak 
üzere, başka ülkeler ile Türkiye arasındaki bir rekabettir. Böyle bir rekabete konu olan bir olayda, 
hangi Türk firması olursa olsun, Türk hükümetinin mevzuat dahilinde yardımcı olması millî bir gö
revdir. Anayasa gereği olarak, ülkenin ekonomi siyasetini tayin ve tespit edecek, yürütecek olan 
hükümettir. Bu hususlarda gerekli olan kararları almak da hükümetin görev, yetki ve sorumlulu
ğundadır. Biz hükümet olarak görevimizi yerine getirdik. Aynı konumda hangi firma olsaydı onun 
için de aynı kolaylığı sağlardık. 

Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Amerika'daki Ford Firması yeni bir araç üretiyor ve bu
nu Batı Avrupa'ya satmak için bir proje geliştiriyor. Bunu, bu bölgedeki ülkelerden birisinin ortak 
olduğu bir firmayla birlikte o firmanın ülkesinde üretecek. Firmanın, Türkiye'deki dahil, Avrupa 
ülkelerinin neredeyse tamamındaki ortakları bu projeye talip oluyorlar. Bu firmalar hükümetlerini 
devreye sokup projeyi kendilerine kazandırabilmek için Amerika'daki firmaya, her alanda, son de
rece cazip teklifler götürüyorlar. Aslında bugün, globalleşen dünyanın ekonomik gerçeği de budur. 
Yabancı yatırımları çekmek, aslında hükümetler arasında bir yarış meselesidir. Bu ülke hükümet
lerinden hiçbirisi de kendi ülkelerindeki bir firmaya ayrıcalık tanımakla, ayrıcalık sağlamakla suç
lanmaz; aksine, o ülkelerde, ekonomi basınlarında, bu yatırımı, ülke olarak, kaçırdıkları için eleş
tiriler söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu soruşturmaya konu olan araziye yapılacak büyük proje için 
Türkiye, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle yarışmış ve bu yarışı kazanmıştır. Gelişmiş 
bir sanayi ülkesi olan Almanya bile, bedelsiz arsa tahsisi ve altyapı kolaylıkları başta olmak üzere, 
firmaya inanılmaz kolaylıklar teklif edip bu yatırımı kendi ülkesine çekmeye çalışmıştır. Yatırıma 
ve yabancı sermayeye susamış olan Türkiye'nin önüne kadar gelen bu fırsatı, rekabet şartlarına uy
mayarak kaçırmak, bu memlekete, göz göre göre yapılacak bir kötülükten başka bir şey değildir. 

Amerika'daki firmanın başkanı, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, ben, kendisine, Türk Hükümeti 
olarak, Almanya, İspanya, Portekiz ve Slovenya gibi ülkelerin sağladığı avantajları sağlayacağımı
zı belirterek, yatırım yeri olarak Türkiye'yi seçmelerini istedim. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin en büyük talihsizliklerinden birisi, hesap sorulması gereken 
noktalarda kimseden hesap sorulmaması, takdir edilmesi gereken alanlarda ise, her ne hikmetse, 
hesap sorulmasıdır. 650 milyon dolarlık bu yatırımı, diğer ülkelerin, rakip ülkelerin verdiği teşvik 
unsurlarını vererek, onlarla mücadele ederek, Türkiye'ye kazandırmak, yalnız bizim için değil, han
gi hükümet yaparsa yapsın, onun için övünülecek bir şereftir. 

Burada, eğer biz, bir azınlık hükümeti olarak, o gün, bize dışarıdan destek veren Cumhuriyet 
Halk Partisinin şerrinden korkarak bu projeyi Türkiye'ye kazandırmaktan kaçınsaydık, işte asıl o 
zaman bizden bunun hesabını sormanız gerekirdi. Bu yatırımı Türkiye'ye kazandırdığımız için he
sap vermek zorunda kalmışsak, bundan aslında gurur duyarız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bu ülkede, inanıyorum ki, bir gün, artık, iş yapanlardan değil, iş yapmayanlardan hesap sorul
malıdır. İş yapmayanlardan hesap sorulduğu gün, bilin ki, bu ülkede, yönetim ve denetim anlayışı 
çağ atlamış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekonomisinin ölçülerine göre inanılmaz derecede büyük bir yatı
rım düşünün, 650 milyon dolarlık bir yatırım ve tamamı yabancı sermayeye dayalı. 4 000 kişiyi 
doğrudan istihdam edecek, bunun üç dört katı insanı da yan sanayiiyle istihdam edecek. Yılda 1 
milyar dolarlık ihracat garantisi veriyor. Böyle bir yatırımın Türkiye'ye gelmesi için, Cumhurbaş
kanlığından Maliyeye, Hazineden DPT'ye, Millî Savunma Bakanlığından Donanma Komutanlığı
na kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ilgili belediyelere kadar, Fazilet Partili belediyesine ka
dar her kurum, her türlü çabayı sarfediyorlar. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kanaati müspet. 
Dönemin Cumhurbaşkanı çıkıp "Çankaya Köşkünün bahçesini bile veririm" diyebiliyor. Dönemin 
Donanma Komutanı "savaşlar artık süngüyle kazanılmaz, teknolojiyle kazanılır. Dolayısıyla, yanı 
başımızdaki bu proje bizim için çok önemlidir" diyor. Ama, düşünün ki, ülkenin ekonomi politika
sını tayin ve tespit eden ve de yürüten hükümet, siyaseten, böyle bir projeye bigâne kalsın(!) Daha 
açık söylemek gerekirse "ben bir azınlık hükümetiyim, beni destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi 
buna ne der" diyerek, bu işten kaçsın(!) Böyle bir şeyden dolayı kaçmamız asla mümkün değildi. 

Çokpartili siyasî hayata geçişten bu yana, bu ülkeyi yönetenlerin, ülkeye yabancı sermaye çe
kebilmek için ne kadar çabaladığı ortadadır. Hal böyleyken, bu politikayı kendisine amaç edinmiş 
bir hükümetin, Türkiye'ye bir defada gelecek en yüksek miktardaki yabancı sermayeyi, sırf kendi 
siyasî geleceğinden korkarak kaçırması, büyük bir yanlış olurdu; bana göre hesabı verilmesi gere
ken bir iş olurdu. 

Değerli milletvekilleri, bu tür tahsis işlemleri, bütün dünyada, hükümetlerin, üretimi, istihda
mı ve ihracatı desteklemek için yaptıkları alışılagelmiş teşvik işlemleridir. Eğer bu olaylarda ülke
ler arasındaki yarışmayı göz önünde tutmazsanız, yanılırsınız. 

Bugün, küreselleşmiş, globalleşmiş ekonomi dünyasında yalnız başınıza yaşamıyorsunuz; ak
sine, müşterek bir pazardasınız. Dünya ölçeğindeki bu pazarda ayakta kalabilmek için, herkesle re
kabet etmek zorundasınız. Yabancı sermayeyi çekmek için, ona talip olanlarla yarışmak durumun
dasınız. Onlar hangi teşvikleri veriyorlarsa, hangi imkânları sağlıyorlarsa siz de aynısını yapmak 
zorundasınız. 

Türkiye'de, ekonomiye ideolojik kalıplarla yaklaşanların, uluslararası rekabete dayalı işlemle
re olumsuz yaklaştığını bilmeyen yoktur. Ancak, öyle görünmektedir ki, ekonomiyle yeni yeni il
gilenenler de, tanık olmadıkları bir olguyla karşı karşıyadırlar ve dolayısıyla, konuyu anlamakta 
zorlanmaktadırlar. Şimdi, bu konuda yabancı sermayeyi bir sömürgeleşme aracı olarak gören Cum
huriyet Halk Partisini anlamakta hiçbir zorluğumuz yoktur; o partiden birilerinin kalkıp, Bakanlar 
Kurulu kararının iptali için Danıştay'da dava açmalarını da anlamak mümkündür. Yine, aynı parti
ye mensup milletvekillerinin bu nedenle hükümet aleyhine gensoru önergesini vermelerini de tabiî 
karşılıyoruz; ama, bizim anlamakta zorluk çektiğimiz husus, bu zihniyetle taban tabana zıt olan 
farklı bazı partilerde de aynı yaklaşımı görmemizdir. 

Değerli milletvekilleri, yatırımı teşvik için bedelsiz arsa tahsisi uygulaması, dünyada yaygın 
olduğu gibi, ülkemizde de sadece bu olayda görülen bir husus değildir. Rahmetli Özal, turizm ya
tırımlarına arsa tahsis ederken de benzer ithamlarla karşı karşıya kalmıştır; ama, eğer, o tarihte o 
tahsisler yapılmasaydı, turizmimizin bugünkü seviyeye gelmesi, hiçbir şekilde mümkün olamazdı. 

1998'den bu yana 22 vilayetimizde 10 kişilik işçi çalıştıracak atölye kuranlara Hazine arazile
rini bedava veriyoruz. Doğu ve Güneydoğuda yatırım yapacak sanayici ve işadamlarına hazine ara-
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zilerini bedava veriyoruz. SSK işveren hissesini devlet ödüyor; vergilerine de iki sene vade yapı
yoruz. Birçok avantaj sağlıyoruz; niçin sağlıyoruz; işadamaları teşvik edilsin, oraya yatırım yapıl-. 
sın, orada bulunan vatandaşlarımıza iş imkânları sağlansın diye. Verilen arazi devletin arazisidir; 
alınmayan veya ödenmeyen SSK hissesini de devlet ödemektedir. Bu imkân, küçük yatırımcıya 
sağlandığı gibi, trilyonlarca liralık yatırım yapana da sağlanıyor. Birisi kalkıp da kamunun malla
rını doğudaki yatırımcılara nasıl peşkeş çekersiniz derse, biz bu arazileri doğuda yatırım yapanla
ra vermekten vaz mı geçeceğiz?! Bunun bir mantığı var mı?! Yatırım için şartlı olarak bedelsiz ar
sa tahsisi, hiçbir zaman devletin malını peşkeş çekmek değildir, hiçbir zaman kayırma da değildir; 
bizim parti felsefemiz budur. Bundan sonra da, devletin yatırım yapması yerine, özel sektörü teş
vik için benzeri bir politikayı gücümüz olduğu sürece sürdüreceğimizi bilmenizi isterim. 

Bizim yaptığımız, devleti, ekonomiden çekmek, bunun yerine özel sektör yatırımlarını destek
lemek isteyen bir politikanın evrensel uygulamalarını, bütün dünyada kabul edilen doğrularını Tür
kiye'ye getirmekten ibarettir. 

Buradan bir defa daha hatırlatıyorum, duymayanlar varsa bir defa daha duysunlar: Devletçi 
sosyalist ekonomiyi Rusya ve Çin bile terk etmiştir. En son, Çin'in, özel sektör yatırımlarını ve bu 
arada yabancı sermaye yatırımlarını ülkesine çekmek için ne kadar büyük çaba harcadığına bütün 
dünya tanıktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi mantığıyla başlatılan bu dosyayı savunmak ve bu yatırımı Türkiye'ye 
kazandırdığımız için bizi suçlamak, aslında, bize değil, bu ülkeye kötülüktür. 

Değerli milletvekilleri, önergede ve raporda bu arazinin önce sözü geçen firmaya bedeli kar
şılığında satılması kararlaştırılmışken, sebepsiz olarak bundan vazgeçilip, arazinin bedelsiz tahsisi 
yoluna gidildiği iddiası vardır. Halbuki, ortada nedensiz bir işlem yoktur. Hükümet, bu arazinin 
YPK kararıyla, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla rayiç bedeli karşılığında satılması kararında 
iken, kendiliğinden vazgeçip de bir firmaya iyilik olsun diye bedelsiz tahsis yoluna gitmemiştir. 
Amerikan Ford Firması, tüm yatırımın Türkiye'ye yapılması kararını almaya hazırlanırken, bu ka
rarın eşiğinde, Türkiye'ye gelmesi kararının söz konusu olduğu bu eşikte, Portekiz ve Almanya gi
bi ülkelerin hükümetleri, firmaya, bu yatırımı kendi ülkelerine yapmaları için başta, bedelsiz arsa 
tahsisi olmak üzere çok cazip tekliflerde bulunmuşlardır. Bu tekliflerin ardından, firma, yatırımın 
hangi ülkeye yapılması gerektiği konusunda ikircikli bir tavır içerisine girmiştir. Bu gelişmeler 
üzerine Türk Hükümeti de, yatırımın başka bir ülkeye kaymaması için, o ülkelerin teklif ettiği teş
viklerle rekabet etmeye ve arazinin bedelsiz; ama, demin sözünü ettiğim edimler karşılığında bu 
firmaya tahsisine karar vermiştir. Konuyla ilgili herkesin bildiği, ilgili kurum ve şahısların gayet 
iyi haberdar olduğu bu gelişmeyi olmamış saymak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu ülkede yaşayan insanların önemli bir bölümü, 17 Ağustos depremi
ni bizzat yaşayarak görmüştür. Depremi yaşamayanlar ise, onun acısına televizyon ekranlarında, 
gazete sütunlarında tanık olmuşlardır. Gölcük'ün de, bu depreme uğrayan yerler içerisinde en faz
la tahrip olan yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Gölcük, çevresiyle birlikte, bu depremden en büyük 
zarar gören yerlerin başındadır. Fay hattı üzerinde bulunan kimi yerler ve maalesef, Gölcük, bu 
depremde yerle bir olmuştur. Burada sayısız tesis ve bina yıkılmış ya da ağır hasara uğramıştır. 

Fay hattının geçtiği bir yer de, söz konusu olan, bu soruşturmanın konusu olan tesislerin bu
lunduğu arazidir. Bugün, bu bölgede, arsa, arazi ve binaların ekonomik değerleri neredeyse sıfıra 
inmiş ve satışları da hemen hemen durmuştur. Bugün, o bölgedeki bir araziyi, deprem öncesi satış 
değerinin inanılmaz derecede altında bir bedelle verseniz dahi, alacak kişi veya kuruluş bulmanız 
zordur. Hele hele, o arazi üzerinde milyonlarca dolarlık tesis kuracak bir firma hiç bulunamaz; ama, 
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bizim araziyi tahsis ettiğimiz projede, bugün, o depreme rağmen yatırım devam etmektedir; çünkü, 
firma, arazinin üzerine kuracağı tesisi depreme dayanıklı hale getirmek için onbinlerce fora kazık 
çakmıştır. Bunun için arazi bedelinden daha fazla bir miktar ödeme yapmıştır; 27 milyon dolar gi
bi bir rakamı harcamaktan kaçınmamıştır; çünkü, oraya yapacağı tesislerin yalnızca yapım bedeli 
650 milyon dolar değerindedir. O fora kazıklar sayesinde, inşa halindeki tesise, depremde hiçbir 
zarar gelmemiştir. 17 Ağustos depreminde, bölgedeki çok sayıda sanayi tesisinde hasar meydana 
gelmişken, bu fabrikanın inşa edilen bölümlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Arazi
nin, depreme dayanıklı pahalı inşaat yapabilecek bir güçteki firmaya tahsis edilmesiyle, ne kadar 
isabetli davranıldığı ortadadır. Bu arazinin üzerindeki tesislerin, o büyük depremde ayakta kalma
sıyla, yüzmilyonlarca dolarlık bir zararın doğması önlenmiştir. 

Bugün devlet olarak, deprem bölgesinin yeniden kalkınması için büyük gayretler sarf etmemi
ze rağmen, bölgede yeni yatırım, maalesef, yok denecek kadar azdır. Şu an deprem bölgesinde de
vam eden en büyük yatırım olan bu proje, o bölgenin de en büyük umudu olmuştur. Bundan dola
yı tebrik edilmek, aslında, o kararı alan Bakanlar Kurulunun hakkıdır. 

Değerli milletvekilleri, firmaya, ekonomik değeri olan bazı edimleri yerine getirmek kaydıyla 
şartlı olarak arsa tahsisi, bu tahsisi yapmaya yetkili olan Bakanlar Kurulunca yapılmıştır. Bakanlar 
Kurulu, şartlı tahsis işlemini, kamu yararı ve hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak yapmış
tır. Yatırımın büyüklüğü ve ekonomimize katkısı, üzerinde tartışma yapılmayacak kadar açık bir 
konudur. 

Danıştay 10. Dairesinin ve Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulunun, konuyla ilgili yürütme
nin durdurulması reddi kararlarına baktığınızdaysa, Bakanlar Kurulu kararının, hukuka açıkça bir 
aykırılığının bulunmadığının belirtildiğini göreceksiniz. Önergeyi ve raporu okuduğunuzda, bu 
olayda, Bakanlar Kurulunun kararına imza atmaktan başka herhangi bir fiilimin bulunmadığını gö
receksiniz. 

Bütün bunlara rağmen, soruşturma komisyonunda Yüce Divana sevk kararı verilmiş olmasını 
hak ve adalet duygusuyla bağdaştırmak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, iktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz dönemlerde, bir hizmeti yapma
dığımız, yapamadığımız ya da beceremediğimiz iddiasıyla değil de, ülkeye çok büyük yararlar sağ
layacak olan bir icraatımızdan dolayı yargılanmak, bize ancak gurur verir. 

SEKA arazisinin tahsisi konusunda da, soruşturma açılan diğer konularda da, bütün icraatımı
zı, milletimizin çıkarları doğrultusunda ve hukuka uygun olarak yaptık. 

Hakkımda açılan soruşturmaların birçoğunda soruşturma konusu işlemlerle ilgili herhangi bir 
münferit fiilim söz konusu değildir. Altında imzam bulunan hususlarda da, ya önünüzdeki SEKA 
dosyasında olduğu gibi Bakanlar Kurulunun ya Yüksek Planlama Kurulunun ya POAŞ dosyasında 
olduğu gibi Özelleştirme Yüksek Kurulunun ya da Kurtköy olayında olduğu gibi Savunma Sana
yii İcra Komitesinin ortak imzaları vardır. Ortak imzalı işlemlerde, diğer imza sahipleri hakkında 
soruşturma açılmayıp sadece şahsım veya yanımda bir bakan arkadaşım hakkında soruşturma açıl
masının ve arkasından da, 8 dosya var denilerek siyasî malzeme yapılmasını, ne kadar vicdanla ve
ya adalet duygusuyla bağdaştığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin, şu ana kadar devam eden, inatla devam ettirilen bir 
yanlışın önüne geçeceğine, Meclisin itibarına gölge düşüren bir ayıbı önleyeceğine inanıyorum. 
Bununla birlikte, burada yapılan bu görüşmeler sonucunda, en ufak bir tereddüdü olan değerli mil
letvekilinin, bu komisyon raporunun kabulü lehinde oy kullanmasını rica ediyorum. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar, DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 

Raporda, soruşturma açılması istenmektedir; yani, komisyon raporu, ilgili eski başbakan ve 
eski bakanın Yüce Divana sevk edilmesi yönündedir. Bu nedenle, komisyon raporunu oylarınıza 
sunacağım. 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçtüzüğün 112 nci maddesinin altıncı 
fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun ka
bul oyu; yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. 

Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada, kabul oyu 276'nın altında olduğu takdir
de, Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. Oylamaya katılım toplantı yetersayısı olan 184'ün 
altında olduğu takdirde de, oylama tekrarlanacaktır; bu nedenle, oylamayı açık bir şekilde yapa
cağız. 

Şimdi, açık oylamanın şekli konusunda Yüce Heyetinizin kararını alacağım: 

Açık oylamanın, elektronik cihazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bir kere daha hatırlatıyorum: Bu rapora verilecek kabul oyları, Yüce 
Divana sevk manasında, ret oyları da, Yüce Divana şevke gerek olmadığı manasında değerlendiri
lecektir. 

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret 

eski Bakanı Yalım Erez haklarında kurulan (9/28) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
raporunun yapılan açık oylaması sonuçlarını açıklıyorum: 

Katılan üye : 394 
Kabul : 172 
Ret : 215 

Çekimser : 6 
Mükerrer : 1 
Bu sonuca göre, rapor kabul edilmemiştir. Böylece, Soruşturma Komisyonunun raporu redde

dilmiş; yani, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Yalım Erez'in 
Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu kısmın 6 ncı sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Çanak
kale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 arkadaşı tarafından verilen İzmit Körfez Geçiş Projesi ihale
sinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanunununu 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hak
kında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılma
sına ilişkin önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
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6. - 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 Arkadaşı Tarafın
dan Verilen İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/33) (SSayısı: 495) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 495 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski Başbakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve hakkında so

ruşturma açılması istenen eski Başbakana söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri için 

10'ar dakikadır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen eski Başbakana ait olup, süresizdir. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Antalya Milletvekili 

Mustafa Vural, Kocaeli Milletvekili Kemal Köse, Ankara Milletvekili Zeki Çelik, Malatya Millet
vekili Miraç Akdoğan, Burdur Milletvekili Mustafa Örs, İzmir Milletvekili Güler Aslan ve Sinop 
Milletvekili Yaşar Topçu. 

Söz sırası, Antalya Milletvekili Sayın Mustafa Vural'da. 
Buyurun Sayın Vural.(DSP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA VURAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Yasama Döne

minde, Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 arkadaşı tarafından verilen ve İzmit Körfez Ge
çiş Projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı iddi
asıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Meclis Soruş
turması Komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; konuşmama başlarken 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Döneminde; yani, geçen dönemde, akıllarda ne kal
dığı düşünülürse, sanırım ilk anımsanan, eski bakan ve başbakanları Yüce Divana gönderiverme 
uğruna havalarda uçuşan soruşturma önergeleridir. Haklıyla haksızın kavranamadığı, kafaların ka
rıştırıldığı bu önerge furyasının, ülkemize nelere mal olduğu aklıselim herkes tarafından bilinmek
tedir. 

Bu furya, 55 inci hükümeti düşürmüş, siyasî ve ekonomik istikrara şiddetle gereksinme duyan 
ülkemizi, ne yazık ki, erken genel seçime sürüklemiştir. Belki haklı nedenlerle Parlamenter siste
mimize girmiş soruşturma ve araştırma komisyonlarının ne kadar yozlaştırıldığı, bu dönemde gö
rülmüş; maalesef, ibret alınmaksızın, 21 inci Dönemin gündemine de düşmüştür. Bence, soruştur
ma komisyonları, siyaset adına önyargıların öne çıkarıldığı birer infaz komisyonlarına dönüştürül
müştür. Anayasanın 83 ve 100 üncü maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir an evvel de
ğiştirilerek, Parlamento, işlev ve içerikten yoksun bü kısırdöngüden kurtarılmalı, direkt olarak yar
gıya hesap verecek konuma getirilmelidir. Artık, bu, zorunlu hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul-İzmir otoyolu ağının bir kesimini teşkil eden 
Anadolu otoyolu Dilovası ayırımı, Körfez köprüsü dahil, Orhangazi otoyolu, 1993 yılında, DYP-
SHP hükümeti döneminde yatırım programına alınmış, ihaleye katılacak firmalar arasında önseçim 

(1) 495 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 2 8 8 -



T.B.M.M. B:115 2 2 . 6 . 2 0 0 0 0 : 3 

ilan edilmiş ve aynı dönemde, önseçime katılan 10 firmadan 6'sı yeterli bulunarak, görevlendirme
ye katılmaları için davet edilmişlerdir. 1996 yılında, Refahyol döneminde de ihaleye çağırma sıra
sı tespit edilmiştir. 1997 yılında, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu Anasol-D Hükümeti ta
rafından, önceki dönemde tespit edilen sıraya göre, birinci sırada yer alan konsorsiyumla uygula
ma sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır; ancak, bu ihale, henüz tamamlanamamıştır. 

Bu ihalenin sahibi, Karayolları Genel Müdürlüğüdür. Karayolları Genel Müdürlüğü, tüzelki
şiliğe sahip, özel bir kanunla kurulmuş olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı bir kamu tüzel
kişiliğidir. Karayolları Genel Müdürlüğünün hiyerarşik amiri, ne bakan ne de Başbakandır, Kara
yolları Genel Müdürüdür. Bu nedenle, Karayolları Genel Müdürlüğünün kendi sorumluluğu ve ta
mamıyla kendi iç bünyesinde gelişen ve önceki hükümetler döneminde gerçekleşen işlemlerden ne 
önceki ne de dönemin başbakanını sorumlu tutmak mümkün değildir. Zaten, Komisyonumuz, yap
tığı soruşturma ve incelemeler sonucunda, dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın bu ihalede 
herhangi bir fiil veya eylemiyle hiçbir illiyetinin bulunmadığını saptamış, Yüce Divana şevkine 
mahal olmadığına, 1 çekimser oya karşı 14 oyla karar vermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı şu temennilerle bitirmek istiyorum: Geçtiği
miz yıl yaşadığımız Kocaeli depremiyle Körfez'in haritası değişmiştir. Bölgenin, özellikle de Kör-
fez'in deprem riski, yaşanarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, yaptığımız anayasa değişikliğiyle de, hu
kuk sistemimizde, uluslararası tahkim yerini almıştır. Bu faktörler göz önüne alınarak, henüz ta
mamlanamamış bu ihale, güncelleştirilerek yeniden yapılmalıdır. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Kemal Köse. 
KÜRŞAT ESER (Aksaray) - Konuşmayacak. 
BAŞKAN - Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. 
Bayındırlık, medeniyet demektir. Bir insan, bir ülkeye, bir şehre girdiğinde, orada yapılan bi

nalardan, yollardan, sanat yapılarından ve gerçekten, geçmişi bugüne taşıyan sanat eserlerinden o 
ülke hakkında bir fikir edinme imkânına sahip olabilir ve demiryolları, denizyolları, havayolları ve 
karayolları, ulaşım hizmetinin sağlanması bakımından, gerçekten çok önemli unsurlardır. Ancak, 
bütün dünyada toplutaşım çok büyük bir önem arz etmesine rağmen, maalesef, Türkiye'de karayo
lu taşımacılığı, gerek insan gerekse yük taşımacılığı noktasında çok büyük noktalara ulaşmış, top
lutaşım araçları olan deniz ve demiryolu taşımacılığı, maalesef, çok geri planlarda kalmıştır. Bu
gün, taşımacılığın yüzde 95'ine yakını karayoluyla -hem insan hem yük nakli noktasında- yapıl
maktadır. Bu konuda, demiryollarına ayrılan pay yüzde 5 mertebesinde, denizyollarına ayrılan pay 
ise çok düşük mertebelerdedir. 

Tabiî, burada bütün faktör, Türkiye'de otomotiv sektörünün çok hızlı bir gelişim göstermesi ve 
belki de geri bırakılan ülkelerde toplutaşım araçlarına yönelmenin önlenmesiyle alakalıdır. Burada 
bir rant kavgası vardır ve bunun sonucunda, maalesef, karayoluyla taşımacılık çok büyük boyutla
ra ulaşmıştır. 

Tabiî ki, Türkiye'de taşıt sayısı artınca, bunlara da yol gerekiyor, köprü gerekiyor, tünel gere
kiyor, işte, bu manada, tüp geçit yapılması gerekiyor, bu çalışmaların yapılması gerekmekte. Tür
kiye'de, Karayolları Genel Müdürlüğü, bu ulaşım altyapısını hazırlayan kuruluşlarımızdan bir tanesi. 
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Biz, daha önce, Ulaştırma Bakanlığıyla ilgili bütçe görüşmelerinde de ifade ettik; maalesef, 
ulaştırmayla alakalı bütün birimler çok farklı bakanlıkların çatısı altında olduğundan, birbirleriyle 
koordineli çalışmamakta ve farklı bir çalışma ortamı ortaya koymaktadırlar. Halbuki, ulaşımla il
gili bütün kuruluşların aynı çatı, aynı bakanlık altında hizmet görmesi ve koordineli bir çalışma or
taya koyması gerekmektedir. 

Bahse konu olan İzmit Körfez geçişiyle alakalı çalışmalar 1993 yılında başlatılmış ve progra
ma alınmış, 1995 yılında da yap-işlet-devret şeklinde ihaleye çıkarılmış, buraya 10 firma müraca
at etmiş, bunlardan 6 tanesi yeterlik almış; ancak, yeterlik sonucunda, ihaleye sadece bir tek firma 
müracaat etmiştir. Tabiî ki, tek firmanın müracaat etmiş olması rekabet kurallarına ve şartlarına uy
gun düşmediği için, Yüksek Planlama Kurulu ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından bu reddedilmiş 
ve yeniden, 1996 yılında ihalesi yapılmıştır. 

Bu yapılan ihaleye, geçen ihaleden yeterlik alan 6 firmadan 3'ü, uluslararası tahkim kuralları
nın olmaması sebebiyle katılmamış, sadece 3 tanesi teklif vermiş ve bu teklif veren firmalar arasın
da bir tercih yapılması noktasına gelindiğinde, Karayolları, bir zeyilname ortaya koymak suretiyle, 
kendilerinden, farklı teklif ve taleplerde bulunmuştur. Bunun üzerine, bu firmalar, 20'ye yakın al
ternatif ortaya koymuştur. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus var; Karayolları Genel Müdürlüğü, sadece, asma köprü 
yapımı konusunda uzman bir kuruluştur; ama, müteahhit firmaların vermiş olduğu tekliflerin içeri
sinde, hem eğik askılı köprü, hem asma köprü hem de tünel teklifleri bulunmaktadır. 

Burada, tabiî, bir de, işin proje noktasında danışmanlığını yapan müşavir firma vardır; ancak, 
bu müşavir firmalar, maalesef, bazen çok sağlıklı çalışmalar ortaya koyamamakta, belki sadece üc
ret almak suretiyle bu işlevlerini sürdürmektedirler. Halbuki, böylesi bir yapıda, yap-işlet-devret 
modeliyle ortaya konulacak böyle bir projede, malî, idarî, hukukî ve teknik konuların hep birlikte 
mütalaa edilmesi ve burada sürenin, yani, işletmenin kaç yıl olacağının, amortismanının, kredi te
mininin, araçlardan alınacak geçiş ücretlerinin, inşaat tarzının ne tür olacağının mutlaka belirlen
mesi lazım. 

Teknik eleman olarak şunu ifade etmemiz gerekiyor: Bir defa, böylesi büyük bir projeyi iha
leye çıkardığınız zaman, mutlaka elinizde birtakım donelerin olması lazım. Bunun için hazırlanmış 
bir projeniz, en azından bir avan projeniz ve neyi yapacağınıza karar vermiş olmanız lazım. Bura
da üç firma teklif veriyor, ondan sonra da Karayolları Genel Müdürlüğü, bu üç firmayı bir, iki, üç 
diye sıralıyor. Daha sonra, bu sıralamadan, sadece birinci firmadan teklif almak suretiyle, işin iha
lesini o firmaya veriyor. Burada çok büyük bir eksiklik vardır. Birinci firma çağrılır, kendisiyle gö
rüşülür; ama, ikinci ve üçüncü firmalardan da mutlaka bu noktada teklif alınması gerekirdi. İşte, bi
ze göre, işin asıl sıkıntılı tarafı burasıdır. Burada, Karayolları Genel Müdürlüğü bürokratları ve bu 
işe karar verenler bize göre yanlış iş yapmışlardır ve bu konuda ihmal içerisindedir. Tabiî, bu köp
rünün ve bu yolun yapılması önemlidir ve yapılmalıdır. Hatta, bu işin bu noktaya gelip bugüne ka
dar gecikmesinden dolayı, bu işe sebep olanların da mutlaka hesaba çekilmesi gerekmektedir. 

Bu köprünün yapılmasıyla, Orhangazi'ye kadar olan otoyolun da yapılması ve Orhangazi-Bur
sa otoyolunun yapılması suretiyle, İzmir-İstanbul arası geçişin sağlanması çok önemlidir ve mutla
ka entegre bir proje olarak hayata geçirilmesi lazım. 

Burada yapılan nedir; Karayolları Genel Müdürlüğü, maalesef, bu konuda, dediğimiz gibi, 
üzerine düşen görevi hakkaniyet esasları içerisinde yapmamış, sadece bir firmayı çağırıp, kendisiy
le görüştükten sonra işi ihale etmiştir. Ancak, burada bir haksızlık söz konusudur ve o firma, gelip 
hâlâ sözleşme imzalamamıştır, üç yılı aşkın bir süredir hiçbir işlem de yapılmamıştır. Burada kötü 
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niyet sahibi olunduğunu düşünüyoruz ve bu firmanın beklemesinin sebebinin de, Meclisten geçen 
uluslararası tahkimin, geçmiş yıllara da uygulanması suretiyle Tahkim Yasasından istifade etmek 
için, bu şekilde oyalama yoluna gitmesidir. 

Burada, yapılan işler sebebiyle, tabiî ki, Komisyonumuz bir karar vermiştir ve Başbakanla bir 
illiyet bağı bulunamamıştır. Ancak, bizim teklif ve tasviyelerimiz şu noktadadır: Burada yapılmış 
olan bu işin, bu safhada mutlaka iptal edilmesi ve behemehal, yeniden, bugünün şartlarına göre, 
uluslararası tahkimi de ihtiva edecek tarzda ihale edilmesidir. Hatta, Karayolları Genel Müdürlü
ğünün, bu konuda, yeni şartlara göre yeni bir ihale dosyası hazırlaması ve bu gelişen şartlar içeri
sinde neyi yapacağına karar vermiş olması gerekir. 

Bu işe teklif veren firmalardan bir tanesi, yapmış olduğu araştırma sonucunda Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne bir rapor sunmuştur. Bu rapor çok enteresandır. Burada gösterilen resimde, köp
rünün yapılacağı yer tetkik edildiğinde, depremden takriben iki yıl önce, yırtılmayan bir zonun ol
duğu ve bunun önümüzdeki yıllar içerisinde mutlaka yırtılacağı ve 7,7 şiddetinde bir depremin ola
cağı ihtimali üzerinde durmuşlardır. Belki, projenin gecikmiş olması, bir bakıma, böylesi bir risk 
ve tehlikeyle karşılaşılmaması açısından isabetli olmuştur; ama, bizim şu anda yapmamız gereken 
şey, mutlaka ihale yeniden yapılmalı ve mutlaka günün şartlarına göre dosyası tekemmül ettirilme
li, hangi tip sistem seçilecekse -bu, askılı sistem mi olacak, keson temel sistemi mi olacak, tüp ge
çiş mi olacak veyahut da asma köprü mü olacak- kararının verilmiş olarak ihaleye çıkarılmış olma
sı gerekmektedir ve mutlaka bu proje bir an evvel gerçekleştirilmeli, plan çerçevesinde eksikler gi
derilerek bu konuda hizmete açılması sağlanmalıdır. 

Ben, bu konuda, bize verilmiş olan süre içerisinde bu hususları ifade etme ihtiyacını duydum. 
Bilhassa, bu konuda, dediğimiz gibi, yeterli ekipmana, yeterli tecrübeye sahip kuruluşların mutla
ka bu ihaleye girmesi sağlanmalı ve bu iş bir an evvel bitirilmelidir. 

Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Malatya Milletvekili Sayın Miraç Akdoğan, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/33) esas numaralı 

Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum; hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonun kuruluş amacı, 55 inci hükümetin Başbakanı Sayın Mesut 
Yılmaz'ın, İzmit Körfez Geçişi Projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak göre
vini kötüye kullandığı iddiasını soruşturmaktır. 

Esasen, soruşturma açılmasına ilişkin önerge, üslup olarak da usul olarak da mevcut hukuk an
layışına aykırıdır. Buna rağmen, söz konusu önergeyle Sayın Mesut Yılmaz'ın başında bulunduğu 
hükümetin Mecliste azınlıkta olmasından faydalanılarak soruşturmanın açılmasına karar alınması 
sağlanmıştır. Soruşturma önergesinde belirtilen işlemlerin ve olayların hiçbir aşamasında, muhatap 
alınan Başbakanın en küçük bir dahli bulunmamaktadır. Bu durum önergede de zımnen kabul edil
mektedir. Soruşturma Komisyonu çalışmaları boyunca incelenen belgeler ve dinlenen tanık ifade
lerinin hiçbirinde de 55 inci hükümetin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın, konuyla, doğrudan ve
ya dolaylı ilişkisine ait bir bilgiye rastlanmamıştır. Nitekim, Komisyon, çalışmaları sonunda, 14 
üyenin oybirliğiyle Yüce Divana şevke gerek olmadığı kararına varmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, soruşturmaya konu olayın safahatı 1993 yılında başlamıştır. O tarihten 
soruşturma önergesinin verildiği 1998 yılına kadar gelip geçen bütün hükümetler, bir şekilde, ha-
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disenin içerisinde bulunmuşlardır. Projenin önergedeki iddialara konu olan işlemleri, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde değil; daha önceki hükümet döneminde yapılmıştır. Önergeye 
konu olayla ilgili olarak hiçbir hükümet döneminde ve hiçbir kurum tarafından herhangi bir soruş
turma açılmamıştır. Olayla ilgili hukukî işlem olarak, sadece firmaların mahkemelerde açtıkları da
valar vardır. Bu davalar da, 10. idare Mahkemesi ve Danıştay 10. Dairesince reddedilmiştir. 

Bugüne kadar yapılan işlemler, ihaleyi kesin sonuca ulaştıran işlemler de değildir, bunlar, ara 
işlemlerdir. Henüz ortada imzalanmış bir sözleşme, başlanmış bir iş yoktur. Dolayısıyla, doğrulu
ğu yanlışlığı bir yana, aslında önergedeki iddialara konu olan işlem dahi gerçekleşmemiştir. 

Öte yandan, iki özel hukuk tüzelkişisi arasındaki ihtilafların çözüm merciinin başbakan olma
dığı da açıktır. Oysa, önergedeki iddia, başbakanın, taraflardan birinin yoğun gayretleriyle kamu
oyuna mal olan ihtilafı niçin çözmediği yönündedir. Halbuki, asıl hukuka aykırı durum, olaya, iha
leyi kaybeden bir firmanın lehine devletin başka herhangi bir kurumunun veya yetkilisinin müda
halesidir. Zaten söz konusu firmanın itirazı da hakkında soruşturma komisyonu kurulan başbaka
nın işlem ve kararlarına değil, mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı yolundaki tartışmalı hu
suslarla ilgilidir. Ayrıca, bu tarz ihtilafların çözüm yeri Meclis soruşturması komisyonları değil, 
mahkemelerdir. Mahkemelerin görev alanına giren bir konuda da, başbakanın görevi ihmalinden 
veya görevini kötüye kullandığından söz etmek ne mantıklıdır ne de doğrudur. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz önergeyle işlenen yanlış, böylesine temelsiz 
iddialarla soruşturma komisyonu kurulup, ülkeye hizmet etmiş insanların zan altında bırakılması
dır. Burada, klasik "çamur at, tutmasa da izi kalır" mantığının Yüce Meclisin bir denetim organı 
aracığıyla kurumsallaştırılmaya çalışılması söz konusudur. 

Aziz milletvekilleri, soruşturma komisyonları konusundaki sorun, İzmit Körfez Geçiş Proje
sinden ibaret değildir. Soruşturma komisyonlarının işleyiş şeklinden kaynaklanan zaaf, yolsuzluk
larla mücadelede büyük bir handikap oluşturmaktadır. Gerçek suçluların üzerine gidilmesini sağla
yamayan soruşturma sistemimiz, suçsuzları da koruma güç ve kabiliyetinden mahrumdur. Bu du
rum, soruşturma müessesesinin siyaseten istismarına zemin hazırlamaktadır. Göz önünde bulundu
rulması gereken husus, soruşturma komisyonunun araştırmasına muhatap olmanın, Yüce Divanda 
yargılanmanın bizatihi kendisinin bile bir cezalandırma olarak algılanmasıdır. Bu sistemde, suçsuz 
olsalar bile, her bakan veya başbakan, bir gün, en olmadık sebeplerden dolayı Yüce Divana çıka
rılma tehdidiyle karşı karşıyadır. Saniyelerin kaderleri belirlediği bir dönemde, hızlı ve yerinde ka
rar alma, kararları icraat olarak ortaya koymanın hayatî önemi vardır. Bu güzel ülkeyi yöneten kad
roların vizyonları ve ülkenin geleceğiyle ilgili kaygıları, kişisel gelecek kaygılarının önünde olma
lıdır. Hizmet iradesi ve sevgisine sahip şahsiyetler, yok yere, haksız iddia ve ithamlarla yaralanıp 
safdışı edilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonları sistemimizdeki zaafın giderilmesi ve 
bu müessesenin gerçek işlevine kavuşturulması, ancak sistemin değiştirilmesiyle mümkündür. 
Meclis soruşturmaları, gerçek anlamda bir yargı faaliyeti haline getirilmelidir. Bunun için daha ön
ce var olan ön komisyon müessesesi geri getirilmelidir. Ön komisyonların yapısı, yaşanan hadise
lerden ders alınarak oluşturulmalıdır. Ön komisyonlar, siyasî ağırlıktan çok, hukukî ağırlıklı bir ya
pıyla teşkil edilmelidir. Şahsî kanaatim, ön komisyon üyelerinin yarısının Yargıtay hâkim veya 
savcılarından, diğer yarısının ise Anayasa Komisyonu üyelerinden teşkilidir. Bu şekilde oluşturu
lacak ön komisyon, verilen önergeleri hukukî açıdan inceleyerek, gerçekten soruşturma açılmasına 
gerek olup olmadığını kararlaştırmalıdır. Böylece, buradaki Yüce Heyetin huzuruna, bugün rapo
runu görüştüğümüz soruşturma komisyonu gibi yanlış uygulamaların gelmesi önlenmiş olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunun, Sayın Mesut Yılmaz hakkında verilen soruş
turma önergelerine bu gerçeklerin ışığında yaklaşacağına inanıyorum. Bugün, 1998 yılında tama
men o günün siyasal konjonktürünün ürünü, siyasî hesaplarla başlatılan bir sürecin, aklıselimle so
nuçlandırılacağı gün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yapılacak olan, herhangi bir siyaset adamının Yüce Divanda yargılan
maktan kurtarılması değildir; yapılacak olan, ülkeye hizmetin cezalandırılmasının önüne geçilme
si, ülkeye hizmet iradesinin, Meclisin ve bütünüyle siyaset kurumunun itibarının korunmasıdır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdoğan. 
Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Örs, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Değerli Başkanım, muhterem milletvekilleri; sizlere ve Yüce 

Milletimize saygılarımı sunuyorum. 

495 sıra sayılı, (9/33) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu hakkında söz al
mış bulunuyorum. 

20 nci Dönemde verilen önergede, soruşturma konusu, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde 
devletin zarara uğratıldığı, görevin kötüye kullanıldığı, ihale usul ve esaslarının ihlal edildiği gibi 
nedenlerle, bundan sorumlu eski Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz'm eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine uyduğu şeklindedir ve söz konusu Soruşturma Komisyonu, 14 ret, 
1 çekimser oyla Yüce Divana şevki gerektiren bir durum olmadığı neticesine varmıştır. 

Bu sonuçtan sonra, dosyanın ve soruşturma konusunun içeriğine girmek, olayı siyasî amaca 
dökmek, hata aramak, birilerini kötülemek doğru değildir, benim de mizacıma uymaz, terstir. Bu 
kürsüde ant içtik, kısaca dedik ki: Hukuk, demokrasi, adalet ve Anayasaya sadakatten ayrılmaya
cağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Bu duygularımla, söz 
konusu meselemizi kısaca incelemek istiyorum. 

Bu konuda üç dört şekilde değerlendirme yapmak mümkündür; hukuk, Anayasa, yargı yönle
ri, işin seyri, teknik yönleri, önemli tespit ve hedef. 

Üç soruşturma komisyonunda görev yapan bir milletvekili olarak, en önemli tespitlerim, Ana
yasa ihlali -ki, biraz önce, değerli arkadaşım da çok doğru söyledi bazı konuları- siyasî amaçlar, 
yargıya rağmen parmak sayısıyla netice almak, yanlış hesaplar, soruşturma müessesesinin çöküşü, 
sermayesi yalan olan dolandırıcılar üzerinden, devlet yönetimi ciddiyetinden uzak temiz siyaset po
litikası yapanlar ve yargı kararlarına rağmen, komediye dönen neticeler sonrası milletimizin de 
"yeter, biz hizmet istiyoruz" arzu, dilek ve beklentileridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; izmit Körfez Geçiş Projesi, hepimizi ilgilendiren, Türki-
yemizin incisi olması şart olan önemli bir yapı olup, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-
İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile bu kanuna ilişkin 94/5907 sa
yılı Bakanlar Kumlu Kararıyla, 1995 yılında ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye çok sayıda yerli ve ya
bancı ortaklı, konsorsiyum müracaat etmiş, ön elemeler yapılarak yeterlik belgeleri verilmiştir. Bu 
ihalede de, biraz önce bahsettiğim gibi, iki kez mahkemelik olan olaylardan sonra, mahkeme red
detmiştir ve reddetmesi ötesinde, neticeye varılan bir konum olmamıştır. 

Yargı kararları, zamanın önemi ve teknik konuları bakımından tespiti, bundan sonraki komis
yon çalışmalarıyla ilgili yeni hazırlıkları mutlaka gerektirmektedir. 

Yapılan görevlendirme sonrası, konu mahkemelik olmuş, yargı iki kez ret karan vermiş; buna 
da, saygım, ^ .ğal olarak, tam olacaktır. 
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Tabiî ki, bu tür olayların tamamında, aynı kararların, aynı ciddiyetin olması da şarttır. Bazı so
ruşturma komisyonlarında siyasî amaç güdülmüş, hatta, daha ileriye gidilerek Anayasa ihlali hali
ne getirilmiştir. Anayasa ihlalinin bir parçası olmak mümkün değildir, böyle bir ihlali önlemeliyiz. 
Yargı kararları bağlayıcıdır ve uygulanması da şarttır. Bazı dosyalarla ilgili, davalının kasıt ve ku
surları olmadığı ve davaya konu parayı partisi veya ailesinin çıkarları için harcamadığı sabit olmak
la, davanın reddine dair 24.11.1999 tarihli mahkeme kararı ve daha önce, aynı konuyla ilgili, Mec
liste, soruşturma açmama kararı varken, Anayasanın 138 inci maddesi de "yasama ve yürütme or
ganları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararla
rını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" demektedir. 

Bizim dosyamızda da, biraz önce de arz ettiğim gibi, iki adet mahkeme kararı vardır ve ret şek
linde çıkmıştır ve hedefe de ulaşılmamıştır. 

Görevlendirme kararı, ön ve hazırlayıcı işlemdir. Nihaî idarî kararın alınacağı safhaya kadar 
yapılan bu muameleler tamamlandığında, idare nihaî kararını verecektir. Henüz, ortada, nihaî ka
rar ve işlem bulunmamaktadır. 

Hukuka aykırılık olmayan ve neticelenmeyen bir işle suçlama olmamalıdır. Geçmiş dönemler
de, siyasî iftira geleneği yapanlar olmuştur. Bazılarının dediği gibi, aklama değil, karalamalar ya
pılmıştır; başlatanlar da aynı konuma gelmiş ve kazılan çukur kenarındadırlar. Bu dosya savaşı has
talık olmuş, siyasetçi, ülke, millet, devlet çok şey kaybetmiştir, karalamaların da cezası çekilmiştir. 

Aynı hataları, başka birileri, şu anda yapmaktadır; ama, yanlış hesap bir gün mutlaka dönecek
tir. Hem yargıya yollayalım diyeceksin hem de yargı kararı olanları kale almayacaksın. Çifte stan
dart uygulayacaksın, sonra da temiz siyasetten bahsedeceksin ve bir koyundan iki post çıkarmaya 
çalışacaksın. İktidarda isen suçsuz, muhalefette isen suçlusun. Bunun neresi adil?! Parmak işaretiy
le, karalama politikasıyla, çamur atmayla ilkeli siyaset olmaz. 

Üç soruşturma komisyonunda görev yaptım. Bu soruşturma müesseseleri çökmüştür. Keşke, 
önceden bunlar olmasaydı. Türkiye, bu işten,çok zarar gördü. Bazı hükümetler devam etseydi, o 
zaman, bu günlere gelinmeyecekti. Türkiye altın değerinde bir beş yıl kaybetmiştir. 1996 şartları
nı yakalamak için, hiç hata yapmadan, en az birkaç yıl uğraşmak lazımdır. Siyaset, çözüm üretme 
yerine, sorun üretmeye varan dosya savaşlarına dönmüştür. Millî hedeflerden uzaklaşmadan, bu
nun muhasebesini herkesin çok iyi yapması lazımdır. Artık, Meclis, oylama yapabilecek meşruiyet
ten uzak kalma durumundadır. Dolayısıyla, taslağı daha önce getirilen bu konuyla ilgili Anayasa 
değişikliğinin mutlaka yapılması lazımdır. 

Sermayesi yalan olan dolandırıcıları kale alacaksın, hukuku hiçe sayacaksın, yargı kararlarını 
gözardı edeceksin, parmak çokluğuyla, Anayasayı ihlal ederek, devlet yönetimi ciddiyeti ve temiz 
siyasetten bahsedeceksin. Biraz önce de bahsettiğim gibi, Anayasamızın 138 inci maddesinde "Ya
sama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; değiştiremez, gecik
tiremez" denilmektedir; ama, bazı komisyonlarda, pahalı ise pahalı diyeceksin, müteahhitlerle bağ
lantısı yok diyerek ret oyu vereceksin, sonra da, yargı kararı varken, suçsuzken, hukuku hiçe sayan 
ve farklı tutumlarla, parmak işaretleriyle komediye dönüştüreceksin ve temiz siyasetten bahsede
ceksin. Suçsuzları suçlayan; ama, zamanında kendisi görevini yapmayanların durumuna düşüp, si
yaset adına Anayasayı ihlal etmek, hiçbirimizin müsaade etmeyeceği bir tavır ve davranış olma
lıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmit körfez geçişi, içerisinden çıkılmaz bir hal almıştır; 
teklifler, şartnameler, projeler yanlışlarla doludur. Bugüne kadar da önemli gelişmeler oldu; Türki
ye'nin ve dünyanın değişen şartları, Tahkim Kanunu, depremler ve çok miktarda önemli teknik ge-
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üşmeler oldu. Bütün bunların ışığında her şey iptal edilip, kesin kararlarla, gecikilen zamanın tela
fisi de sağlanarak, her yönüyle ders alıp, ibret alıp, örnek alıp, bir an önce ileriye atılmak şarttır. 

Bu ve buna benzer işleri, usul ve esaslarına uyarak, kanunlara, yargıya, Anayasaya saygı ile 
yapmak mecburiyetimiz vardır. Milletimiz, bizden, siyasî çıkar hesapları değil; kendisine ve ülke
mize hizmet beklemektedir. 

Sizlere ve Yüce Milletimize bu duygularımla saygılarımı sunuyorum. (DYP ve FP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Örs, 
İzmir Milletvekili Sayın Güler Aslan, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

GÜLER ASLAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin ve 55 arkadaşının, izmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde, devletin zarara uğratılmasına göz 
yumarak, görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen ve komisyonda görüşmesi ta
mamlanan Meclis soruşturması raporu hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul-İzmir arasındaki yolu 1,5 saat kısaltacak ve 1,8 milyon dolara 
mal olacak olan İzmit Körfez Geçişi Projesinin inşaat süresi 49 ay olup, zorunlu bazı hazırlıklar se
bebiyle, inşaatın ancak, bir yıl sonra başlayabileceği ve içerisinde ENKA'nın da bulunduğu yetki
li konsorsiyum firma tarafından ihalenin yapıldığı tarih açıklanmıştır. 

Yapımı 4 yıl sürecek olan köprünün, adı geçen firma tarafından 21 yıl işletilip, devri kararlaş
tırılmış olup, bu süreçte devletin hiçbir maddî katkısının olmayacağı bildirilmiştir. Bu projenin, 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük yabancı sermaye yatırımının 4 katı büyüklüğünde bir 
yatırım olduğu açıklanmıştır. Adı geçen projenin gerçekleşmesi halinde, Boğaziçi Köprüsünün 3 
katı uzunluğunda olacağı, dünyanın en büyük ilk 10 köprüsü içerisinde olacağı ifade edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ihale süreci devam etmekteyken, ihalenin katılımcılarından birisinin iti
razı üzerine hukukî ihtilaf doğmuştur. Bu ihtilaf, çözülmek üzere yargıya intikal etmiş olup, ihti
laf, yargıda çözümlenecektir. 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
3996 sayılı Kanun, 13.6.1994 tarih ve 21959 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve 3996 sayılı 
Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin karar, 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ka
bul edilip, 1.10.1994 tarih ve 22068 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu iş, 3996 sayılı Kanunun "Kapsam" maddesinde şöyledir: "Bu Kanun, köprü, tünel, 
baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, maden ve işletme
leri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve ye
rüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin 
yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde serma
ye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli 
ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından görül
mesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder." 

Bu nedenle, İzmit Körfez Geçiş Proje ihalesinin usul ve esasları, mevzuat çerçevesinde yürü
tülmüştür. 
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Sayın milletvekilleri, Başbakanlık makamının, olayların akışında herhangi bir işlevinin söz 
konusu olmadığı, sadece, idareyle önanlaşmaya varan firmanın yabancı firma olması ve önemli öl
çüde dışkredi getirecek olması nedeniyle, ön anlaşma töreninde bulunarak şeref imzası konulmuş
tur. Dönemin Başbakanının ön anlaşmaya imza koyması, kamunun zarar görmesine neden olmaya
caktır. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, bu ihalede, görevi ihmalin söz konusu olmadığını bildirir, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslan. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı Samsun Milletvekili Sayın Tarık Cengiz; buyurun efen

dim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır efendim. 
(9/33) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI TARIK 

CENGİZ (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde 
devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz için, 
Çanakkale Milletvekili Sayın Nevfel Şahin ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle ilgili olarak, 
Komisyonumuzun üçbuçuk aylık çalışması neticesinde, Sayın Mesut Yılmaz'm herhangi bir fiili ye 
eylemi olmadığı, dolayısıyla, soruşturma önergesinde ileri sürülen suçlarla bir illiyet bağının olma
dığı ve söz konusu suçları işlemediği kanaatine varılmıştır ve Sayın Yılmaz'm Yüce Divana şevki
ne mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Bununla beraber, Komisyonumuz, çok önemli gördüğü deprem riskiyle ilgili olarak aşağıdaki 
önerileri belirtmeyi ve bu önerilerin takibi konusunda Yüce Meclise bilgi vermeyi görev kabul et
mektedir. 

Söz konusu yer için yapılan deprem riski analizlerinde, Kuzey Anadolu fay hattının, Hersek 
burnunun Körfez tarafından ve denizden geçtiği olası bir depremde, köprü güney ayağı temelinin 
çok büyük bir deprem riskine haiz olduğu bilinmektedir. Bu ayak temeli, deniz tabanında, ana ka
yaya kadar yer alan gevşek granüler zeminlerin, olası deprem altında sıvılaşabileceği ve tamamen 
mukavemetini kaybedebileceği belirlenmiş ve belirtilmiştir. 

Nitekim, benzeri asmaköprü Akaşi Köprüsü, inşa halindeyken, Japonya da, 1995 yılında, 7,2 
şiddetinde Kobe depremine maruz kalmıştır. Bu depremde taban zemini sıvılaşmış ve sıvılaşma so
nucu, köprü haricinde, otoyol boyunca yer alan çeşitli viyadükler çökmüş ve sonuçta, Japonya, 5 
000'i aşkın insan kaybıyla birlikte, takriben 20 milyar dolarlık bir ekonomik kayba uğramıştır. Hal 
böyle iken, söz konusu Akaşi Köprüsü temellerinde bir hasar meydana gelmemiştir. Bunun nede
ni, taban zemininin sıvılaşma riski önceden değerlendirilmiş ve sıvılaşma sonucu köprü temelinin 
etkilenmemesi için, aynı İzmit Körfezinde olduğu gibi, deniz tabanında yer alan sıvılaşabilir gev
şek granüler zeminler, temel inşaı gibi ana kayaya kadar taranarak uzaklaştırılmış, yerine, kısmen 
sıvılaşmayan kaya dolgu yapılmış ve ağırlık tipi keson temeller üzerine yüzdürülerek yerine geti
rilmiş, su almak suretiyle batırılarak uygun temel sistem teşkil edilmiştir. 

İşte, İzmit Körfezindeki köprü temellerinin de benzeri şekilde teşkil edilmesi gerekiyordu. 
1997 yılında bu paralelde, aynı teknik çözümler ilgili idareye teklif edilerek sunulmuştu. Bu teknik 
çözüm paralelinde, maalesef, deprem ve sıvılaşma riskini göz önüne almayan teknik çözüm de ida
reye sunulmuştu. Bu çözümde, maalesef, sıvılaşabilir zemin yerine bırakılarak, temellerin kazıklı 
olarak teşkili öngörülmüştür. Üstelik, ne yazıktır ki, bu teknik çözümü öneren grubun bir üyesi Ja-
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ponya kaynaklıydı. Yani, iki sene önceki Kobe örneğine rağmen büyük bir hata yapılmaktaydı. 
Eğer bu köprü bu şekilde inşa edilmiş olsaydı, 7.4 şiddetinde yaşamış olduğumuz 17 Ağustos Ko
caeli depreminde yırtılan fayın ucunun Hersek Deltası önünde denizde yer aldığı düşünüldüğünde, 
deprem sonunda meydana gelen ve gözlenen zemin sıvılaşması da değerlendirildiğinde bu köprü
nün ayakta kalması olanaksızdı. 

Bütün bu hususlar, deprem öncesi, 1997 yılında yazılı olarak ve akabinde Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantılarda belirtilmesine rağmen, idare tarafından yapılan de
ğerlendirmelerde göz önüne alınmamış ve adeta görmemizlikten gelinmiştir. Bütün bu hususlar, 
yazılı teknik raporlar ve ilgili toplantı tutanaklarında yer almaktadır. 

Sonuç olarak; ülkemiz, yaşadığı 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini, en azından, bu 
köprü, idare tarafından seçilen yanlış bir teknik çözümle inşa edilemediğinden bu köprü yönünden 
ucuz atlatılmıştır. 

Uluslararası tahkimin yasalaşması nedeniyle ve 17 Ağustos 1999 tarihinde bölgede meydana 
gelen şiddetli deprem nedeniyle ortaya yeni koşullar çıkmıştır. Bu nedenlerle, ihalenin tüm yönle
riyle iptal edilmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz için stratejik ve ekonomik değeri çok önemli olan ve İzmir-İstanbul otoyolunun bir 
kısmını teşkil eden İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yollarını içeren bu proje, en kısa zamanda, 1999 
depremleri sonrası artık kesinlikle belirlenen muhtemel Marmara Denizi depremine karşı, tüm 
açıklanan bu hususlar göz önüne alınarak projelendirilmen ve süratle inşa edilmelidir. 

Söz konusu köprü, takriben Eskihisar'la Hersek Deltası ucu arasında yer almakta ve takriben 
2 kilometrelik uzunluğu asma köprü olarak planlanmaktadır. Bu durumda, köprünün iki ana kütle
sinin temelleri, İzmit Körfezi içerisinde, mevcut zemin şartları ve en az 100 yıllık bir süreci kapsa
yan olası deprem için projelendirilmen ve inşa edilmelidir. İhalenin yapılış biçimi itibariyle, işin, 
davet kısmından firmaların, tercih edilmesine kadar geçen bütün evrelerde hatalar olduğu Komis
yonumuzca dile getirilmiştir. 

Dolayısıyla, yapılan ihalede, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve yetkililerinin, varsa sorum
luluğu tetkik edilerek sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Yüce Heyete en derin saygılarımı sunarım. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Raporda, soruşturma açılması istenmemektedir; yani, Komisyon raporu, Yüce Divana sevk et

memek yönündedir. 

İçtüzüğümüzün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme 
yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza 
hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. Bu 
hükme göre, Başkanlığımıza, Yüce Divana şevke dair bir önerge de verilmemiştir. 

Bu itibarla, Komisyon raporu benimsenmiştir. 
Bu kısmın 7 nci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Sımak Milletvekili Bayar Ök-

ten ve 57 arkadaşı ve Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 arkadaşı tarafından verilen 
yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suç
ların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, devlet ihalelerinde çetelerle 
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işbirliği yaptıkları, hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaş
masını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun 
230,240,296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet es
ki Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu haklarında, Anayasanın 100 
üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

7. - 20 nci Yasama Döneminde Şırnak Milletvekili Bayar Ökten ve 57 Arkadaşı ve Karabük 
Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 Arkadaşı Tarafından Verilen Yasa Dışı Örgütlerle ve Men
suplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılma
sını Engelledikleri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, 
Hükümetin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engelleye
rek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 
314 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet Eski Baka
nı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Haklarında Anayasanın 100 üncü, 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/40,41) (S.Sayısı: 496) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 496 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski Başbakana ve bakanlara gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına 6 millitvekiline ve hakkında so

ruşturma açılması istenen eski Başbakan ve bakanlara söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için ise 

10'ar dakikadır. 
Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen eski Başbakan ve bakanlara ait olup, süresi sı

nırsızdır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: İstanbul Milletvekili Mehmet 

Pak, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Kayseri Milletvekili Sev
gi Esen, İzmir Milletvekili Salih Dayıoğlu, Manisa Milletvekili Cihan Yazar. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Pak, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET PAK (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Yasama Dönemin

de, Şırnak Milletvekili Bayar Ökten ve 57 arkadaşıyla Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 
71 arkadaşı tarafından verilen yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt 
mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, 
devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, hükümetin çeteler ve mafyayla mücadelede izledi
ği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 
Topçu haklarında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergeleri ve (9/40-41) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu raporu üzerinde görüşlerimi aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(1) 496 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; (9/40-41) esas numaralı Soruşturma Komisyonunun üçbu-
çuk ay süren çalışmalarını müteakip, 2 Haziran 2000 tarihli toplantıda Sayın Mesut Yılmaz, Sayın 
Eyüp Aşık ve Sayın Yaşar Topçu'nun Yüce Divana gönderilmelerine gerek bulunmadığına karar 
verilmiştir. (9/40-41) esas numaralı Soruşturma Komisyonunun kuruluşuna temel teşkil eden öner
geler, Komisyonun almış olduğu ifadeler, yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar, Komisyona ile
tilmiş olan bilgi ve belgelerle mahkeme kararı incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılabilir: Sayın Me
sut Yılmaz Komisyona verdiği ifadesinde, Türkbank ihalesine katılanların biri hariç, hepsinin ken
disine geldiğini ve bunların hepsine "bu ihalenin geçmişi karanlıktır; bunun geçmişinde mafya fa
lan vardır" dediğini belirtmiştir. Yine, aynı ifadesinin bir başka yerinde "Tasarruf Mevduatı Sigor
ta Fonu, Türkbank'ın yeniden satışa çıkarılacağını söyleyince, ben Başbakan oarak bu meseleyle 
yakından ilgilenme gereğini duydum" demektedir. 

Özetle, Sayın Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesinin geçmişinin karanlık olduğunun bilincinde
dir. İhaleye mafyanın sızmış olduğunun farkındadır ve bu nedenle de, Başbakan olarak bu ihaley
le yakından ilgilenme gereği duymuştur. Sayın Yımaz'ın bu konudaki haklı ve sevindirici endişe
leri, Türkbank ihalesine katılan Korkmaz Yiğit'in, Aiaattin Çakıcı'yla ilişkisi olduğuna yönelik, İs
tanbul Emniyet Müdürlüğünün 13 Mayıs 1998,8 Haziran 1998 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü
ne yazdığı uyarı mahiyetindeki yazılarla da desteklenmiştir. Bu yazılar, Sayın Mesut Yılmaz'ın ifa
desinde de belirttiği gibi, kendisinin bilgisine sunulmuştur. Ancak, bu umut verici tablo, değişmiş, 
bütün bu endişelere rağmen, Sayın Hüsamettin Cindoruk'un ricası üzerine, Korkmaz Yiğit'le de gö
rüşmeler yapmış olması tabloyu tersine çevirmiş ve üzücü sonuçların doğmasına neden olmuştur. 

Sayın Yılmaz, Korkmaz Yiğit'le görüşmeden sonra, emniyetten gelen bilgi notuna ve kendisi
nin, olayın başından beri sahip olduğu bilgilere değil, danışmanı Güven Erkaya, Kamuran Çörtük, 
Korkmaz Yiğit'in ifadelerine itibar ederek, Korkmaz Yiğit'le görüşmelerini devam ettirmiştir. 

Şu halde: 1- Emniyetin, 2- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müteaddit defalar uyarılarına 
rağmen, 3- Geçmişinde mafya olduğu, Sayın Başbakan tarafından bilinen bir ihalede, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın ifadesinde belirttiği gibi, Güneş Taner'in "ihaleye katılmasını engellememiz mümkün de
ğil mevzuat bakımından; ama, netice itibariyle, bu ihalenin onayı daha sonra bize gelecek. Hazine 
olarak biz, o safhada bunu engelleriz" sözüne itibar edilerek, Kormaz Yiğit'in ihaleye girmesine im
kân tanınmış, ihale Kormaz Yiğit'e verilmiş, Hazinedeki bürokratların rahatsız oldukları biline bi
line, Eylül 1998'de ihalenin ön izin onayı da verilmiştir. 

Sayın Mesut Yılmaz, geçmişinin karanlık olduğundan emin olduğu bu ihalenin, mevcut du
rumda da karanlık ilişkilerle örüldüğünün aslında farkında. Sayın Yılmaz, ifadesinde, Eyüp Aşık'ın, 
Aiaattin Çakıcı'yla 1997 yılında Türkbank satışı münasebetiyle görüştüğünden haberi olduğunu ve 
Eyüp Aşık'a bu konuyu araştırmasını söylediğini ifade etmektedir. Eyüp Aşık, bu talimat doğrultu
sunda Erol Evcil'le görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerden Sayın Mesut Yılmaz'a bilgi vermiştir. 

Nitekim, Sayın Eyüp Aşık da, Aiaattin Çakıcı'yla sadece bilgi almak maksadıyla görüştüğünü 
kabul etmektedir. Sayın Aşık, Sayın Yılmaz'ın da bilgisi dahilinde Çakıcı'yla görüştüğüne göre, 
edinilen bu bilgilerin Sayın Yılmaz'a iletilmemiş olması ve Sayın Yılmaz'ın, Erol Evcil ve Yavuz 
Ataç'ın, Aiaattin Çakıcı'yla arkadaşlıklarını bilmemesi mümkün değildir. 

Nitekim, Sayın Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık'ın Aiaattin Çakıcı'yla görüşmelerinden bilgi sahibi 
olduğunu, bu görüşmelerin ikisi hakkında, Eyüp Aşık'ın kendisine bilgi verdiğini kabul etmektedir. 

Bu görüşmelerden birincisinin, 1997'de Türkbank satışıyla ilgili olduğunu, diğerinin de, Aia
attin Çakıcı'nın yakalanması için, ABD'ye polis ekibi gönderildiği tarihte olduğunu ifade etmiştir. 
İlk görüşmede, Eyüp Aşık'a "bu meseleyi araştır" talimatını vererek, adı çete-mafya olarak anılan 

- 2 9 9 -



T.B.M.M. B : 115 2 2 . 6 .2000 O : 3 

ve emniyetçe aranan bir kişi ile Eyüp Aşık'ın görüşmelerinin devam etmesine onay gibi anlaşılabi
lecek bir yaklaşım sergilenmiş. Nitekim, Eyüp Aşık, bu tarihten sonra Alaattin Çakıcı'yla görüşme
lerine devam etmiştir. 

Eyüp Aşık'ın ikinci görüşmesiyle ilgili olarak ise, Başbakan sıfatıyla, "Bakanın bu kişiyle gö
rüşmelerinin devam ettiğini anladıktan sonra, görüşmelerin başına dert olabileceğini söyledim" de
miştir. 

Bu olaylar, Sayın Yılmaz'ın ne yapmak istediğiyle ilgili soruları artırmaktadır. Bir taraftan, 
ihalenin karanlık yüzünü en iyi bilen bir kişi olarak yakınındaki bir milletvekilini görevlendirmek
te, diğer taraftan, karanlık ilişkilerin yapıldığının varlığı konusunda emin olunca, görevlendirdiği 
milletvekiline, yaptığı görüşmelerin başına bela olabileceğini ifade etmektedir. 

Diğer taraftan, Sayın Eyüp Aşık'ın, bir bakan olarak ve Alaattin Çakıcı'yı yakalamak üzere bir 
polis ekibinin gönderildiği günlerde telefonla görüşme yapmış olması ve daha sonrasında Çakı-
cı'nın yer değiştirerek, polis ekibinin takibinden kurtulması, Sayın Aşık ile Sayın Çakıcı arasında
ki ilişkinin niteliği konusundaki kuşkuları artırmaktadır. Çözümü yapılan telefon görüşmelerinden, 
Sayın Aşık ile Çakıcı arasındaki konuşmaların son derece sıcak bir görüşme olduğu ve Çakıcı'nın, 
Sayın Yılmaz ve Sayın Aşık tarafından korunduğu yönündeki görüşü kuvvetlendirmektedir. Çakı
cı'nın, hatta, mesela "o zaman, sen bana dedin ki" gibi telefon konuşmaları malumdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu söylenenler, bugüne kadar ifade edilmiş olan çe
şitli kuşkulardan ibarettir. Bu kuşkuların giderilmesi için yargıda hesap vermek, sorunun tatmin 
edici biçimde kökünden çözümü için en uygun yoldur. Nitekim, aklın yolu bir olduğundan, hakkın
da soruşturma yapılan Sayın Yılmaz da, 9.5.1999 tarihli gazetelerde yer alan beyanatında "şimdi 
bizim istediğimiz, bütün bu suçlamalarla ilgili olarak öne sürülen konuların, yargı tarafından de
ğerlendirilmesidir. Ben, Yüce Divanda yargılanmak istiyorum: Bunu, kendim için değil, partim 
için istiyorum" beyanı, haber olarak basında yer almıştır. Şu halde, söz konusu kuşkuların gideril
mesi konusunda Sayın Yılmaz'la aynı görüşleri paylaşmakta olduğum görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yolsuzlukları önlemek, yolsuzlukla mücadelede etkin ve 
kalıcı politikalar üretmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, özerk bir yol
suzlukla mücadele kurulu oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir demokrasi, ancak, hoşgörü, dürüstlük, tu
tarlılık ve samimiyet gibi ahlakî değerlerle bezenmiş bir siyasî kültür zemini üzerinde yükselebilir. 
Bu sebeple de, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaset, demokrasinin sigortası olarak kabul edilmelidir. Ni
tekim, 57 nci cumhuriyet hükümetinin programında, toplum vicdanını rahatsız eden yolsuzluklar
la etkili bir mücadelenin gerçekleştirileceği, bu mücadeleyi zorlaştıran yasal boşlukların giderile
ceği ve bu çerçevede olmak üzere, Anayasamızın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin değiştirilme
si suretiyle... 

(Mikrofon elektronik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET PAK (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

BAŞKAN - Lütfen tamamlar mısınız efendim. 

MEHMET PAK (Devamla) - ...dokunulmazlığın sınırlandırılacağı ilkelerine yer verilmiştir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kasetler çıkmamış yahut kaseti erdeki ifadeler kamuoyu

na yansımamış olsaydı, bu ihale, çeşitli özel çıkar gruplarının istediği şekliyle sonuçlanmış olacak
tı; ancak, hepimizin bildiği gibi, kamuoyuna yansıyan kasetler, bu ihalenin daha sonraki iptaline 
yol açmıştır. 
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Sonuç olarak, bütün bu tespitler ve diğer tanık ifadelerinin ne ölçüde geçerli deliller olduğu, 
muhakkak ki, bağımsız yargı organları tarafından değerlendirilmesi gereken hususlardır; ancak, bu 
tip dikkate değer tespit ve gelişmeler, kamuoyu gözü önünde, siyaset ve siyasetçinin, dolayısıyla, 
devlet yönetimine yönelik güvenin önemli ölçüde sarsılmasına sebep olmuştur. 

Bu sebeplerle, Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Eyüp Aşık'ın, bağımsız yargı organları tarafın
dan yargılanarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasına imkân tanımak bakımından Yüce Divana gönde
rilmesinin uygun olacağı ve Türk Ceza Kanununun önergelerde belirtilen sevk maddelerine göre 
yargılanması gerektiği kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 496 sıra sayılı Meclis soruş
turması komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Dönem milletvekillerinden Sayın Bayar Ökten, Sayın Hayrettin 
Dilekcan ve arkadaşlarının verdikleri soruşturma önergesi, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ile 
eski bakanlardan Sayın Eyüp Aşık ve Sayın Yaşar Topçu'nun, yasadışı örgütlerle ve mensuplarıy
la birlikte hareket ettiklerini, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelle
diklerini, suçluları himaye ettiklerini, devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıklarını, görevlerini 
kötüye kullandıklarını içermektedir. 

Değerli milletvekilleri, olay, partizanca ele alınacak bir mesele değildir. Yine, olay, kişileri 
mahkûm etmeye yönelik kişisel bir intikam şeklinde de ele alınmamalıdır. Olay, Meclisin denetim 
mekanizmalarını da istismara yönelik olmamalıdır; dolayısıyla, Yüce Meclis yıpratılmamalıdır. 
Parlamentoyu millet izliyor ve haftalardır gündemi işgal eden soruşturma komisyonlarından dola
yı yanlış bilgilendirmeler, yanlış ifadeler, demokrasinin ve parlamenter sistemin kan kaybına sebep 
olmaktadır. 

Denetim mekanizmalarının, kanun ve tüzüklerin ruhuna uygun şekilde ele alınması gerekmek
tedir. Buna dikkat edilmezse, Anayasa değişiklik talepleri; yani, 83 ve 100 üncü maddeler günde
me gelmektedir. Bu ise, Meclisin yetkilerinin başka bir kuruma devri anlamına gelir ki, bu durum, 
kuvvetler ayrılığı prensibine aykırıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu komisyonda görev yapan bir milletvekili olarak, Sayın Yaşar Top
çu'nun bu soruşturmaya neden dahil edildiğini anlamakta güçlük çektik; dolayısıyla, Yüce Divana 
sevk edilmemesi hususunda oy kullandım. 

Çetelerle irtibatlı olduğuna kanaat getirdiğim Sayın Eyüp Aşık ise, bu konuyla ilgili olarak, 
bakanlık görevi ve milletvekilliğinden istifa ederek yargıya gittiği için, bu davranışı onurlu bir dav
ranış olarak değerlendirdim ve Yüce Divana gitmemesi yönünde oy kullandım. 

Sayın Mesut Yılmaz'a gelince, bahse konu soruşturmadaki iddiaların boyutları oldukça geniş 
kapsamlıdır. Yalnız şahısları değil, devletimizi, demokrasimizi, hatta millet olarak geleceğimizi de 
ilgilendirmektedir. Nitekim, Sayın Mesut Yılmaz, Komisyondaki ifadesinde "ben, sadece, Başba
kan olduğum dönemde, Türkiye'nin önemli bir sancısının mafya olayı olduğunu tespit ettim" de
mektedir; oysa ki, Anavatan Partisi, son onsekiz yıl içerisinde, takriben oniki yılını iktidarda geçir
miştir. Yine, devamla, Sayın Mesut Yılmaz'ın "devletteki zafiyeti hep birlikte yaşadık; istihbarat 
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kuruluşları, neredeyse birbirlerini takip ediyorlardı, birbirlerine savaş açmışlardı" ifadeleri, çete, 
mafya olaylarının boyutlarını ortaya koyması açısından son derece önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bakınız, Erol Evcil, Alaattin Çakıcı'yla sürekli görüşüyor. Sayın 
Mesut Yılmaz da, Erol Evcil'le ofisinde, Uludağ'da ve muhtelif yerlerde görüşüyor; bu bir. Alaat
tin Çakıcı, Yavuz Ataç'la görüşüyor ve Yavuz Ataç da, Alaattin Çakıcı'yla birlikte çok işler başar
dıklarını ifade ediyor. Şimdi, Yavuz Ataç'la Çakıcı'nın diyalogları çok güzel; fakat, Sayın Yılmaz'la 
Yavuz Ataç'ın diyaloglarına ne demek gerekiyor?!. Yani, Sayın Yılmaz, Yavuç Ataç'ın Alaattin 
Çakıcı'yla çok sıkı bir diyalogta olduğunu nasıl bilemiyor bir Başbakan olarak; bunu anlamakta 
zorlanıyorum. 

Bir diğer konu, Türkbank ihalesiyle ilgili Emniyetin uyarı yazıları var. İstanbul Emniyet istih
baratından iki yazı geliyor, Türkbank komisyonunda,.dönemin İçişleri Bakanı Sayın Başesgioğlu 
bunu itiraf ediyor, bu ilgili yazıları, o günün Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a ilettiklerini ifade edi
yor; ama, Sayın Mesut Yılmaz, bunları biliyor, bu ilişkileri biliyor, Korkmaz Yiğit, Çakıcı'yla iş
birliği içinde olmasına rağmen, Sayın Yılmaz, Korkmaz Yiğit'le görüşmelere devam ediyor. 

Yine, Güneş Taner Beyin, Türkbankla ilgili olarak, Sayın Mesut Yılmaz'a "Hazinedeki arka
daşların endişeleri var" uyarısına karşılık, "ben, konuyu, MİT'ten ve Deniz Kuvvetleri eski Komu
tanından araştırdım; olumsuzluk yok" ifadeleri, devlet adamı ciddiyetiyle nasıl bağdaşıyor? 

Bir diğer konu, emniyetin bilgilerine değil de, Danışmanı Sayın Güven Erkaya, Kamuran Çör-
tük ve Korkmaz Yiğit'in ifadelerine itibar ederek, sonradan "Korkmaz Yiğit, beni aldattı" ifadele
riniz, bulunduğunuz makamla mütenasip olmamaktadır Sayın Başkan. 

Yine, Sayın Mesut Yılmaz, Kamuran Çörtük'e, Türkbankla ilgili telefon açıyor "bak, senin 
söylediğin şeylerin tersine bilgiler var; gel, konuşalım" diyor. Bu görüşmeyle de, demek ki, Sayın 
Başbakan ikna oluyor ki, Korkmaz Yiğit ihaleye giriyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Çakıcı, Türkbank ihalesiyle ilgileniyor ve "tüm varlığımla bu 
ihalede varım" diyor. Bunu, biraz önce Türkbank konusunda konuşurken, Sayın Mesut Yılmaz Bey 
de buradan ifade ettiler. İfadelerinde Sayın Eyüp Aşık "tüm varlığımla ben bu ihalede varım" di
yen Sayın Çakıcı'nın ifadelerini, Sayın Mesut Yılmaz'a aktarıyor; fakat, Türkbank özelleştiriliyor, 
bu özelleştirme anında -ne hikmetse- Çakıcı akla gelmiyor. 

Türkbank ihalesinden bir gün önce emniyetten Başbakanlığa gelen bilgi notu kaybolmuş. Han
gi görevli hakkında bir disiplin soruşturması yapıldı, bu konuda da bilgi alamadık. 

Değerli milletvekilleri, Alaattin Çakıcı'nın yakalanması için 54 üncü hükümetin gönderdiği bir 
emniyet ekibi çalişmalarını sürdürürken, o arada 55 inci hükümet kuruluyor. Kabinede bakan olan 
Sayın Eyüp Aşık'ın Çakıcı'yla telefon görüşmesi, acaba Çakıcı'nın yer değiştirmesine sebep olmuş 
mudur? Eyüp Aşık'ın telefon görüşmelerine neden engel olunmamıştır? Tüm bu görüşmelerde, her
halde, kurt, kuş ve arı muhabbeti yapılmamıştır. Budapeşte'ye neden inildi; kimlerle görüşüldü; 
yumruk atan adamın orada işi neydi? Budapeşte'deki yumruk olayıyla ilgili, Sayın Mesut Yılmaz, 
Erol Evcil'e "bu konuyla ilgili bilginiz varsa araştırın ve bana getirin" diyor. Erol Evcil kimdir ve 
Erol Evcil'den ne tür bilgiler istenmektedir? 

Değerli milletvekilleri, konumuz, çetelerle dönemin Başbakan ve bakanlarının ilişkileri. Bile
miyorum, saydığımız ve zaman itibariyle sayamadığımız bu konular çetelerle ilişki değil de nedir? 
Sayın Yılmaz'ın aklanmak istediğini "bunu, kendim için değil de partim için istiyorum" dediğini 
hepimiz hatırlıyoruz. Kanaatimce, devlete, siyasete güvenin yeniden tesisi için, bu tür şaibeli iliş
kilerin delil olup olmadığı bağımsız yargıda değerlendirilmelidir ve Yüce Meclis, bir an önce, mil
letin asıl sorunlarına dönmelidir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
İstanbul Milletvekili Sayın Ahat Andican; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda, sanıyorum 

7 ncisini görüştüğümüz ve büyük bir kısmı da, Sayın Genel Başkanımızla ilgili olarak verilmiş, 20 
nci Dönemde, siyasî amaçlarla verildiği belli olan, bir azınlık hükümeti döneminde verilmiş olan 
soruşturma önergelerinden birisini daha konuşuyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, doğru mu yanlış mı; sen onu söyle! 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Şırnak Milletvekili Bayar Ökten, Karabük Milletvekili 

Hayrettin Dilekcan ve arkadaşlarının iddiaları, yasadışı örgüt mensuplarıyla birlikte hareket et
mek... 

BAŞKAN - Kime sesleniyorsunuz?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, önerge doğru mu yanlış mı; onu söylesin. 
BAŞKAN-Size ne yani!.. 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - ...örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarıl

masını engellemek... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu nasıl iş!.. Meclisi yöneten Başkanvekili ANAP'lı, Komisyon 

Başkanı ANAP'lı, hakkında soruşturma verilen kişi ANAP'lı... Nasıl olacak; böyle şey olur mu ca
nım!.. (ANAP sıralarından "Ne var bunda?" sesleri; gürültüler) 

A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - . . . hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği po
litikanın başarıya ulaşmasını engellemek şeklinde iddiaları gündeme getirmişlerdir. 

BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır... Hayır, Komisyon Başkanı ANAP'lı, hakkında soruştur

ma verilen kişi ANAP'lı, Meclis Başkanvekili ANAP'lı; dünyanın neresinde böyle bir soruşturma 
verilmiş arkadaşlar... 

BAŞKAN - Dünyanın neresinde senin gibi hareket yapan bir milletvekili görüldü! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, bizi, artık çıldırtıyorsunuz canım... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle bir tarafsızlık olur mu canım. 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, toplantının nezahetini bozmayın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) -Toplantının nezaketini bozan sensin. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Andican... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle bir soruşturma önergesi olmaz! 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergelerin içeriği

ni, özellikle gündeminize getirdim. Türkiye'deki siyasî rekabet anlayışını, rakibi kötüleme ve kara
lama noktasında nasıl ölçüsüzce, izan dışı bir bağnazlıkla sürdürüldüğünün tipik göstergelerinden 
birisi olduğu için tekrarladım. 

Şimdi, bu iddiaları gündeme getiren sayın milletvekillerinin, komisyon çalışmaları sırasında 
bilgi ve belgelerle bunu desteklemesi gerektiğini düşünürsünüz değil mi; ama, raporun 17 nci say-
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fasına baktığınızda, her iki önerge sahibinin de, önergelerini basında çıkan bazı haberlere dayana
rak verdiklerini, ellerinde hiçbir delil, belge ve bilgi olmadığını söylediklerini göreceksiniz. 

Elde hiçbir delil, belge, bilgi olmadığı halde, bir başbakanı ve iki bakanı, mafyayla ilişkili ol
makla suçlayacak kadar çirkin bir yaklaşıma, çirkin bir siyaset anlayışına, dünyanın hiçbir ülkesin
de rastlanmazdı zannediyorum. 

Daha da ilginci, burada, Sayın Yaşar Topçu'yla ilgilidir. Sayın Topçu, kamuoyuna deklara 
edilmiş bazı konuşmalarda "Topçu" isminin veya "Topçu" deyiminin geçmesiyle, bu önergeye da
hil edilmiştir. Bir köşe yazarımızın, Yaşar Topçu, olsa olsa, bu, Yaşar Topçu'dur anlayışı içerisin
de -bugün, burada milletvekilidir- yazısına konu etmesi sonrasında bu önergeye dahil edilmiştir ve 
soruşturma komisyonu, bunun farkına vardıktan sonra, soruşturma sonrasında 14'e sıfır olarak, Yü
ce Divana şevkine gerek olmadığına karar vermiştir. Şimdi, buradaki ilginçlik şu: Eğer, bu suçlu, 
yani şu anda hapiste olan suçlu insan, bir anlamda kendisini korumak amacıyla ya da bu konuyu 
daha da karıştırmak amacıyla "o Topçu, Yaşar Topçu'dur" deseydi, inanınız, bu durumda, bu ko
misyondan, belki oybirliğiyle Yüce Divana sevk çıkacaktı. 

Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor: Arkadaşlar, siz siz olun, yanlış anlaşılacak isme, soyada sa
hip olmayın; eğer, çeteler, çeşitli suçlular aralarında isim olarak veya konuşmaları sırasında sizin 
isiminizi, soyadınızı geçirirlerse, yarın, Yüce Divana gönderilme riskiyle karşı karşıyasınız demek
tir; böylesine komik bir olay! 

Diğer taraftan, her iki önergede de sunulan şeylerin içeriksizliğini, tutarsızlığını ve yetersizli
ğini buradan çok rahat anlamamız mümkündür. Komisyonun yaptığı onüç toplantıda ilişkilendir-
me yapılan bireylere, davet edilip dinlenen insanlara bakıyoruz -bir kısmına da gidilmiş- Korkmaz 
Yiğit, Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı; bunların iddiaları dinlenilmiş. Korkmaz Yiğit'in, Sayın Mesut 
Yılmaz'la ilgili olarak, sahibi olduğu televizyon kanalından kamuoyuna deklare ettiği bir kaset var; 
bu kasette, Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili iddiaları gündeme getiriyor ve bazı suçlamalarda bulunu
yor. Daha sonra, Sayın Mesut Yılmaz, bu iddialar üzerine yargıya gidiyor ve yargı, Korkmaz Yi-
ğit'i, iddialarını destekleyemediği ve delillerle bunu kanıtlayamadığı için, 10 milyar lira tazminata 
mahkûm ediyor. Burada rakam önemli değil; ama, mühim olan, bağımsız yargının, Korkmaz Yi
ğit'in, bugün, burada, bu kürsüde birçok konuşmacı tarafından sahiplenilen, tekrarlanılan iddiaları
nı kan ı ti ayam am iş olmasıdır; bu, çok önemlidir. 

Diğer taraftan, dinlenilen insanlardan birisi de, karısını dahil, en yakınını dahil, öldürdüğü id
dia edilen, birçok yasadışı olaya karışmış, Fransa'da yakalanmış ve bugün, buraya getirilmiş olan 
bir suçlunun iddialarıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu şahsın konuşmalarını da incelediğiniz zaman bir şeyi fark edeceksiniz. 
Sayın Mesut Yılmaz'ı, Başbakanı suçluyor; çünkü, Çakıcı, o güne kadar, rahatı gayet yerinde, hiç
bir sorunu olmadan, ülkeden ülkeye dolaşarak, keyifli bir hayat sürdürmüştür. 55 inci hükümetle 
beraber, mafyanın, çetelerin üzerine gidilince -bunu, kendisi söylüyor- "benim rahatım kaçtı, sıkış
tırıldım ve yakalandım" diyor. 55 inci hükümet döneminde Amerika'da yakalanıyor ve daha sonra, 
diyor ki: "Bana böylesine düşmanlık yapan ve benim ölümüm için, beni öldürmek için adam gö
revlendiren bu Başbakanı, yani, Sayın Mesut Yılmaz'ı ve onun hükümetini yıkmak benim boynu
mun borcuydu, amacım buydu; bunun için de gerekli girişimlerde bulundum." Dosyanın içerisinde 
bunlar var ve bu insanın söyledikleri, burada, bu Yüce Mecliste, suçlunun ve suçlu olduğu her yö
nüyle, bütün kamuoyunca ve yasalar karşısında bilinen bu insanın iddiaları, burada sanki gerçek-
mişçesine, bir başbakanı ve iki bakanı suçlamak için aracı olarak, alet olarak kullanılıyor. Böyle bir 
şeyi insan aklının alması mümkün değildir arkadaşlar. 
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55 inci hükümet ne yapmış; hükümet, iktidara geldikten sonra, Sayın Başbakanın defalarca ka
muoyuna anlattığı gibi, istihbarat birimleri arasındaki, güvenlik birimleri arasındaki uyuşmazlık or
tadan kaldırılmış, terörle ve çetelerle mücadele etmek amacıyla bir birim oluşturulmuş ve bu biri
min çalışmaları sayesinde, altı ay içerisinde -arşivlerde bunlar duruyor- o güne kadar hiçbiri açık
lığa kavuşturulmamış yüzlerce faili meçhul olay açıklığa kavuşturulmuş, 80'e yakın çetebaşı ele ge
çirilmiş, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında, Bulgaristan'da, Avrasya coğrafyasında ve Ameri
ka'da ele geçirilmiş, 1 000'in üzerinde çete mensubu adaletin pençesine teslim edilmiş. Tabiî, bun
lar yapıldıktan sonra... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Nerede bu çeteler?! 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) -Arşivlere bakın; arşivlere bakın... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Neredeyse, bu çeteleri görelim! 

A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Arşivlere bakın, okuyun göreceksiniz... 
Bunları gerçekleştirmiş bir hükümetin ve o hükümetin yöneticisi başbakanının çeteler tarafın

dan hedef ilan edilmesi ve hedef olarak onunla ilgili komplolar düzenlenmesi kaçınılmaz bir sonuç
tur. Zaten, burada tartıştığımız konu da budur ve bu komplolar düzenlenmiştir. Çakıcı, bunu, so
ruşturma komisyonunun yaptığı çalışmalar sırasında gayet açıkça ifade ediyor. 

Bir başka konu, Sayın Eyüp Aşık, çetelerle ilgili kamuoyuna mal edilen bazı konuşmalar gün
deme gelince, bakanlıktan istifa ediyor, milletvekilliğinden istifa ediyor ve yüce yargının önüne gi
diyor, yüce yargının önünde, devlet güvenlik mahkemesinde yargılanıyor ve hiçbir şekilde suçlu 
olmadığı noktasında yüce yargının onayını alarak, sonra, yeniden, siyasete dönüyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Onu Yargıtay bozmuş; yanlış biliyorsunuz... 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Bugün burada, benden önceki iki konuşmacı da, yüce yar

gının bu aklamasına rağmen, yine de, Sayın Eyüp Aşık'la ilgili, Sayın Başbakanla ilgili bu konula
rı gündeme getiriyorlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yargıtay kararı var, bozmuş bu kararı... 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Soruşturma komisyonu, kuşkusuz, iyiniyetli bir çalışma 

yürütmüştür ve soruşturma komisyonu, çoğunlukla, Genel Başkan Sayın Mesut Yılmaz hakkında, 
Eyüp Aşık hakkında ve Yaşar Topçu hakkında Yüce Divana gerek olmadığına karar vermiştir. 

Burada, karşı yönde oy kullanan, bu soruşturma komisyonunda üye olan arkadaşların ifadele
rine de baktığınızda, herhangi bir hukukî delilin olmadığını, bir mesnedin olmadığın; ama, sadece, 
Sayın Mesut Yılmaz'm, soruşturma komisyonları sonuçlanmadan -dikkatinizi çekiyorum, burada, 
basına dayanarak devamlı yanlış bir ifade kullanılıyor- Sayın Mesut Yılmaz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Andican, mikrofonu açıyorum, lütfen tamamlayın efendim. 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Birkaç dakikamızı da değerli bir üye yedi! Onun için, lüt

fen, o konuda... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yiyen sizsiniz; biz değiliz... 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - ... hükümet kurulduğu zaman, basın mensuplarının "hü

kümete girecek misiniz?" sorusuna cevaben "soruşturma komisyonları sonuçlandıktan sonra" de
miştir; ama, burada ısrarla "ben soruşturma komisyonlarının tümünden Yüce Divana gitmek istiyo
rum, oradan aklanmak istiyorum" demiş gibi bir anlayışı, arkadaşlarımız ısrarla gündeme getiriyor
lar. Soruşturma komisyonlarındaki arkadaşlar da, karşı oy veren arkadaşlar da, aynı mantık içeri-
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sinde -herhangi bir belge yok, bilgi yok, bir hukukî mesnet yok; çeteleri korumak gibi afakî, saç
ma sapan bir suçlama var- ne olursa olsun, mademki Sayın Genel Başkan Mesut Yılmaz böyle bir 
şey söylemiştir, öyleyse, gitsin, aklansın gelsin... 

Değerli arkadaşlar, bugün, bu ülkede, Yüce Divana gitmeyi bile, bir anlamda, bir cezalandır
ma aracı olarak kullanılan bir siyasî ortamı yaşıyoruz. Böylesi bir ortamda, böylesine bir haksızlı
ğı, böylesine bir tutarsızlığı, böylesine bir ilkesizliği nasıl kabul edebiliriz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Andican, lütfen tamamlar mısınız efendim. 
A. AHAT ANDİCAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, siyaseti yozlaştırmayalım, siyaseti ilkesizleştirmeyelim. Bir ülkenin her şe

yini emanet ettiğimiz bir Başbakanı ve değerli bakanları, hiç dayanağı olmayan, afakî suçlamalar
la Yüce Divan yargılamasına tabi tutmayalım. Arkadaşlarım, eğer, bu konuda siyaset akıllı olmaz
sa, siyaset sağduyulu olmazsa, siyaset ilkeli olmazsa, siyaset, bu yozlaşmanın acısını çekecektir. Bu 
süreç devam ederse, bugün, burada, Sayın Mesut Yılmaz yargılanmaya çalışılıyor, bazı bakan ar
kadaşlarımız yargılanmaya çalışılıyor. Bugün, bu suçlamaları, suçlu insanların iddialarıyla bu suç
lamaları bu kürsüye getiren insanlar, yarın burada kendilerinin de yargılandıklarını göreceklerdir. 
Bunu dilemiyoruz, bunu istemiyoruz, siyaseti bu noktaya getirmememiz gerektiğini söylüyorum ve 
soruşturma komisyonunun verdiği karar doğrultusunda oy kullanacağımı belirtiyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Kayseri Milletvekili Sayın Sevgi Esen; buyurun efendim. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda kısa adı, çete

ler ve mafyayla işbirliği yaptıkları iddiasıyla, zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz, Sayın Eyüp Aşık, 
Sayın Yaşar Topçu haklarında açılan Meclis soruşturmasının Yüce Mecliste görüşülmesi nedeniy
le ve aynı zamanda soruşturma komisyonunun bir üyesi olarak, bilinci olarak verdiğim oyun so
rumluluğu içerisinde, hukukun yılmaz bir savunucusu kimliğimle görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunmaktayım; sözlerimin başında, siz değerli Yasama Organının sayın üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. 

Sizlere, özellikle "Yasama Organının sayın üyeleri" diye hitap ettim; çünkü, bugün, hepimizin 
21 inci Dönemin Parlamentosunun tarihe yazdıracağı notun çok önemli olduğuna inanıyorum; hu
kuk adına önemsiyorum, demokrasi adına önemsiyorum, çocuklarımıza bırakacağımız miras adına 
önemsiyorum; daha da önemlisi, siyasetin geleceği adına önemsiyorum. Esasen, sizlerin de aynı 
mesuliyet duygusu içerisinde olduğunuzu biliyorum. Dilerim ki, 22 Haziran 2000 tarihi, bugün si
yaset tarihi sorgulanırken, siyasete düşürülen gölgenin bizlere nelere mal olduğunun yaşayan şahit
leri olarak duyduğumuz ıstırabın bir benzeri olmayacaktır. 

Şurası muhakkak ki, siyaset kurumunun yaşanan acı tecrübeleri kaydeden bir hafızası olsaydı, 
aynı hataları tekrar tekrar yaşamazdık; demokrasiye girdiğimiz 1950'lerden bugüne, 2000'lere gel
diğimiz elli yıl içerisindeki siyasî hataları tekrar etmezdik. Ülkeyi şimdiye kadar yönetenlere, dev
lete hizmet edenlere teşekkür ediyorum; ancak, siyaseti milletin gönlünden düşüren veya düşüre
cek bir sisteme müsaade edilsin istemiyorum. Onun için, Yasama Organının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bir üyesi olarak yaptığım özeleştiri sonucu geleceğe yönelik tüm -sorumluluğu ala
rak, görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Diyebilirsiniz ki, bu cesaret nereden geliyor? Sadece bir cümle, o da hukukun üstünlüğü; hu
kukun üstünlüğünü yaşanabilir kılmak ve onun için de gereken önlemleri almak. 
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Değerli milletvekilleri, hukuk, adalet arayışının yazılı hale gelmesidir. Hukuk devleti de, en 
basit anlamıyla, hukuku olan, kuralları olan devlet demektir. Hukukun üstünlüğü ise, devlet dahil 
bütün kişi ve kurumların hukuka uyması, kendisini hukukun üstünde görmemesidir. Hukukun üs
tünlüğünün en bilinen özelliği ise, kendini yaratan değerlere; yani, anayasasına, kanunlarına, tüzük
lerine bir hiyerarşi içinde sahip çıkmasıdır; yani, en bilinen kural, anayasaya uygunluk kuralıdır. 
Bu kuralları beğenmezseniz değiştirirsiniz, bu Mecliste birçok kereler yaptığımız gibi. Yok, eğer, 
anayasa diye bir kitapçığı açtığınızda, benim gibi, 138 inci maddenin hâlâ orada olduğunu görüyor
sanız -ki, görüyoruz- hukuk devleti iddiasında olan, hukukun üstünlüğü ilkesine inanan bir zihni
yetin yapacağı fazla bir şey yoktur. 

Bakınız, Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrasında ne deniliyor: "Yasama ve yürütme or
ganları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır..." 

Değerli milletvekilleri, bu yüce millet, sandığımızdan çok bizi izlemektedir; vatandaşımızın 
gözleri her zamankinden daha fazla üzerimizdedir; inandırıcılığımız inanılmaz bir biçimde sorgu
lanmaktadır. Yasama organı olmanın, milleti temsil etmenin sorumluluğu yeni yüzyılda daha da 
ağırlaşmıştır. İşte, bu nedenlerle, üyesi olduğum soruşturma komisyonunun belgeleri arasında bu
lunan bir mahkeme kararı benim bu soruşturmaya ret oyu vermeme neden olmuştur. Davranışımın 
birilerini aklamak veya karalamak gibi bir ilkeyle ilgisi yoktur; çünkü, Anayasanın 138 inci mad
desi, mahkeme kararlarına, yasamanın, yani, bizlerin uyması gerektiğini emretmiştir. Karan beğe
nirsiniz, beğenmezsiniz; işinize gelir, gelmez; o zaman, yine, hukuk içinde itirazlarınızı yaparsınız, 
daha üst mahkemelere gidersiniz; ancak, yargı kararını verdikten sonra, bunu başka yöntemlerle si
yaset adına, siyasî linç adına, parmak çoğunluğuna güvenerek farklı boyutlara taşıyamazsınız. He
le hele, görevi kanun yapmak olan bir organ, asla böyle birşey yapmamalıdır. Olayın vicdanî ve hu
kukî sorumluluğu bu mahkeme kararındadır ve ilgililerindir. Yarın bize sormazlar mı "uymayacak
tınız neden kanun yaptınız veya beğenmiyorsanız neden değiştirmiyorsunuz; değiştirmediniz, o 
halde neden uymuyorsunuz" diye. 

Değerli milletvekilleri, bir olayı yargıya yollarken, yargı kuralına uymamanın mantığı nedir? 
Siyaseti çözüm üretme mesleği olmaktan çıkarıp, bir sorun üretme mekanizmasına dönüştüren an
layışın mantığı nedir?.. Bir muhasebe yapalım; belki de özeleştiri... Yakın tarihte millete armağan 
ettiğimiz tek şey, yönetemeyen demokrasidir. Böyle bir durumda, siyasetçiye kim, neden ihtiyaç 
duysun; halkımız, siyaset kurumuna neden ümit bağlasın? Bir yandan "demokrasi, hukukun üstün
lüğü diyeceksiniz" diğer yandan, kurallara uymayacaksınız. Halkımızın bir türlü bizi anlamadığı 
husus işte budur. Eğer "ne yapalım siyaset böyle" diyorsanız, o siyasete mübarek olsun!.. 

Değerli milletvekilleri, kendimizi kandırmayalım, şu siyaset yelpazesine bir bakalım. En faz
la oy alan parti yüzde 21 ise, bu erozyondan herkes nasibini almış denebilir. Meclisin denetim me
kanizmaları çalışmasın mı; buna kim hayır diyebilir... Ancak, demokratik bir disiplin içerisinde; 
aksi halde, sebep olunacak trajedi, kişisel trajedi değildir, toplumsal bir trajedidir. Hiç şüphe yok 
ki, şimdiye kadar uygulanan stratejilerin bedelini, siyasî linçin bedelini Türk siyaseti ödemiştir; an
cak, vebalini hiç kimse!.. 

Değerli milletvekilleri, özellikle bizleri izleyen vatandaşlarımız; bugün 7 soruşturma dosyası
na ve oylamasına şahit olduk. Bir bakalım burada hukukun gereği yapılmış mıdır? Vatandaşa bu 
tablo hangi gerekçeyle izah edilebilir. Bu tablo karşısında, soruşturma dosyaları siyasî değil, vic
danî; nasıl diyebilirsiniz?.. Siyasetin ilkesinden nasıl bahsedebilirsiniz?.. 

HAKKI DURAN (Çankırı) - Önergeleri sizin partiniz verdi ama!.. 
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SEVGİ ESEN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, üzerinde görüş bildirdiğim dosyanın baş 
harfleri çete ve mafyadır. Bu sıfatlardan nefret ediyorum. Çete ve mafya kelimelerini telaffuz bile 
etmek istemiyorum. Hele hele, siyasetçi kelimesiyle yan yana gelmesine bile tahammül edemiyo
rum; ancak, başkalarının kişilik haklarına en az kendiminki kadar saygı duyuyorum. 

VAHİT KAYIRICI (Çorum) - O zaman niye önerge verdiniz?! 
BAŞKAN - Efendim, lütfen müdahale etmeyin hatibe... 
SEVGİ ESEN (Devamla) - Temiz siyaset için, nefesimizi daraltan, gerçeğe ulaşılmasına en

gel olan hükümleri, maddeleri, gelin değiştirelim, öneriyorsanız değiştirelim; ancak, üç dört sene 
evvel bizim söylediklerimizin, Doğru Yol Partisi olarak söylediklerimizin bugün önerilmesine 83 
üncü maddenin, 100 üncü maddenin değiştirilmesinin telaffuz edilmesinden memnun oluyorum. 
Diğer yandan, bunca yıl, kaybedenin, ülke ve siyaset olduğunu da biliyorum. 

Değerli milletvekilleri, mahkeme kararının olduğu bir dosyada, yargıya olan saygımdan, hu
kukun üstünlüğüne olan güvenimden dolayı ret verdiğimi, milletin ve tarihin önünde düşünceleri
mi açıklayabilmenin fırsatından dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Temiz siyaset adına, siyase
te yeni yaralar açan düşünceleri bu yüce millete havale ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Esen. 
İzmir Milletvekili Salih Dayıoğlu; buyurun efendim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; (9/40,41) esas numa

ralı Meclis Soruşturma Komisyonu raporuyla ilgili görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

20 nci Yasama Döneminde, Sımak Milletvekili Sayın Bayar Ökten ve 57 arkadaşı ile Karabük 
Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 arkadaşı tarafından verilen, yasadışı örgütlerle ve mensupla
rıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelle
dikleri ve suçluları himaye ettikleri, devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları ve bu eylemle
rinin, Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla, dönemin 
Başbakanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Sayın Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İs
kân eski Bakanı Sayın Yaşar Topçu haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri doğrultusunda oluşturulan 
(9/40, 41) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunu incelediğimizde, ne yazık ki, 
suçlamaların, gerekli hukukî temelden yoksun bir şekilde yapılmış olduğunu görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soruşturma önergeleri ve soruşturma komisyonu raporu 
incelendiğinde ve önerge sahipleri Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten'in ve Karabük Milletve
kili Sayın Hayrettin Dilekcan'ın soruşturma komisyonuna vermiş oldukları bilgiler değerlendirildi
ğinde, açıkça görülmektedir ki, iddia sahipleri bile, ellerinde yeterli bilgi ve belge bulunmadan, sa
dece duyumlardan ve medyada dile getirilen söylentilerden yola çıkarak bu önergeleri vermişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sadece duyumlardan ibaret yetersiz bilgilere dayanılarak 
verilen bu önergenin, 20 nci Dönem Parlamentosundaki istikrarsız ve parçalanmış sayısal yapının 
neticesinde, tamamıyla siyasî amaçlarla verildiğini değerlendirmek, en mantıklı yol olacak. 

Amacı ne olursa olsun, önergeye dayanarak kurulan Soruşturma Komisyonu, Korkmaz Yiğit, 
Kamuran Çörtük, Mehmet Gedik, Erol Evcil, Alaattin Çakıcı, Esat Kaya, Yavuz Ataç'ı dinlemiş ve 
bilgisine başvurulan bu kişilerin verdikleri ifadeler sonucunda ve yapılan araştırmalarda, sözlü du
yumların dışında herhangi bir kanıt, bilgi veya belge tespit edilememiştir. 
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Hukukun en temel ilkelerinden biri, iddia sahibinin, iddiasını ispatla yükümlü olmasıdır. An
cak, önerge sahibi sayın milletvekilleri, suçlamalarını ispata yönelik hiçbir çaba göstermemişlerdir. 
Kaldı ki, kendilerinin de bir suçlama yapabilmek için yeterli bilgiye sahip olmadıkları da ortada
dır. Bu tür, dedikodu niteliğini aşmayan iddiaların siyasî bir silah gibi kullanılması, Yüce Meclisi
mizin saygınlığını zedelemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin, ciddî kullanılması gereken soruşturma 
yetkisinin, bu şekilde, kanıt sayılabilecek bilgi ve belgelere dayanmayan suçlamalarla ve tamamen 
siyasî amaçlara yönelik kullanılması, üzüntü vericidir. Ne yazık ki, bu önerge ne ilk örnektir ne de 
son olması beklenmelidir. Ancak, bu uygulamanın Yüce Meclisimizin saygınlığına gölge düşürdü
ğü tartışılmaz bir gerçektir. Bu durumda, bize düşen görev, Meclis soruşturması açılmasını gerek
tiren ciddî iddiaları yüksek yargı organlarının denetimine açmaktır. Milletvekili dokunulmazlığını 
gözetmek koşuluyla, bu yönde bir değişiklik yapmanın ne kadar gerekli olduğunu, bu örnek de, bi
ze, açıkça göstermektedir. 

Gerekli değişikliklerin en kısa zamanda yapılması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dayıoğlu. 

Manisa Milletvekili Sayın Cihan Yazar, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
M. CİHAN YAZAR (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eski Başbakan Sayın Me

sut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Sayın Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Yaşar 
Topçu haklarında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan 
(9/40,41) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde, kişisel görüşlerimi açık
lamak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Soruşturma Komisyonumuz, Anayasanın 100 üncü, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 110, 111 inci maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde, 
18 Şubat 2000 tarihinde çalışmalarına başlamış, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, iki aylık sü
rede çalışmalarını tamamlayamadığı için, 14 Nisan 2000 tarihinde iki aylık eksüre istemiştir. Ge
nel Kurul, 20 Nisan 2000 tarihinden geçerli olmak üzere, komisyonumuza iki aylık eksüre ver
miştir. 

Komisyonumuz, öncelikle, önerge sahiplerinden Sunak eski Milletvekili Bayar Ökten, Kara
bük eski Milletvekili Hayrettin Dilekcan'ı dinlemiştir. Bilahara, bir alt komisyon kurulmuş ve Kar
tal Cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil'in ifadeleri alınmıştır. Ayrıca, komis
yonumuz, gerekli gördüğü şahısları davet ederek ifadelerine başvurmuştur. 

Soruşturma önergelerinde ileri sürülen iddialar hakkında bilgi ve belge toplamak amacıyla, ko
misyonumuz, yazışmalar neticesinde, İçişleri Bakanlığından, Adalet Bakanlığından, Radyo ve Te
levizyon Üst Kurulundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bilgi ve belgeleri topla
mış ve gerekli değerlendirmelerini yapmıştır. 

Komisyonumuz, dört aya yakın bir sürede, gayet olumlu bir hava içerisinde çalışmalarını sür
dürmüş ve kararlarını, tamamıyla, hukuk, vicdan ve ahlak çizgisi doğrultusunda almıştır. Zaten, 
hiçbir komisyon üyemizden, ahlakî onuru ve kendisine siyasal meşruiyet ve seçmenin nezdinde 
haklılık kazandıracak bir tutum içerisinde hareket etmesini beklemiyordum ve bu konudaki haklı
lığımı da, almış olduğumuz doğru karar neticesinde, mutlulukla gördüm. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge sahiplerinden Şırnak eski Milletvekili Bayar Ök
ten, kaset ve konuya ilişkin basında çıkan haberlere dayalı olarak soruşturma önergesi vcrdikleri-
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ni, bunun dışında ellerinde bir bilgi olmadığını beyan etmiştir. Karabük eski Milletvekili Hayrettin 
Dilekcan ise, basın-yayın organlarında çıkan haberleri internet kanalıyla toplamak suretiyle bir de
ğerlendirme yaptıklarını ve bu nedenle soruşturma önergesi verdiklerini beyan etmiştir. 

(9/41) esas numaralı soruşturma önergesinde, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Yaşar 
Topçu ile ilgili nasıl bir bağlantı olduğunu, Uçbuçuk aylık titiz bir çalışmanın neticesinde, ben, he
nüz anlamış değilim. Hiçbir komisyon üyesi arkadaşımın da, Sayın Yaşar Topçu'nun bu soruştur
ma önergesiyle ilgisini anlayabildiğini sanmıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, hem eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hem de Devlet eski Bakanı Sayın Eyüp Aşık hakkında suça konu kesin delillerin olmadığı kana
atindeyim. 

Soruşturma komisyonları her ne kadar yasal bir kurum ise de, ben, yargının önüne hiçbir ku
rumun geçeceği kanaatinde değilim. Bu iş, yargının işidir. Biz, her ne kadar, inandırıcı ve yeterli 
çalışmalar yaptık ise de, konunun, siyasî bir nitelik kazanmasına asla müsaade etmek istemiyorum. 
Konunun siyasetin kirletilmesi boyutunda kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bu bakımdan, soruş
turma komisyonlarında, kişiler hakkında herhangi bir karar alınmasını uygun görmüyorum. Bu ne
denle, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın ve Devlet eski Bakanı Sayın Eyüp Aşık'ın Yüce Di
vana gönderilmemesi benim vicdanî kanaatimdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başbakan ve bakanların suç işlemeleri halinde, Anayasa
nın 100 üncü maddesinin çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kişilere, sı
fatları ne olursa olsun, ayrıcalık tanıyan yasa ve anayasa düzenlemeleri, hukukun üstünlüğü ilke
siyle bağdaşamayacağı gibi, insan hakları sözleşmeleriyle de bağdaşmaz. Suç işleyen herkesin gi
deceği yer, yargı olmalıdır. Zira, yargılama, yasama organının işi değil, yargının işidir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazar. 
Komisyon adına, Komsiyon Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak; buyurun 

efendim. 
(9/40,41) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİ

Lİ MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; soruşturma sonucunda, 
komisyonumuz, konuyu derinlemesine inceleyip, araştırmıştır. Hiçbir kasta, bilgiye, belgeye, suç 
unsuruna, suça konu kesin delile, dolaylı, doğrudan, aracılı, hiçbir şekilde rastlanmamıştır. Türk 
Ceza Kanununun 230 uncu maddesindeki, görevi ihmal; Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesin
deki, görevi kötüye kullanma; Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddesindeki, cürüm işleyenleri sak
lama ve Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesindeki cürüm işlemek için teşekkül meydana ge
tirenlerin, mensuplarına, bilerek ve isteyerek yardım edenlere verilecek cezaları düzenleyen fiille
ri işlemedikleri neticesine varmıştır. 

Komisyonumuz, sonuç olarak; Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Sayın 
Eyüp Aşık'ın, katılanların oy çokluğuyla, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun, ka
tılanların oy birliğiyle Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar vermiştir. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kavak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok mükemmel bir konuşma dinledik; Komisyon Başkanını teb

rik ediyorum!.. 
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BAŞKAN - Allah Allah!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu kadar güzel bir konuşma dinlememiştik hayatımızda. 
BAŞKAN - Onun da sizin tebrikinize ihtiyacı vardı zaten; lütfettiniz! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, senin de tebrikine ihtiyacı var! 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, konuşacak mısınız efendim? 
AHMET MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır, konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Sayın Topçu?.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Konuşan arkadaşlarımız benim söyleyeceklerimi söylediler; teşek

kür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Peki efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, yerimden bir cümle söyleyebilir miyim... 
BAŞKAN - Hayır, söyleyemezsiniz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika efendim... içtüzük açık... Sayın Başkan, yerimden bir 

cümle söylemek istiyorum, çok kısa bir beyanatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, dinleyemiyorum sizi; teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz, Meclis Başkanıysanız; bakın, içtüzüğü biliyorsanız, yerim

den bir cümle söylemek istiyorum... 
Bu arkadaşlarımız, Eyüp Aşık'ın yargıda aklandığını söylediler. Devlet güvenlik mah

kemesinin verdiği kararı, Yargıtay bozdu. Getirsinler o kararı! (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, buyurun!.. Buyurun... 
Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

Raporda, soruşturma açılmaması istenilmektedir; yani, komisyon raporu, Yüce Divana sevk 
etmemek yönündedir. 

İçtüzüğümüzün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası, "komisyonun Yüce Divana sevk etmeme 
yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza 
hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. 

Bu hükme göre, Başkanlığımıza, sadece, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana 
şevkine dair bir önerge verilmiştir. 

Bu itibarla, eski bakanlar Eyüp Aşık ve Yaşar Topçu haklarında, komisyon raporu benimsen
miş bulunmaktadır. 

Şimdi, biraz önce ifade etmiş olduğum gibi, kabulü yönündeki oyların Yüce Divana sevk, red
di yönündeki oyların da sevk etmemek olarak değerlendirileceği önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettiği, örgüt mensuplarının işledikleri 

suçların ortaya çıkarılmasını engellediği ve suçluları himaye ettiği, devlet ihalelerinde çetelerle iş
birliği yaptığı, hükümetin çeteler ve mafyayla mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını 
engelleyerek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 
314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla, hakkında Meclis soruşturması önergesi verilen eski Baş
bakan Ahmet Mesut Yılmaz ile ilgili olarak kurulan (9/40) ve (9/41) esas numaralı Meclis Soruş-
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turması Komisyonu raporu ile önergede isnat edilen suçların işlenmediği gerekçesiyle eski Baş
bakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Komisyonda yapılan çalışmalar, incelemeler, toplanan belge ve deliller, ilgililerin beyanları ile 
sonuçta verilen karar birbirine aykırıdır. 

Bu nedenlerle, önergemizin kabulü ile eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın, Türk Ceza 
Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddeleri uyarınca yargılanmak üzere Yüce Divana şev
kine karar verilmesi için, Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 112 
nci maddelerine göre işlem yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Faruk Çelik Nazlı Ilıcak 
Bursa İstanbul 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve İç
tüzüğümüzün 112 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi için, 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul oyu; yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. Toplantı yeter
sayısı olmak kaydıyla, açık oylamada kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk 
kabul edilmemiş olacaktır. Oylamaya katılım, toplantı yetersayısı olan 184'ün altında olduğu tak
dirde, oylama tekrarlanacaktır. Bu nedenle, oylamayı, açıkoylama şeklinde yapacağız. 

Şimdi, açık oylamanın şekli için Genel Kurulun kararını alacağım: Açık oylamanın elektronik 
oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, oylamayı başatıyorum ve 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'la ilgili olarak ver

ilen önergenin açıkoylamasının sonucunda, oylamaya 333 sayın üye katılmış; 109 kabul, 219 ret, 
5 çekimser oy kullanılmıştır. 

Bu sonucu göre, önerge kabul edilmemiştir. Böylece, Soruşturma Komisyonunun raporu kabul 
edilmiş, yani eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar 
verilmiştir. 

Alınan karar gereğince, gündemdeki soruşturma komisyonu raporları ile kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Haziran 2000 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.56 

© 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere iliş

kin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan 'in cevabı (7/2010) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını talep ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 8.5.2000 
Mehmet Bekaroğlu 

Rize 
Sınır tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle 

açıkladığı raporunda 1999 yılı içerisinde Türkiye'de gazetecilere yönelik baskı, işkence ve tutuk
lamaların devam ettiği bildirilmektedir. 

Ayrıca bazı gazetecilerin, bazı yetkililer tarafından gerçeğe uymayan haberler yapmaya zor
landığı, bu nedenle bir çok gazetecinin görevinden olduğu bizzat gazeteciler tarafından dile getiril
mektedir. Bu durum, ülkemizde gazetecilerin can güvenliğinin ve iş güvencesinin bulunmadığını 
ortaya koymaktadır. 

Gazetecilerin iş güvencesinin ve can güvenliğinin bulunmadığı bir ülkede, kendi insanlarının 
doğru haber alma haklarından söz edilemez. 

Gazetecilere yönelik bu tür baskılar hem Avrupa Birliğine girme sürecini olumsuz etkilemek
te hem de ülkemizin imajını zedelemektedir. Ayrıca bu durum, halkımızın basına olan güvenini 
sarstığı gibi devlet kurumlarına olan güveni de sarsmaktadır. 

Bu nedenle; 
1. 1.1.1999 ile 3.5.2000 tarihleri arasında kaç gazeteci göz altına alınmış, bunlardan kaçı tu

tuklanmıştır? 
2. Gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerden, herhangi bir kötü muameleye ve işkenceye 

uğrayan var mıdır? Varsa kaç kişidir? 
3. Gazetecilere yapılan kötü muamele veya işkenceden dolayı görevliler hakkında açılmış 

herhangi bir araştırma ve soruşturma söz konusu mudur? Eğer söz konusu ise sonuçları ne olmuş
tur? 

4. Şu an ceza ve tutukevlerinde gazeteci kimliği olan kaç kişi bulunmaktadır. Bu kişiler han
gi suçlar nedeniyle tutuklanmışlardır? 

5. Gazetecilerin can güvenliğini, iş güvencesini ve basın özgürlüğünü sağlamak için herhan
gi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar hangi aşamadadır? 

6. Gazetecilere baskı yaparak gerçek dışı haberler yaptıran gazete yöneticileri ve kamu görev
lileri hakkında açılmış herhangi bir araştırma ve soruşturma mevcut mudur? Mevcut ise bunlar han
gi aşamadadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 21.6.2000 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.02.01/144522 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 16.5.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/2010-5485/13194 sayılı yazısı. 
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b) Başbakanlığın 23.5.2000 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-234-3/2621 sayılı yazısı. 
Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Baş

bakanımıza tevdi edilen, Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Belirtilen tarihler arasında; Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, deği
şik suçlardan dolayı gözaltına alınan 65 gazeteciden 50'sinin serbest bırakıldığı 15 gazetecinin ise 
tutuklandığı, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde ise; 7 gazetecinin gözaltına 
alındığı, 

2.3. Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk alına içerisinde gözaltına alman ve tutuklanan ga
zetecilerden herhangi bir kötü muameleye ve işkenceye uğrayan gazetecinin varolup olmadığına 
dair istatistiki bilgilerin mevcut olmadığı, ancak söz konusu soruya ilişkin intikal eden her türlü 
olayla ilgili sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde ise, gözaltına alınmış olan gazeteci
lerin gözaltı süresince herhangi bir kötü muamele ve işkencede bulunulmadığından dolayı hakla
rında yasal işlem yapılan personelin mevcut olmadığı, 

4. 30.5.2000 tarihi itibariyle ceza ve tutukevlerinde hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ba
sın mensuplarının sayısını ve suçların nev'ilerini gösteren liste ektedir. 

5. Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Tanıtma Fonu Kurulunun 
29.7.1998 tarih ve 291 sayılı kararı ile malî olarak desteklenen "Yasalarımızda ifade ve basın öz
gürlüğüyle ilgili olarak yer alan hükümlerin envanterinin çıkarılması, değerlendirilmesi ve yeni bir 
basın yasa tasarısının hazırlanması" çalışmalarının başlatıldığı, bu çalışma ile birlikte basın men
suplarının görevlerini daha kolay yapabilmeleri için taşıdıkları basın kartlarının veriliş usul ve esas
larını düzenleyen "Basın Kartları YönetmeliğF'nin halen aktif olarak çalışan radyo ve televizyon 
kuruluşları çalışanlarını da kapsayacak hükümleri içeren yeni bir metin hazırlanması çalışmaları
nın sürdürüldüğü, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan; Tarım ve Orman İşçilerinin İş Kanunu 
kapsamına alınmasıyla, ilk defa toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek işyerlerinde çalışan işçilere 
iş güvencesi hükümlülüğünü getirmeyi öngören "Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
bir maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun ilk maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının 6.11.1998 tarihinde 28934 sayı ile Başbakanlığa sunulduğu ancak söz konusu tasarının 
yeniden değerlendirilmek üzere Başbakanlıkça iade edildiği, konu ile ilgili çalışmaların halen Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sürdürüldüğü, 

6. Başbakanlık Teftiş Kurulunca; söz konusu soruya ilişkin kendilerine intikal eden şikâyet 
olmadığından herhangi bir araştırma ve soruşturmanın yapılmadığı, bundan dolayı da konuya iliş
kin bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sadettin Tantan 
İçişleri Bakanı 
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30/05/2000 TARİHİ İTİBARİYLE CEZAEVİNDE BULUNAN BASIN 
MENSUPLARİ 

SİRA 

J_. .._ 
2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
"25 
26 

HÜKÜMLÜ/TUTUKLU 
DURUMU 

Hükümlü ' 
Hükümlü î 
Tutuklu < 
Hükümlü ı : 
Tutuklu 
Hükümlü ' 
Tutuklu î 
Tutuklu | 

Tutuklu J 
Tutuklu 
Tutuklu 

Hükümlü 
Tutuklu 
Tutuklu 

•ı 

Tutuklu 

Tutuklu 

Tutuklu 
Tutuklu 
Tutuklu 
Tutuklu ' 
Tutuktu '. 
Hükümlü ! 

\ 
Hükümlü ! 
Tutuklu l 
Hükümlü ; 

Hükümlü 
Hükümlü 
Hükümlü 
Hükümlü | 
Tutuklu ı 

SUÇU 

TCK 146/1 
3713. S.K.Muhalefet 
TCK. 146/1 
3713. S.K; Muhalefet 
TCK 146/1 
örrçüt üyesi olmak 
Örgüt Üyesi olmak 
örgüte yardım 
yataklık ! 
Örgüt üyesi olmak 
Örgüt Üyesi olmak 
TCK 146/1 mail. 
aykırı eylem 
TCK 146/1 
Örgüt üyesi olmak 
3713 S.K. Muhalefet 
TCK 146/1 
TCK 146/1 ınad. 
Muhalefet 
TCK 146/1 mad. 
Muhalefet 
Örgüt üyesi olmak 
örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
TCK.168/2,3713 S.K. 
5 mad. 
Örgüt üyesi olmak 

Örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
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30/05/2000 TARİHİ İTİBARİYLE CEZAEVİNDE BULUNAN BASIN 
MENSUPLARI 

27 

28 

29 

31 

32 
33 
34 

35 

36 

"37 

38 

39 

40 

Hükümlü ! 
Tutuklu ' 
Hükümlü \ 

Hükümlü 

Hükümlü 

Hükümlü : 

Tutuklu 
Tutuklu 
Hükümlü 

Hükümlü 

Hükümlü 

Hüküm Özlü 

Hükümlü 

Hükümlü 
Tutuklu 
Hükümlü 

örgüt üyesi olmak 

Kanunun suç saydığı 
fiili övmek 
örgüt üyesi olmak 
TCK 168/2,59, 
3713 S,K.5.mad. 
örgüt üyesi olmak 
TCK 168/2, 
3713S.K.5md. 
Örgüt üyesi olmak 
TCK 168/2, 
3713 S.K.5 md. 
örgüt üyesi olmak 
Örgüt üyesi olmak 
TCK 168/2, 
3713 S.K.5, TCK 59/ 
2,31,33,40 
TCK 168/1, 3713 S.K. 
5, TCK 59, 4126 S.K. 
ile değişik 3713 SK. 
8/1 
TCK 125, 59/1, 31, 
33, 40, hükümlünün 
3713, S.K'nun 8/2 ve 
8/son mad. almış 
olduğu ', cezaların 
infazı 4304 sayılı 
Kanun uyarınca erte
lenmiştir. ; 
TCK 169, 31, 36, 40, 
3713 S.K.5 md. . 
Örgüt üyesi olmak 
TCK 168/2, 59, 31, 
33,40 i 
3713 S.K. 5. md. 
Örgüt Üyesi olmak 

Örgüt Üyesi olmak 
TCK. 168/2 
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30/05/2000 TARİHİ İTİBARİYLE CEZAEVİNDE BULUNAN BASIN 
MENSUPLARI 

T\ [Hükümlü I örgüt üyesi" olmak 
j__. - TCK. 168/2, 

42 Tutukluk Örgüt üyesiı olmak 
43 Tırtukm 3713 S.K, 8/1 
44 Tutuklu i Şantaj yolu ile 

1 menfaat tomin etmek 
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2. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'in, Rekabet Kurulu Başkan ve üyelerinin yurt dışı seya
hatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun ce
vabı (7/2019) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sn. Başbakan Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunu arz ederim. 

1. Rekabet Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Taner Müftüoğlu 1999 ve 2000 yılında kaç defa, ka
çar gün yurt dışı görev almıştır. Bu görevlerde toplam kaç dolar yolluk, yevmiye, yemek, otel ve 
yol parası masrafı yapılmıştır? 

2. Rekabet Kurulu her üyesi 1999 ve 2000 yılında kaçar defa, kaçar gün yurt dışına gitmiştir. 
Her üye için Rekabet Kurulu kasasından her türlü masraf için ne kadar dolar harcanmıştır? 

3. Rekabet Kurulunun bu harcamaları hükümetin enflasyonla ve ekonomik mücadele progra
mına uymakta mıdır? 

Murat Akın 
Aksaray 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 19.6.2000 
Sayı: B.I4.0.BHİ.01-221 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 16.5.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2019-5503/13236 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23.5.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0. 

12/106-234-12/2624 sayılı yazısı. 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Sayın Başbakana tevcih ettiği ancak Sayın Başbakan ta

rafından kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılması istenilen (7/2019) esas no.lu yazılı 
soru önergesindeki sorulara ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Kenan Tanrıkulu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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AKSARAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MURAT AKIN'IN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Cevap 1- Sayın Prof. Dr. Taner MfİITUOĞI.U'nıın yurt dışı se 
aşağıda gösterilmiştir. 

Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOGLU 

Görevi Tarihi Gittiği Yer 

Başkan 1 08.05.1999 Almanya/Berlin 
2 28.06.1999 Fransa/Paris 
3 17.10.1999 Fransa/Paris 
4 28.11.1999 ABD/Seattle 

TOPLAM 

5 12.01.2000 Bulgaristan/Sofia 
6 18.01.2000 Almanya/Bonn 

7 26.03.2000 Singapur 

7 31.03.2000 ABD- San Francisco 

7 03.04.2000 ABD- Seattle 

7 06.04.2000 ABD- Washington 

7 07.04.2000 ABD- New York 

8 26.04.2000 İsviçre/St. Gailen 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Konferansa Katılım 
Uluslararası Konferansa Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 

Resmi Ziyaret 
Devir Teslim Törenine Katılım 

World Association for Small and 
Mediuın Enterprises (VVASME) Dünya 
Zirvesine Katilini 

Silikon Vadisinde İncelemeler 

Microsoft "Government Leaders" > 
Toplantısına Katılım 
Washington Federal Ticaret Komisyonu 
ile Temaslar ve "Roıındtable 
Conference" Katılım 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Nezdinde 
İncelemeler ve Temaslar 

Uluslararası Foruma Katılım 

Süresi 

8 gün 
4 gün 
3 gün 
8 gün 

5 gün 
4 gün 

6 gün 
Paut dahi 

3 gün 
Cumartesı-
Pı ıar dahi 

3 gün 

1 gün 

5 gün 
Cumartesi-
Pazaı dahil 

4 gün 

Yevmiye 

2.8 
1.6 
1.2 
3.2 
8.8 

2.0 
1.6 

2.4 

1.2 

1.2 

4 

2.0 

1.6 
12.4 

' Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 



1. "9 -11 Mayıs 1999" tarihlerinde Berlin'de düzenlenen "9'uncu Uluslararası Rekabet Konferansı"na 

2. "29 - 30 Haziran 1999" tarihlerinde Paris'te yapılan "OECD Ticaret-Rekabet Konferansı"na katılım 

3. "18 - 22 Ekim 1999" tarihlerinde Paris'te yapılan "OECD Rekabet Hukuku ve Poltikalan Komites 
ToplantılarTna katlım. 

4. "30 Kasım - 3 Aralık 1999" tarihleri arasmda Seattle'da düzenlenen "Millenium Round"un gündemi 

5. Bulgaristan Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu Başkanı tarafından gönderilen davet yazısı ü 

6. "13 Ocak 2000" tarihinde Bonn'da düzenlenen "Alman Kartel Ofisi'nin Başkanlık Devir Teslim Tör 

7.28 - 31 Mart 2000" tarihleri arasmda Singapur'da WASME tarafından düzenlenen Dünya Zirvesi 
I tarihlerinde Seattle-Washmgton'da düzenlenen "Government Leaders" konferansma karılım; daha 
S Komisyonu ve New York'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde inceleme ve temaslar. 

8. "27 - 28 Nisan 2000" tarihleri arasmda "St. Gailen Üniversitesi" tarafından St Gallen'de düz 
Haklarında Son Gelişmeler" konulu forum. 



Dr. Kemal EROL 

Görevi Tarihi 

II. Başkan 1 12.09.1999 

2 28.09.1999 

Gittiği Yer 

İsviçre/Cenevre 

ABD/Washinglon-New York 

TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Sempozyuma Katılım 
Uluslararası Toplantıya 
Katılım.Resmi Ziyaret 

3 21.02.2000 FransaParis 
410.04.2000 Hindistan/Jaipur 

TOPLAM 

Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Seminere Katılım 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi Yevmiye 

4 gün 1. 

8 gün 2. 
4. 

5 gün 1. 
8 gün 2. 

4. 



1. "13 - 14 Eylül 1999" tarihleri arasında DTÖ, UNCTAD ve Dünya Bankası tarafından İsviçre Cenevre'de dü 
Çok Taraflı Ticaret Sistemi" konulu sempozyuma katılım. 

2. "30 Eylül — 1 Ekim 1999" tarihleri arasında Washinton DC'de düzenlenen "Kartel Karşıtı Uygulama" konul 
York'da faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler ve UNCTAD'ın ilgili birimlerinde temas ve incelemeler. 

3. "22 - 24 Şubat 2000" tarihleri arasında Paris'te düzenlenen "OECD Rekabet Hukuku ve Politikaları Komitesi 

4. "13 - 15 Nisan 2000" tarihlerinde UNCTAD tarafından Jaipur (Hindistan)'da düzenlenen "Asya-Pasifik için 
bölgesel semineri. 



Nejdet KARACEHENNEM 

Görevi 

Üye 

Tarihi 

1 08.05.1999 

Gittiği Yer 

Almanya/Berlin 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Konferansa Katılım 

2 18.01.2000 Almanya/Bonn 
3 05.04.2000 ABD/Washington-New York 

TOPLAM 

Devir Teslim Törenine Katılım 
Resmi Ziyaret 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi Yevmiye 

8 gün 2.8 
2.8 

4 gün 1.4 
8 gün 2.8 

4.2 



1. "9 - 11 Mayıs 1999" tarihlerinde Berlin'de düzenlenen "9'uncu Uluslararası Rekab 

2. "13 Ocak 2000" tarihinde Bonn'da düzenlenen "Alman Kartel Ofisi"nin Başkanlık 

3. Washington'da Federal Ticaret Komisyonu ve New York Birleşmiş Milletler Teşki 

1. "9-11 Mayıs 1999" tarihlerinde Berlin'de düzenlenen "9'uncu Uluslararası Rekab 

2. Bulgaristan Cumhuriyeti Rekabeti Koruma Komisyonu Başkanı tarafından gönderi 

w 3. Washington'da Federal Ticaret Komisyonu ve New York Birleşmiş Milletler Teşki 



Şevki Murat GENCER 

Görevi 
Üye 

Tarihi 

1 13.06.1999 
2 07.09.1999 
3 11.10.1999 
4 28.11.1999 

Gittiği Yer 

İsviçre/Cenevre 
Çek Cumhu./Prag 
İngiltere/Londra 
Çek Cumhu./Brno 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Seminere Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 

in 

5 28.03.2000 İtalya/Roma 
TOPLAM 

Uluslararası Konferansa Katılım 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

_.. . „ _ 
Suresi Yevmiye Be 
4 gün 1.40 
5 gün 1.75 
4 gün 1.40 
6 gün 2.10 

6.650 

5 gün 1.75 
1.75 



1. "14 - 15 Haziran 1999" tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen "Dünya Pazarlarındaki Gelişmede Re 
katılım. 

2. "9 - 10 Eylül 1999" tarihlerinde "Çek Cumhuriyeti Barolar Birliği ve Avrupa Hukuku Çalışmalan A 
"Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Son Gelişmeler" konulu toplantıya katılım. 

3. "12 Ekim 1999" tarihinde Londra'da düzenlenen "Spor Faaliyetleri Yayın Haklan ve Avrupa B 
katılım. 

4. "29 Kasım - 1 Aralık 1999" tarihleri arasında "BM Avrupa Ekonomi Komisyonu" tarafından Brno 
Rekabet Hukukundaki Yeni Trendlerin îş Hayatna Yönelik İma Ettiği Unsurlar" konulu toplantıya katı 

5. "30 - 31 Mart 2000" tarihleri arasında Roma'da düzenlenen "Avrupa Topluluğu Rekabet H 
Gelişmeler" konulu konferansa katılım. 



Kubilay ATASAYAR 

örevi 

Üye 

Tarihi 

1 30.09.1999 
2 05.12.1999 

3 26.04.2000 

Gittiği Yer 

Hollanda/Nijmegen 
Kore/Seul 
TOPLAM 

İsviçre/St. Gailen 
TOPLAM 

Seyahat Konusu* 

Uluslararası Konferansa Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 

Uluslararası Foruma Katılım 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi Yevmiye B 
4 gün 1.40 
9 gün 3.15 

4.55 

4 gün 1.40 
1.40 



1. "1 Ekim 1999" tarihinde Nijmegen Hollanda'da düzenlenen "Uluslararası Rekabet Hukuku ve Rek 
Pallas Konferansına katılım. 

2. " 6 - 1 0 Eylül 1999" tarihinde Seul'de "Kore Adil Ticaret Komisyonu" ile OECD'nin ortaklaşa 
toplantıya katılım. 

3. "27 - 28 Nisan 2000" tarihleri arasında "St. Gailen Üniversitesi" tarafindan St. Gallen'de (İsviçre) 
Haklarında Son Gelişmeler" konulu forum. 



İsmet CANTÜRK 

Görevi 

Üye 

Tarihi 

1 08.05.1999 

2 12.01.2000 
3 26.03.2000 

Gittiği Yer 

Almanya/Berlin 
TOPLAM 

Bulgaristan/Sofya 
ABD/Washington-New York 
TOPLAM 

Seyahat Konusu' 

Uluslararası Konferansa Katılım 

Resmi Ziyaret 
Resmi Ziyaret 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Yevmiye 

8 gün 

5 gün 
8 gün 

ye 

2.8 
2.8 

1.7 
2.8 
4.5 



1. " 9 - 1 1 Mayıs 1999" tanhlennde Berlin'de düzenlenen "9'uncu Uluslararası Reka 

2. "13 Ocak 2000" tarihinde Bonn'da düzenlenen "Alman Kartel Ofisi"nin Başkanlı 

3. Washington'da Federal Ticaret Komisyonu ve New York Birleşmiş Milletler Teşk 



Sadık KUTLU 

Görevi Tarihi Gittiği Yer Seyahat Konusu 

Üye 124.05.1999 Almanya Uluslararası Toplantıya Katılım 
TOPLAM 

2 26.03.2000 ABD/Washington-New York Resmi Ziyaret 
TOPLAM 

I 
W 

I 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi Yevmiye 

7 gün 2.4 
2.4 

8 gün 2.8 
2.8 



1. "25 - 29 Mayıs 1999" tarihlerinde Bamberg Otto Friedrich Üniversitesi tarafından düzenlenen "İşlet 
Birliği 61. Bilimsel Yıllık Toplantısı"na katılım. 

2. Washington'da Federal Ticaret komisyonu ve New York Birleşmiş Milletler teşkilatı nezdinde incele 



Mustafa PARLAK 

Görevi 

Üye 

Tarihi 

1 15.09.1999 
2 28.11.1999 

3 05.04.2000 

Gittiği Yer 

Belçika/Brüksel 
Çek Cumhu./Brno 
TOPLAM 

ABD/Washington-New York 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 

Resmi Ziyaret 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalr ektedir. 

Süresi Yevmiye B 

4 gün 1.40 
6 gün 2.10 

3.50 

8 gün 2.80 
2.80 



1. "16 - 1 7 Eylül 1999" tarihinde IBC tarafından Brüksel'de düzenlenen "Telekomünikasyon Sektörü ve 
katılım. 

2. "29 Kasım - 1 Aralık 1999" tarihleri arasında "BM Avrupa Ekonomi Komisyonu" tarafından Bmo'da 
Rekabet Hukukundaki Yeni Trendlerin İş Hayatına Yönelik İma Ettiği Unsurlar" konulu toplantıya katılım 

3. Washington'da Federal Ticaret Komisyonu ve New York Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde incele 



Mehmet Zeki UZUN 

Görevi 

Üye 

Tarihi 

1 13.06.1999 

2 28.09.1999 

3 28.03.2000 

Gittiği Yer 

İsviçre/Cenevre 

ABD/Washington-New York 

TOPLAM 

İtalya/Roma 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Seminere Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım, 
Resmi Ziyaret 

Uluslararası Konferansa Katılım 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi Yevmiye B 

4 gün 1.4 

8 gün 2.0 
3.4 

5 gün 1.7 
1.7 



1. "14 - 15 Haziran 1999" tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen "Dünya Pazarlanndaki Gelişmede Re 
katılım. 

2. "30 Eylül - 1 Ekim 1999" tarihleri arasında Washington DC'de düzenlenen "Kartel Karşıtı Uygula 
York'da faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler ve UNCTAD'ın ilgili birimlerinde temas ve incelemeler 

3. "30 - 31 Mart 2000" tarihleri arasında Roma'da düzenlenen "Avrupa Topluluğu Rekabet 
Gelişmeler" konulu konferansa katılım. 



Ali Ersan GÖKMEN 

Görevi 

. Üye 

Tarihi 

1 28.06.1999 
2 07.09.1999 
3 17.10.1999 
4 08.11.1999 

5 21.02.2000 
6 26.03.2000 

Gittiği Yer 

Fransa/Paris 
İtalya/Roma 
Fransa/Paris 
Belçika/Brüksel 
TOPLAM 

Fransa/Paris 
ABD/Washington- New York 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Konferansa Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 
Uluslararası Konferansa Katılım 

Uluslararası Toplantıya Katılım 
Resmi Ziyaret 

3 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi 

4 gün 
5 gün 
3 gün 
4 gün 

5 gün 
8 gün 

Yevmiye B 

1.40 
1.75 
1.05 
1.40 
5.60 

1.75 
2.80 
4.55 



00 

1. "29 - 30 Haziran 1999" tarihlerinde Paris'te yapılan "OECD Ticaret-Rekabet Konferansına katılım 

2. "8-10 Eylül 1999" tarihleri arasında "Dünya Bankası ve İtalyan Hükümeti"nin sponsorluğunda R 
Özel Mülkiyetli Altyapı Hizmetleri - Siyasi ve Hukuki Risklerle Mücadele" konulu toplantıya katılım 

3. "18 - 22 Ekim 1999" tarihleri arasında Paris'te yapılan "OECD Rekabet Hukuku ve Politikaları 
Grupları Toplantılarına katılım. 

4. "9-10 Kasun 1999" tarihlerinde IBC tarafindan Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Topluluğu ve Rek 

5. "22 - 24 Şubat 2000" tarihleri arasında Paris'te düzenlenen "OECD Rekabet Hukuku ve Politikaları 

6. Washington'da Federal Ticaret Komisyonu ve New York Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde inc 



Müfit SONBAY 

Görevi 

Üye 

Tarihi 

1 30.09.1999 
2 07.11.1999 

Gittiği Yer 

Hollanda/Nijmegen 
Çek Cumhu./Prag 
TOPLAM 

Seyahat Konusu 

Uluslararası Konferansa Katılım 
Uluslararası Toplantıya Katılım 

3 28.03.2000 İtalya/Roma 
TOPLAM 

Uluslararası Konferansa Katılım 

* Seyahat konusuna ilişkin açıklamalar ektedir. 

Süresi 

4 gün 
5 gün 

5 gün 

Yevmiye B 

1.4 
1.7 
3.1 

1.7 
1.7 



1. "1 Ekim 1999" tarihinde Nijmegen'de (Hollanda) düzenlenen "Uluslararası Rekabet Hukuku ve R 
Pallas Konferansına katılım. 

2. "9 - 10 Eylül 1999" tarihleri arasında Prag'da düzenlenen "Çek Cumhuriyeti Barolar Birliği 
tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Son Gelişmeler" konulu toplantıya katı 

3. "30 - 31 Mart 2000" tarihleri arasında Roma'da düzenlenen "Avrupa Topluluğu Rekabe 
Gelişmeler" konulu konferansa katılım. 



T.B.M.M. B : 115 22 .6 .2000 O : 3 

Cevap 3. Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun TBMM'nce 
7.12.1994 tarihinde kabul edilmiş, 13.12.1994 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gir
miştir. Kanunu uygulamaktan sorumlu Rekabet Kurumunun karar organı olan Rekabet Kurulu ise, 
üyelerinin yaklaşık 27 aylık bir gecikmeyle 27.2.1997 tarihinde atanmasıyla oluşmuştur. Kurum, 
teşkilâtını oluşturarak, bu durumu Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca, 5.11.1997 tarihinde ya
yımladığı bir tebliğ ile kamuoyuna duyurmuş ve bu tarihten sonra hızla başvuruları değerlendirme
ye başlamıştır. 

Rekabet hukukunun ülkemize kazandırılmasında oldukça geç kalınmış olmakla birlikte, kuru
lun faaliyete başlaması ile birlikte süratle bu açık kapatılmaya çalışılmıştır. Ökemizde ilk kez uy
gulamaya konulan rekabet hukuku kurallarının doğru bir şekilde yürütülebilmesi için mehaz Avru
pa Birliği ve diğer ülke uygulamalarının yakinen takibi gerekmektedir. Bu gereklilik, rekabet hu
kuku konusunda ülkemiz birikiminin yetersizliğinin telafi edilmesi ihtiyacının yanında, Türkiye ile 
AB arasında Gümrük Birliği oluşturulmasına ilişkin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ülke
mize yüklediği bir yükümlülükten de kaynaklanmaktadır. Bilineceği üzere, anılan kararda Türkiye 
sadece AB rekabet kurallarına paralel düzenlemeler yapacağı değil, mahkeme içtihadları ve ikincil 
düzenlemeleri de dikkate alacağı taahhüdünde bulunmuştur. 

Küreselleşme sürecinin doğal bir sonucu olarak günümüzde ulusal rekabet kurallarının harma-
nizasyonuna ilişkin yoğun çalışmalar bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü, UNCTAD; OECD ve 
AB gibi uluslararası kuruluşlarda rekabet hukuku ve politikalarına ilişkin komiteler yıllardır üye ül
kelerin rekabet kurallannın uyumlaştırılması ve rekabet otoriteleri arasında karşılıklı bilgi ve dene
yim alışverişi için çalışmalar yapmaktadırlar. 

Uruguay Raund'u sonrası dünya ticaretindeki serbestleşme eğiliminin artması, bütün ulusların 
kabul edip uyacağı uluslarüstü rekabet kurallannın gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu gereklilik 
çeşitli platformlarda değişik şekillerde dile getirilmektedir. 

Rekabet hukukunun diğer hukuk dallarından en önemli farklılığı, bu hukukun statik değil, di
namik bir hukuk dalı olmasıdır. Rekabet hukuku içtihat hukuku (case law) denilen ve ülkemiz hu
kuk sisteminin aşina olmadığı bir hukuk disiplinidir, içtihat hukuku, rekabet kurallarının her olay 
için bu kuralları uygulayan makamlar tarafından yeniden yorumlandığı dinamik bir yapıyı ifade et
mektedir. Bu büyük ölçüde hukuk kurallarının ekonomi gibi dinamik bir süreçle birlikte ele alın
ması gereğinden kaynaklanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, spor müsabakalarının görüntüle
rinin yayını haklarının rekabet kuralları ile çelişmeden ne şekilde kullanılacağı son yıllarda dünya
daki hemen tüm rekabet otoritelerinin çözmeleri gereken en önemli sorunlarından biri olmuş, bu 
konuda rekabet otoriteleri arasında ve OECD; AB gibi uluslararası kuruluşları nezdinde sayısız 
toplantılar yapılarak karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur. 

Şurası belirtilmelidir ki, rekabet hukuku konusunda ülkemizde yetişmiş eleman sayısı olduk
ça az olduğundan, Rekabet Kurulunda çalışan uzman meslek personeli de eğitim amacıyla, master, 
staj ve kısa süreli toplantılar için yurt dışına gönderilmektedir. 

Rekabet hukukunun uluslararası boyutu, her dönemde, ulusal rekabet otoritelerinin kendi ara
larında ve konuya ilişkin uluslararası kuruluşlar ile karşılıklı bilgi ve deneyim alış-verişi için yakın 
bir temas ve işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu durum, Türk Rekabet Kurulu gibi henüz yeni kurul
muş ulusal otoriteler için çok daha hayatî önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan, Rekabet Kurumunun eğitim, bilgi ve deneyim kazanma çabalarını ülkemizin 
enflasyonla mücadelesi hedefinden ayrı bir şey olarak düşünmemek gerekir. Rekabet kurallarının 
etkin ve doğru bir şekilde uygulanması ülkemizde fiyat istikrarının sağlanması ve korunması çaba
larının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Rekabet Kurulu Başkan ve üyelerinin yurt dışı toplantılara katılmaları hususu, yukarıda yapı
lan bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

- 3 4 1 -



T.B.M.M. B:115 22 .6 .2000 0 : 3 

3. - Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve hizmetle
re ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/2044) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Kenan Tanrıkulu tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması için gereğini arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Hal aman 
Adana 

1. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje 
ve yatırımlarınız nelerdir? 

2. Görev alanınızla ilgili olmak kaydıyla, Adana İlinin sorunları konusunda yürütülen çalış
malar var mıdır? Varsa nelerdir? 

3. Adana İlinde yapılacak kamu hizmetleriyle ilgili olarak, 2000 malî yılı bütçesinden ayrılan 
ödenek ne kadardır? 

4. Adana İlinde personel açığınız var mıdır? Bu konudaki personel politikanız nasıldır? 
5. Görev alanınızla ilgili olarak, Adana İline götürdüğünüz kamu hizmetlerini, bölgesel den

geler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 
T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.6.2000 

Sayı: B.14.0.BHİ.01-218 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.5.2000 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2044-5552/13291 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, "Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve hizmetlere" 

ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2044) esas no.lü yazılı soru önergesiyle il
gili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Kenan Tanrıkulu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman'ın Yazılı Sorularına İlişkin Cevaplarımız 
Cevap - 1 
Adana İli ve ilçelerinde yürütülen projeler aşağıda verilmektedir: 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 
- Merkez II nci (Hacı Sabancı) - 600 hektar (1) 
- Merkez I inci (Hacı Sabancı) - Arıtma 500 hektar 
- Kozan- 170hektar 
(1) Etüd kamulaştırma ve yatırım için gereken harcamaların tamamı müteşebbis heyet tarafın

dan karşılanacaktır. 
Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 
- Seyhan - 120 işyeri, altyapı 
- Yüreğir (Doğu) - 600 işyeri, çırak okulu, altyapı 
- İmamoğlu - 300 işyeri, çırak okulu, altyapı 
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Bakanlığımız bağlı kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı hedef kitlesi sanayici ve girişimcilere yönelik olarak, eğitim, danışmanlık, teknoloji, bil
gi sistemleri ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede yürütülen hizmetler kapsa
mında, Adana İli KOSGEB Merkez Müdürlüğü 2000 yılı bütçe ödeneği 300 milyar 482 milyon 
TL'dir. 

Teknoloji bazlığı faaliyetlere yönelik olarak üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde firmalara 
verilen danışmanlık hizmetleri merkez bütçesi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Firmaların ihracat imkânları hususunda önümüzdeki yıllarda bir engel teşkil edecek CE mar
kalama işareti konusunda, Türkiye genelinde yürütülen proje kapsamında Adana merkezi de yer al
maktadır. 

Bakanlığımıza bağlı diğer kuruluşlarımızın Adana İlinde 2000 yılı yatırım programı kapsa
mında yatırım faaliyetleri bulunmamaktadır. 

Cevap - 2.5 
Adana İlindeki OSB ve KSS projelerine ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden taleplerden, 

kriterlere uygun olanlar tespit edilip, yatırım programı tekliflerimize dahil edilmekte ve yatırım 
programlarına dahil edilmelerini müteakip yapım aşamasına geçilmektedir. Bu kapsamda, Adana 
İlinde 500 hektar büyüklüğünde 1 adet OSB projesi ile (Merkez I inci (Hacı Sabancı) 1552 işyerin
den müteşekkil 4 adet KSS projesi (Ceyhan, Merkez Metal İşleri, Merkez Ağaç İşleri ve Kozan) ta
mamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. 

Cevap - 3 
Adana İli için, Bakanlığımız 2000 yılı yatırım programında devam eden üç adet OSB için 203 

milyar 912 milyon TL ödenek ayrılmış olup Bakanlığımızca 300 milyar TL ek ödenek sağlanarak 
bu meblağ 503 milyar 912 milyon TL'ye çıkartılmıştır. KSS projeleri için ise 281 milyar 591 mil
yon TL ödenek ayrılmış olup 2000 yılında Adana İlindeki OSB ve KSS projeleri için ayrılan top
lam ödenek 785,5 milyar TL olmuştur. 

Cevap - 4 
Bakanlığımızın Adana İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü emrinde personel açığı bulunmamak

tadır. Ayrıca Bakanlığımız bağlı kuruluşu KOSGEB'in Adana İli Merkez Müdürlüğünde de kadro 
açığı bulunmamaktadır. ' 

Adana Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün Personel Kadro Listesi 
Unvanı Sınıfı Dolu Boş Adedi 
İl San. ve Tic. Müdürü GİH 1 - 1 
İlSTMYrd. GİH 1 - 1 
ŞubeMüd. GİH 4 - 4 
Bors. Kom. GİH - 1 
Şef GİH 5 2 7 
Memur GİH 5 2 7 
Daktilograf GİH 3 - 3 
Sekreter GİH - 1 1 
Şoför GİH - 2 2 
Mühendis THS 9 9 
Mimar THS 1 - 1 
Tekniker THS 1 - 1 
Ölç. Ay. Mem. THS 5 1 6 
Hizmetli YHS - 1 1 
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4. - İstanbul Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu 'nun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konu
sunda izlenen politikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (712119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın ismail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla. 

M. Murat Sökmenoğlu 
İstanbul 

1 .Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci içinde çok önemli jeopolitik ve jeostratejik imkânlara 
sahip olan Türkiye; vakit kaybetmeden, Lauzanne'ı unutmadan, unutturmadan iç dinamiklerini Av
rupa Birliği yolunda ne zaman harekete geçirecektir? Harekete geçilmiş ise hangi boyutta olmuş
tur? 

2. Avrupa ve Savunma Kimliği Konsepti konusunda geç kalmadan, gerekli müdahale yapılır
ken Dışişleri Bakanlığının bu konudaki tutumu hangi boyuttadır? Bakanlıklararası koordinasyon 
tam mıdır? 

3. Avrupa Birliğine geçiş sürecinde Batı Avrupa Birliğindeki haklarımızın yeni savunma bo
yutu içinde muhafaza edilmesini sağlamak için ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? Türkiye'nin 
Avrupa'nın yeni savunma şemsiyesi dışında bırakılma girişimleri karşısında ne yapılmaktadır? 

T.C 
Dışişleri Bakanlığı 21.6.2000 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 

Sayı: SPGM/373-343 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 Mayıs 2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00,-02-7/2119-5741/13785 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun ilgide kayıtlı yazılarına konu soru önerge
lerinin yanıtları ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
İsmail Cem 

Dışişleri Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun Sayın Bakanımıza 

Yazılı Soruları ve Yanıtları 
Soru 1.: Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci içinde çok önemli jeopolitik ve jeostratejik im

kânlara sahip olan Türkiye; vakit kaybetmeden, Lauzanne'ı unutmadan, unutturmadan iç dinamik
lerini Avrupa Birliği yolunda ne zaman harekete geçirecektir? Harekete geçilmiş ise hangi boyut
ta olmuştur? 

Cevap 2. : Bilindiği üzere, AB ile entegrasyon süreci esas itibariyle bir uyum sürecidir. Tür
kiye, Helsinki Zirvesi ile başlayan bu süreçte, diğer adaylar gibi, Kopenhag kriterleri olarak adlan
dırılan üyeliğin objektif koşullarını AB ile diyalog içinde yerine getirmek durumundadır. Bu bağ
lamda, AB Komisyonu, bize de danışmak suretiyle, üyelik kriterlerine uyum için nelerin hangi za-
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man dilimi içinde yapılacağını gösteren bir Katılım Ortaklığı belgesi hazırlayacaktır. Bu belgede, 
Türkiye'ye yapılacak malî yardımlar da belirtilecektir. Türkiye'de, bu belgeyi esas almak suretiy
le bir Ulusal Program hazırlayarak uygulamaya koyacaktır. AB Komisyonunun Katılım Ortağı bel
gesinin ilk taslağını Temmuz ayında tarafımıza sunması, görüşlerimizi ve Konseyin onayını aldık
tan sonra, nihaî belgeyi 8 Kasım'da bize iletmesi beklenmektedir. Türkiye'nin Ulusal Programını 
da Aralık içinde tamamlaması öngörülmektedir. 

Türkiye Ulusal Programıyla ilgili teknik çalışmalara başlamış, AB ile müzakerelerin açılması 
için öncelik taşıyan siyasî kriterlere uyum konusunda, kısa ve orta vadeli bir takvim de içeren tek
nik raporunu sonuçlandırmak üzeredir. Bu rapor, Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Koordinatör 
Üst Kurul Sekretaryasınca, Bakanlığımız dahil, ilgili Bakanlık ve Kamu Kuruluşları temsilcilerinin 
katkılarıyla hazırlanmış olup, Kopenhag siyasî kriterlerine uyum için Anasayamız ve ulusal mev
zuatımızda yapılması gerekli değişiklik önerilerini içermektedir. Bundan sonraki aşamada raporun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, üyelik hazırlıklarının ortaya çıkaracağı yeni ihtiyaç ve çalışma hacmine uyum 
sağlanması amacıyla, idarî anlamda yeni bir görev dağılımına gidilmesi uygun görülmüştür. Bu 
bağlamda, Türkiye'nin ekonomik ve teknik açıdan Topluluk müktesebatma uyumunun iç koordi
nasyonunu yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı bir AB Genel Sekreterliği kurulması öngörülmüş, 
bu konuda hazırlanmış olan Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. 

Soru 2. : Avrupa ve Savunma Kimliği Konsepti konusunda geç kalmadan, gerekli müdahale 
yapılırken Dışişleri Bakanlığının bu konudaki tutumu hangi boyuttadır? Bakanlıklarası Koordinas
yon tam mıdır? 

Cevap 2. : Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin (AGSK) geliştirilmesini ve Av
rupalıların kıtanın güvenliği ve savunmasında daha fazla rol üstlenmelerini tabiî görmektedir. Ay
rıca, AB çerçevesinde de böyle bir kimliğin geliştirilmesine NATO bağlamında karşı değiliz ve ye
ni mekanizmalar ile yapılanmalarda uygun bir yer ve rol almak için çaba sarf etmekteyiz. 

AGSK ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalara şeffaflık, kapsayıcılık ve güvenliğin bölünmez
liği ilkelerinin yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmaların Transatlantik işbirliğine zarar 
vermemesi ve NATO'nun Avrupa güvenliğindeki öncü rolünün aşındırılmasına yol açmaması ge
rektiği kanaatindeyiz. Ülkemiz, 50 yıldan bu yana Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkıları devam 
ettirme iradesinin de bir göstergesi olarak AB'nin Helsinki'de belirlediği "Temel Hedef e katkıda 
bulunma önerisini AB'ye iletmiştir. Bu önerimize şimdilik sadece bir ön yanıt alabildik. Kesin ya
nıtı, "Temel Hedefle ilgili olarak Kasım ayında yapılacak AB konferansından sonra alabileceği
miz anlaşılıyor. 

AGSK/AOGSP (Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası) ve AB'nin Avrupa Ortak Gü
venlik ve Savunma Politikası ile ilgili gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar arasında sü
rekli bir eşgüdüm halinde izlenmekte ve gerekli işbirliği yapılmaktadır. Nitekim, 1999 Aralık ayın
da aktedilen AB Helsinki Zirvesi ve NATO Dışişleri Bakanlıkları toplantısı sonrasında AGSK ve 
AOGSP ile ilgili gelişmelerin kazandığı ivme de dikkate alınarak, Ankara'da Dışişleri ve Millî Sa
vunma Bakanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yetki
lileri ile Türkiye'nin AB, BAB ve NATO nezdindeki Daimi Temsilcileri ve BAB ve NATO nez-
dindeki Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlarının katıldıkları üst düzeyli bir değerlendirme toplan
tısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda, AGSK'nın NATO içinde ve dışında geliştirilmesi çabalarına iliş
kin temel tespitler yapılmış; Türkiye'nin bu süreçteki hedefleri ve bu hedeflere varılması yönünde 
izleyeceği yöntem belirlenmiştir. 
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Buna ilâveten, 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde yapılacak AB Feira Zirvesinde onaylanması 
beklenen, AOGSP kapsamında üçüncü ülkelerle ilişkiler (katılım) ve NATO-AB ilişkileri kâğıtla
rının beklentilerimizi tam anlamıyla karşılamaması, 24-25 Mayıs 2000 tarihlerinde Floransa'da dü
zenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları İlkbahar Toplantısı ve AB'nin Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Solana'nm 1 Haziran 2000 günü Ankara'ya yaptığı ziyaret 
ışığında Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında 6 Haziran 2000 tarihinde ikinci 
bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Gelişmeler izlenmekte olup, Feira sonrasında yeni bir du
rum değerlendirmesi yapılacaktır. 

Soru 3 . : Avrupa Birliğine geçiş sürecinde Batı Avrupa Birliğindeki haklarımızın yeni savun
ma boyutu içinde muhafaza edilmesini sağlamak için ne gibi girişimlerde bulunulmuştur? Türki
ye'nin Avrupa'nın yeni savunma şemsiyesi dışında bırakılma girişimleri karşısında ne yapılmakta
dır? 

Cevap 3. : 23-24 Nisan 1999 tarihlerinde Vaşington'da düzenlenen NATO Zirve toplantısın
da kabul edilen Ortak Bildiri ve Stratejik Konsept hükümleri çerçevesinde, Türkiye'nin 
AOGSP'nin geliştirilmesi çabalarında savunduğu husus, Batı Avrupa Birliğindeki (BAB) kazanım-
larımızın muhafazası ve bunların daha da geliştirilerek AB'ye üye olmayan 6 Avrupalı müttefikin 
AB içindeki yeni yapılanmaya tam katılımını mümkün kılacak kurumsal bir çerçeveye oturtulma
sı olmuştur. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerimizce yapılan girişimlerde üze
rinde ısrarla durulan beklentilerimiz şöyle özetlenebilir: 

Avrupa güvenliğini ilgilendiren konularda, halen BAB içinde yapıldığı gibi, günlük planlama 
ve danışmalara Türkiye'nin düzenli olarak katılımı, 

NATO imkân ve yeteneklerinin kullanılacağı AB öncülüğündeki operasyonlarla ilgili karar al
maya varan sürece ve uygulama safhasına Türkiye'nin tam ve eşit katılımı, 

NATO imkân ve yeteneklerinin kullanılmayacağı AB öncülüğündeki operasyonlarda ise Tür
kiye'nin karar oluşturma sürecine katılımının temini ve harekâta ilişkin karar mekanizmasına tam 
ve eşit katılım. 

Öte yandan, ülkemiz henüz tam üyesi olmadığı AB içinde, AOGSP'nin geliştirilmesi çabala
rından haberdar olmasına ve görüşlerini zamanlıca dile getirmesine yardımcı olması açısından, 
üyesi olduğu NATO ile AB arasında karşılıklılığı ve şeffaflığı esas alan kurumsal ve yapısal bir 
ilişki tesis edilmesi ve bu ilişkinin tercihan iki örgüt arasında aktedilecek bir çerçeve anlaşması ze-
minininde yürütülmesi görüşündedir. 

Yukarıda kısaca özetlediğim görüş ve beklentilerimizin karşılanması amacıyla son dönemde 
yapılan girişimlerden örnek vermek gerekirse; 

1. NATO Genel Sekreterinin 9-10 Mart 2000 tarihlerinde Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında 
görüşlerimizi yukarıdaki çerçevede kendisine aktardım. 

2. Sayın Millî Savunma Bakanımız, başka vesilelerle de yaptıkları gibi, 15-16 Mayıs 2000 ta
rihlerinde Porto'da düzenlenen BAB Bakanlar Konseyi toplantısında görüşlerimizi bir kez daha di
le getirmiş, BAB toplantısı çerçevesinde görüştüğü İngiliz karşıtına gerekli izahatlarda bulunmuş
tur. 

3. 24-25 Mayıs 2000 tarihlerinde Floransa'da düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısın
da görüşlerimiz teyit edilmiştir. İngiliz, Hollandalı ve İspanyol muhataplarıma Floransa'da yaptı
ğım görüşmelerde görüş ve beklentilerimizi muhataplarımın dikkatine bir kez daha getirdim. 
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4. Son olarak 31 Mart 2000 tarihinde NATO üyesi AB ülkelerinin, ki bunlar 11 ülkedir, An
kara'daki Büyükelçiliklerine birer nota göndererek, Feira Zirvesinde onaylanacak katılım kâğıdın
da veya hiç olmazsa Portekiz Dönem Başkanlığınca Feira'ya sunulacak ilerleme raporunda ileriye 
yönelik açılımlar yapılması beklentimizi ilettik. 

5. AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Solana'nın 1 Haziran 2000 tarihin
de Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında kendisine görüş ve beklentilerimizi ayrıntılı şekilde aktar
dık. 

6. Bu girişimlere ilâveten, ilgili dış temsilciliklerimiz AGSK/AOGSP konusundaki görüş ve 
beklentilerimizi her vesileyle bulundukları ülke makamlarına aktarmakta; gerekli girişimlerde bu
lunmaktadırlar. 

AGSK/AOGSP' nin geliştirilmesi çabalan gerek NATO gerek AB içinde halen bir süreç ola
rak devam etmektedir. Avrupa güvenlik ve savunmasına 1952 yılından beri önemli katkılarda bu
lunan ülkemizin yeni yapılanma içinde uygun bir yer alacağı yönündeki inancımızı korumaktayız. 
Temennimiz AB'nin Türkiye gibi AB'ne üye olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin katılımı ko
nusunda tatminkâr bir düzenlemeyi belirleme sağduyusunu göstermesidir. Böyle bir düzenleme, 
AOGSP bağlamında tespiti gereken NATO-AB ilişkileri ve işbirliği usulleri üzerinde mutabakata 
varılmasını da kolaylaştıracaktır. 

5. - Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin 'in, kamu kuruluşlarının kamplarında başörtüsü yasa
ğı getiren genelgeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli'nin cevabı (7/2121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sorularımın delaletinizle, Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususu

nu müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

İlhan Aytekin 
Balıkesir 

DPT Müsteşarlığının 2000/7 sayılı genelgesinde; kampa iştirak edeceklere (çarşaf, türban, te
settür vb. kıyafetler yasaktır.) denilmektedir. Bu cümleden olarak; 

1. DPT kurulduğundan bugüne böyle bir uygulama olmuş mudur? 
2. Bu yıl hangi ihtiyaçtan dolayı genelgeye söz konusu yasak konulmuştur? 
3. Kamp kıyafetlerine müdahale başladığına göre : 

- Mayoların biçimi ile ilgili (mesela bikini gibi) 
- Veya rengi ile ilgili (yeşil olmaz gibi) şartlar da getirilecek midir? 
4. Mes'uller, böyle bir yasaklama Müsteşarlığın görevi ise, bugüne kadar yapılmadığı için va

zifeyi ihmalden mi, yoksa, işgüzarlığından mı muameleye tâbi tutulacaklardır? 
5. Bilindiği üzere bu kamplar milletimizin parası ile yapılmaktadır. Bundan böyle, kamuda, 

okulda, kampta hayat hakkı tanınmayan başörtülü hanımların iş sahibi beylerinden, babalarından 
veya başörtülü iş sahibi hanımlardan vergi almamak da düşünülüyor mu? 

6. Düşünülmüyorsa, hadise anayasanın eşitlik ilkesi ve hukuk devleti anlayışı ile nasıl kabil-i 
telif edilecektir? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı ve 21.6.2000 
Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : B.02.0.001/01664 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29.5.2000 tarihli ve.A.Ol.O.GNS.0.10.00,.02-7/2121-5748/13812 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen 7(2121-5748 Esas No. lu yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Devlet Bahçeli 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Balıkesir Milletvekili îlhan Aytekin'in, Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı: 
Soru : 
DPT Müsteşarlığının 2000/7 sayılı genelgesinde; kampa iştirak edeceklere (çarşaf, türban, te

settür vb. kıyafetler yasaktır.) denilmektedir. Bu cümleden olarak; 
1. DPT kurulduğundan bugüne böyle bir uygulama olmuş mudur? 
2. Bu yıl hangi ihtiyaçtan dolayı genelgeye söz konusu yasak konulmuştur? 
3. Kamp kıyafetlerine müdahale başladığına göre : 
- Mayoların biçimi ile ilgili (mesela bikini gibi) 
- Veya rengi ile ilgili (yeşil olmaz gibi) şartlar da getirilecek midir? 
4. Mes'uller, böyle bir yasaklama Müsteşarlığın görevi ise, bugüne kadar yapılmadığı için va

zifeyi ihmalden mi, yoksa, işgüzarlığından mı muameleye tâbi tutulacaklardır? 
5. Bilindiği üzere bu kamplar milletimizin parası ile yapılmaktadır. Bundan böyle, kamuda, 

okulda, kampta hayat hakkı tanınmayan başörtülü hanımların iş sahibi beylerinden, babalarından 
veya başörtülü iş sahibi hanımlardan vergi almamak da düşünülüyor mu? 

6. Düşünülmüyorsa, hadise anayasanın eşitlik ilkesi ve hukuk devleti anlayışı ile nasıl kabil-i 
telif edilecektir? 

Cevap: 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 20.4.2000 tarih ve 2000/7 sayılı genelgesinde, DPT 

Marmaris Milletlerarası Yurt İçi Eğitim ve Seminer Sitesinin hizmete açılacağı tarih ve devreleri 
duyurulmakta, iştirak etmek isteyen personelin istek formlarını gönderecekleri en son tarih bildiril
mektedir. Genelge metninde, "Kampa iştirak edeceklere (Çarşaf, türban, tesettür vb. kıyafetler ya
saktır)" ibareleri yer almamaktadır. 

Söz konusu ibareler, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına tahsisli olup, 3.3.1989 tarihin
de imzalanan sözleşme ve eki protokol hükümlerine göre işletmeciliği 15 yıllığına TC Merkez Ban
kasına verilen DVY Marmaris Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, yi-
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ne Protokol hükümleri uyarınca TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Katılım İstek For-
mu"ndaki açıklamalarla ilgili bulunmaktadır. 

TC Merkez Bankasının konuya açıklık getiren yazılarında; uluslararası nitelikte olan ve zaman 
zaman yabancı konukların da misafir edildiği, çağdaş görünümü korumak istedikleri dinlenme si
telerinin özellikle sosyal amaçlı olmasına özen gösterildiği, bu bağlamda sosyal tesislerde kot pan
tolon ve ceketsiz misafir kabul edilmediği, yemekhanelerine mayo ile girilmediği gibi çağdaş ol
mayan kıyafetlerin kabulünün uygun olmadığının düşünüldüğü; bu çerçevede olmak üzere başör
tüsünün sitelerinde kabul edildiği, Anadolu usulü geleneksel biçimde bağlanmış başörtüsüne izin 
verildiği, ancak bunun dışında hiçbir akımın temsiline ya da simgelerinin sergilenmesine izin ve
rilmemesine dikkat edildiği, gördükleri lüzum üzerine ilk defa 2000 yılında kılık-kıyafet konusun
da duyuru yapıldığı bildirilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 9.6.2000 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı 

(Hukuk Müşavirliği) . 

Sayı: B.02.1.DPT.0.61.41/2355 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına 

(Sn. Dr. Devlet Bahçeli) 
İlgi: Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının (Sn. Dr. Devlet Bahçeli) 2.6.2000 tarihli 

ve 1473 sayılı Evrak Akış ve Talimat Fişi eki Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlü
ğünün 1.6.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-250-2/2750 sayılı yazısı ve ekleri. 

1. Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesinde yer alan hususlara dair cevabımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Marmaris Milletlerarası ve Yurt İçi Eğitim, Seminer ve Dinlenme 
Sitesinin işletme hakkı, 3.3.1989 tarihinde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile TÇ Merkez 
Bankası Başkanlığı arasında yapılan sözleşme eki protokolün süresi 15 yıldır ve 2004 yılı Mart 
ayında sona erecektir. 

TC Merkez Bankası ile yapılan söz konusu sözleşme eki protokolün karşılıklı yükümlülükler 
başlığını taşıyan Madde IV'ün üçüncü bendinde; "Müsteşarlık (Devlet Planlama Teşkilâtı), gerek 
tesisin işletilmesi gerekse tesisten yararlanmaları ile ilgili olarak Bankaca (TC Merkez Bankası) be
lirlenecek usul ve esaslara müdahale etmeyecektir." denildikten sonra dördüncü bendinde de "Ban
ka, tesiste, benzer özel tesis ve tatil köylerindeki çağdaş ve mevsimin gerektirdiği olağan giyim, 
kuşam ve ortamın yaratılması için gerekli önlemleri alır." hükmü yer almıştır. Dolayısıyla, proto
kol hükümleri çerçevesinde, tesisin işletilmesiyle ilgili olarak Teşkilâtımızın herhangi bir düzenle
me ve müdahale yetkisi bulunmamaktadır. 

Protokol gereği, tesislerden faydalanmak üzere Devlet Planlama Teşkilâtı personeline tanınan 
2000 yılına ait kontenjanın kullanılması amacıyla TC Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilâtı
na bir yazı göndermiştir. Bu yazı ekinde yer alan ve TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Ka
tılım İstek Formunun" arka yüzünde tesise katılım esaslarını belirten açıklamalar yer almış ve bu 
form kamptan yararlanmak isteyenlerin başvurabilmesi için mensuplarımıza dağıtılmıştır. Devlet 
Planlama Teşkilâtının kampa katılacaklara duyuru mahiyetindeki genelgesinde ise giyim kuşama 
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ilişkin herhangi bir ibare yer almamıştır. Protokol hükümleri gereğince Teşkilâtımızın, tesisirkişls-
tilmesi konusunda herhangi bir müdahale yetkisi olmadığından, TC Merkez Bankası tarafından\ha-
zırlanan "Katılım İstek Formu" ve katılım esaslarına ilişkin "Açıklamalar" Teşkilâtımızca hazırla
nan genelgeye ek olarak konulmuştur. Basındaki haber ve yorumlarda değerlendirilen giyim ve ku\; 
samla ilgili ibareler, genelgemiz ekinde yer alan TC Merkez Bankasınca hazırlanarak DPT'ye gön
derilen "Katılım Esaslarını İçeren Açıklamalar" da yer aldığı ekli örnekte görülmektedir. 

Görüldüğü üzere, Devlet Planlama Teşkilâtının re'sen bir yasaklaması veya soru önergesinde 
ileri sürülen hususlara ilişkin bir uygulaması söz konusu olmadığı gibi bu yönde bir düşüncesi de 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Akın İzmirlioğlu 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı 

T.C. 
Başbakanlık 20.4.2000 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı 

(Genel Sekreterlik) 
Sayı:B.02.1.DPT.0.70.73 

Genelge-2000/7 
DPT Marmaris Milletlerarası Yurt İçi Eğitim ve Seminer Sitesi 28 Mayıs 2000 tarihinden (Ha

zırlık çalışmalarının yetişmemesi veya yeterli katılımcı olmaması gibi nedenlerle 1 inci devre açıl-
mayabilir) itibaren hizmete açılacak olup, 12'şer günlük devre tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

Devre No: Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : 
1 28 Mayıs 9 Haziran 2000 
2 11 Haziran 23 Haziran 2000 
3 25 Haziran 7 Temmuz 2000 
4 9 Temmuz 21 Temmuz 2000 
5 23 Temmuz 4 Ağustos 2000 
6 6 Ağustos 18 Ağustos 2000 
7 20 Ağustos 1 Eylül 2000 
8 3 Eylül 15 Eylül 2000 
9 17 Eylül 29 Eylül 2000 
10 1 Ekim 13 Ekim 2000 

İştirak etmek isteyen elemanlarımızın istek formlarını eksiksiz doldurarak 28.4.2000 tarihine 
kadar Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen devrelere yapılan müracaatların kontenjandan fazla olmaması halinde 
3.5.2000 günü saat 15.00'te 20 nci kat toplantı salonunda her devre için ayrı ayrı kura çekilecek
tir. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim. 
Selver Korkut 
Genel Sekreter 
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DPT Marmaris Milletlerarası Yurt İçi Eğitim ve Seminer Sitesi 20Ö0~Yılı 

İşletme Sezonu İle İlgili Bilgi Notu : 

. 1. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Yasası gereğince siteye katılan tüm konukların .hüviyetlerini 
site yöneticiliğine ibraz etmeleri ve ilgili formları doldurmaları gerekmektedir. 

2. İstek formlarında ismi yazılı olanlardan başkası seminer sitesinden yararlanamayacaktır. 
(Günübirlik gelenler hariç). 

3. Katılımcılar tahsis belgesi ile siteye başvuracaklardır. 

4. Devrelerin başlangıç günü saat 10:00'da başlar. İlk gün öğle ve akşam yemeği, bitiş günü 
ise sadece sabah kahvaltısı verilir. Devre bitiminde site en geç saat 10.00'da boşaltılır. 

5. Devre aralarında yeni devre için gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yapılacağından site
ye görevliler dışında kimse alınmayacaktır. 

6. Seminer sitesinde 1 devreden fazla kalınamayacağı gibi 1 den fazla lojman talebinde de bu
lunulamaz. 

7. Yapılan tahsisler başka birisine devredilemez. Katılmaktan vazgeçilmesi veya katılımcı sa
yısında değişiklik olması halinde bu durum devre başlangıç tarihinden 5 gün önce Sosyal İşler Şu
be Müdürlüğüne bildirilecektir. Ayrıca kendi adına kuraya katılıp, gitmekten vazgeçen ve başkala
rını kampa göndermek isteyenlerin yerleri iptal edilir. 

8. Emekli olan personelimiz 1, 2,9 ve 10 uncu devrelere katılabilecek olup, diğer devrelerde 
boş yer bulunması halinde talep sırasına göre katılabileceklerdir. 

9. Siteye katılacak olanlar beraberinde hiç bir surette evcil hayvanlarını getiremezler. 
10. Sitede küçük konaklama yerleri 2 kişilik, büyük konaklama yerleri ise 4 kişilik olup, zo

runlu hallerde 1 yatak ilâve edilebilir. Belirtilen kişi sayısından fazlası sitelere kabul edilmez. An
cak, tahsis sahibi ile birlikte eşi ve çocukları toplamı 5 kişiyi geçerse ayrıca değerlendirilebilir. 

11. Katılımcılar, beraberinde getirdikleri konukların genel davranışlarından ve site kurallarına 
uymalarından sorumludurlar. Konukların kurallara uymayarak sitenin genel huşur ve sükununu bo
zanların, site ile ilişkileri derhal kesilir. 

12. Sitede servis kasasına Başkanlık Makamı talimatı gereği kıymetli eşya kabul edilmez. 

13. Ücretler (Kişi Başına): 

a) Teşkilâtımız mensubu, emeklisi ve beraberindeki katılımcılar için : 1, 2, 9, 10 uncu devre
ler 50 000 000 TL., 3-8 inci devreler ise 70 000 000 TL dir. 

b) 1 Mayıs 1997 tarihinden sonra doğan çocuklar için (0-3 yaş) yemek talep edilmemesi ha
linde ücret alınmayacak, yemek talep edilmesi halinde bu çocuklar 3-7 yaş grubu içinde değerlen
dirilecek, 1 Mayıs 1993-1 Mayıs 1997 tarihleri arasında doğan çocuklar (3-7 yaş) için ise konak
lama ücretinin % 50'si tutarında ücret alınacaktır. 

c) Sitede fiyatlar bir kişi için 12 günlük (tam pansiyon) konaklama bedeli olarak tespit edil
mekte olduğundan daha kısa süreli tahsis imkânı bulunmamaktadır. Ancak, siteden erken ayrılmak 
zorunda kalanlardan kabul edilebilir mazeretini (göreve geri çağrılma, vefat, sağlık sorunları vb.) 
belgeleyen mensup/emeklilerin 7 günden az kalmış olmaları koşuluyla TC Merkez Bankasına baş
vurmaları halinde kendilerinden kişi başına günlük 1 inci 2 nci 9 uncu ve 10 uncu devreler için 
5 500 000 TL, 3-8 inci devreler için ise 8 000 000 TL üzerinden ücret tahsil edilecektir. 
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d) Gerçekleştirilmesi zorunlu bakım, onarım, temizlik ve benzeri hizmetler nedeniyle devre 
aralarında siteye konuk kabul edilmeyecek olup, ancak hastalık gibi kabul edilebilir nedenlerle dev
re aralarında da sitede kalmak isteyenler için kişi başına günlük ücret 13 500 000 TL dir. 

e) Müsteşarlığımız kontenjanından siteye katılan ancak Müsteşarlığımız mensubu-emeklisi ol
mayan konukları ücretleri sitede peşin tahsil edilir. Peşin olarak sitenin başlangıç gününde konak
lama ücretini yatırmayanlar siteye kabul edilmezler. 

f) Konaklama ücretleri peşin ya da kura çekimini takip eden ay başında (15 Mayıs 2000) ilk 
taksidi kesilmek üzere kalan ücretleri siteye katılman devreyi takip eden ay başından itibaren 15 
Kasım 2000 tarihine kadar en çok 5 taksitte tahsil edilir. Siteye katılmaktan vazgeçilmesi veya ka
tılımcı sayısında değişiklik olması halinde bu durumun devre başlangıç tarihinden en geç 10 gün 
önce Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Vazgeçtiğini zamanında bildir
meyen elemanlarımızın maaşlarından kesilen ilk taksit Aralık 2000 ayında iade edilecektir. 

İşletme Protokolü 
Madde I - Tanım : 

İşbu protokol, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi ile Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (Bundan böyle kısaca "Banka" ve "Müsteşarlık" olarak anılacak
lardır) arasında akdedilen 3.3.1989 tarihli sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası sayılır. 

Madde II - Kapsam : 

Müsteşarlıkça Bankaya ariyet olarak verilmiş bulunan tesisin Bankaca işletilme ve tesisten ya
rarlanma usul ve esasları protokolün müteakip maddelerinde belirlenmiştir. 

Madde III -Teslim : 

Müsteşarlık tesisi, Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak tasfiye kabulünü müteakip, Banka ile 
aralarında tespit edilecek tamamlanması gereken işlerin yerine getirilmesinden sonra teslim eder. 

Bu işlerin yerine getirilip getirilmediği Banka ile Müsteşarlığın eşit sayıdaki görevlilerinden 
oluşacak bir komisyonca tespit olunur. 

Madde IV - Karşılıklı Yükümlülükler : 

1. Banka tesisin işletilmesini, yararlananların ihtiyaçlarına uygun surette ve asgarî kendi ben
zer tesislerindeki hizmet düzeyi ve anlayışını koruyarak yürütecektir. 

2. İşletme için gerekli personelin temini ile bunların ücret ve diğer haklarının karşılanması 
Bankaya aittir. 

3. Müsteşarlık, gerek tesisin işletilmesi gerekse mensupların tesisten yararlanmaları ile ilgili 
olarak Bankaca belirlenecek usul ve esaslara müdahale etmeyecektir. 

4. Banka, tesiste, benzer özel tesis ve tatil köylerindeki çağdaş ve mevsimin gerektirdiği ola
ğan giyim-kuşam ve ortamın yaratılması için gerekli önlemleri alır. 

Banka, söz konusu ortamı zedeleyici tutum içinde bulunan personel ve misafirleri tesise kabul 
etmemekte serbest olup, ayrıca takdiri Müsteşarlığa ait olmak üzere idarî müeyyide uygulanması 
için durumu adı geçen Kuruluşa bildirir. 

5. Müsteşarlık, tesisteki elektromekanik ve çalıştırılması özel bilgi gerektiren sistemlerin işle
yişiyle ilgili olarak Banka personeline her türlü yardımın yapılmasını sağlar. 
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Madde V - Malî Konular : 

1. Banka ve Müsteşarlık protokolün III. maddesi çerçevesinde beraberce tespit ettikleri tesis
teki eksikliklerin giderilmesi için, kendi yükümlülükleri olarak; Banka azamî 500 000 000 TL, 
Müsteşarlık da 240 000 000 TL yi ayrı ayrı tahsis edeceklerdir. 

2. Tahsisatın öngörülen doğrultuda kullanılıp kullanılmadığı, ita amiri Müsteşarlıkça tayin 
olunacak, ikisi Banka ve ikisi de Müsteşarlık yetkililerinden oluşan bir komisyonca izlenerek du
rum imzalanacak bir zabıtla saptanacak, bu zabıtla belirlenen meblağ ise ita amirince hak sahiple
rine ödenecektir. 

3. Protokolün dayanağını teşkil eden sözleşmenin 6 ncı maddesi çerçevesinde gerçekleştirile
cek demirbaş teslim ve devir işlemlerinde de aynı usul takip edilecektir. 

Madde VI -Tesisten Yararlanma : 
Tesisten yararlanma usul ve şartlarının ayrıntıları bu konuda yetkili ve işletmeden sorumlu 

Banka tarafından ayrıca saptanacak olmakla beraber genel mahiyetteki temel esaslar aşağıda belir
tilmiştir. 

1. Banka tarafından sayısı ve tarihleri belirlenecek her dönem için Müsteşarlık ve Bankaya 
eşit kontenjan tanınacaktır. 

Bu kontenjanların kimlere kullandırılacağı ilgili kuruluşlarca belirlenir. 
Bu tesisin yanısıra, Müsteşarlığın tesisi, sözleşmenin 5 inci maddesinde sözü edilen milletle

rarası ve yurtiçi toplantı ve seminerlerde kullanabilmesi, esas itibariyle, işletme dönemleri (kamp 
devreleri) dışında mümkün olmakla beraber, kamp tahsisleri yapılmadan en az 3 ay önceden Ban
kayı haberdar etmek suretiyle, kamp sezonu içinde de toplantı ve seminerler için kullanılabilecek
tir. 

2. Müsteşarlık, her yararlanma dönemi için belirleyeceği mensuplarını bir listeyle Bankaya 
bildirecek, yararlanma bedelinin listede yer alan kişilerce ilgili banka hesabına yatırılarak dekon
tunun ibrazını müteakip adlarına tahsis yapılacaktır. 

Müsteşarlık mensuplarının tesisten taksitle yararlanmaları söz konusu olduğu takdirde ise 
Müsteşarlık ödenmeyen her taksit tutarını ilgililerin maaşlarından kesip Bankaya ödemeyi taahhüt 
eder. 

3. Banka tesisten yararlanacak kendi mensuplarıyla Müsteşarlık mensupları için aynı bedeli 
uygulayacak ve farklılık yaratmayacaktır. 

Madde VII-Yürürlük 
İşbu protokol, dayanağını teşkil eden 3.3.1989 tarihli sözleşmeyle birlikte yürürlüğe girer ve 

sözleşmenin feshiyle hükümsüz kalır. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Dr. Ali Tigrel Dr. Rüşdü Saraçoğlu Halil Ruhi Haseski 
Müsteşar Başkan Başkan Yardımcısı 

TC Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 

Ankara 
Marmaris Milletlerarası Yurt İçi Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinin 28 Mayıs 2000 tari

hinden başlamak üzere 10 devre ve 12 şer gün olarak hizmete açılması ve 1,2, 9 ve 10 uncu dev-
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reler için 12 günlük 50 000 000 TL 3-8 inci devreler için 70 000 000 TL ücret tahsil edilmesi Yöne
tim Komitemizce uygun görülmüştür. Devrelerin başlama ve bitiş tarihlerini gösterir liste ilişiktedir. 

Ancak, Sitede depremzedelerin bulunması, boya, bakım onarım gibi hazırlık çalışmalarının 
yetişmemesi veya yeterli katılımcı olmaması gibi nedenlerle 1 inci devre Sitenin konuklara açılma
ma durumu olabilecektir. 

Geçmiş yılların bilgi ve deneyimlerinden hareketle, gerek Müsteşarlığınız gerekse Bankamız 
mensuplarının yaz tatillerini en ekonomik ve sağlıklı koşullarda geçirebilmelerini teminen yapılan 
çalışmalar sonucunda anılan Sitenin 2000 yılında işletilmesine ilişkin olarak belirlenen esaslar aşa
ğıda yer almaktadır. 

1. İlişikte gönderilen Müsteşarlığınız mensupları için düzenlenmiş "Katılım İstek Formları" 
katılımcılar tarafından doldurulduktan sonra bu formlar ile birlikte tahsis edilen konaklama yerle
rini ve yemek salonunda oturacakları masa numaralarını belirtir listelerin, devrelerin başlangıç ta
rihinden en geç bir hafta önce Bankamız Sosyal İşler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmek
tedir. 

2. Siteye katılmaktan vazgeçilmesi veya katılımcı sayısında değişiklik olması halinde bu du
rumun devre başlangıç tarihinden en geç beş gün önce anılan Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi 
gerekmektedir. 

3. Siteye katılan mensuplarınızdan konaklama ücretleri Sitenin başlangıç tarihinde peşin veya 
Siteye katılman devreyi takip eden ay başından itibaren bir sonraki yıla devredilmemek kaydıyla 
(Temmuz-Kasım) en çok 5 taksitte tahsil edilecektir. 

4. Müsteşarlığınız kontenjanından Siteye katılan ancak Müsteşarlığınız mensubu/emeklisi ol
mayan konuklarınızdan konaklama ücretleri peşin tahsil edilecektir. Peşin olarak Sitenin başlangıç 
gününde konaklama ücretini yatırmayanlar Siteye kabul edilmeyecektir. 

5. Konaklama ücretlerine ilişkin aylık taksit miktarlarının, liste ile birlikte ait olduğu ayın 18 
inci işgününe kadar, İdare Merkezinin Ankara Şubesi nezdindeki 29-Merkez Hesabına "Marmaris 
Sitesi" izahatıyla yatırılması gerekmektedir. 

6. Siteye katılacaklar Bankamız Sosyal İşler Genel Müdürlüğünden temin ettikleri tahsis bel
gelerini Site Yönetimine ibraz edeceklerdir. 

7. Sitede fiyatlar bir kişi için 12 günlük (tam pansiyon) konaklama bedeli olarak tespit edil
mekte olduğundan daha kısa süreli tahsis imkânı bulunmamaktadır. Ancak, Siteden erken ayrılmak 
zorunda kalanlardan kabul edilebilir mazeretini (göreve geri çağrılma, vefat, sağlık sorunları vb) 
belgeleyen mensup/emeklilerin 7 günden az kalmış olmaları koşuluyla Bankamıza başvurmaları 
halinde kendilerinden kişi başına günlük 1 inci 2 nci 9 uncu ve 10 uncu devreler için 5 500 000 TL. 
3-8 inci devreler için ise 8 000 000 TL üzerinden ücret tahsil edilecektir. 

8. Gerçekleştirilmesi zorunlu bakım, onarım, temizlik ve benzeri hizmetler nedeniyle devre 
aralarında Siteye konuk kabul edilmeyecek olup, ancak hastalık gibi kabul edilebilir nedenlerle 
devre aralarında da Sitede kalmak isteyenler için kişi başına günlük ücret 13 500 000 TL dır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

İdare Merkezi 
Perihan Üçer Ali Erol 
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
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ÖNEMÜNOT: 
* 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Yasası gereğince, Siteye katılan tüm konuklann Havlyatterinl Site 

Yfinetielllglne İbraz etmeleri gerekmektedir. 

Tüm f@nuf{(ara sağfıfifı, neşe dbCu güzelBirtatilditeriz. 
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KATILIMCIDA KALACAKTIR 

KATILIM ESASLARINI İÇEREN AÇIKLAMALAR 

Marmaris Milletlerarası Yurtiçi Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi' nin 2000 Yılı işletme sezonu 12'şcr 
gün ve 10 devre olarak aşağıda gösterilen şekilde tespit edilmiştir. 

DEVRELER 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

28 

11 

25 
09 

23 
06 
20 
03 

17 
01 

MARMARİS SİTESİNİN DEVRE TARİHLERİ 

Mayıs 
Haziran 

Haziran 
Temmuz 
Temmuz 

Ağustos 
Ağustos 
Eylül 
Eylül 
Ekim 

-
-
-

-
-
-
-
-
-

09 
23 

07 

21 

04 
18 
01 
15 
29 
13 

Haziran 

Haziran 

Temmuz 
Temmuz 

Ağustos 
Ağustos 
Eylül 
Eylül 

Eylül 
Ekim 

2000 
2000 

2000 

2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

1. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Yasası gereğince Siteye katılan tüm konukların hüviyetlerini Site 
Yöneticiliğine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

2. Sitede küçük konaklama yerleri 2 klf ilik, büyük konaklama yerleri ise 4 kif ilik olup, zorunlu hallerde 1 yatak 
ilave edilebilir. Belirtilen kist sayısından fazlan Sitelere kabul edilmez. Ancak, tahsis sahibi ile birlikte esi 
ve çocuktan toplamı 5 kişiyi geçerse ayrıca değerlendirilebilir. 

3. Konaklama ücretleri peşin ya da Siteye katılman devreyi takip eden ay basından itibaren İS Kasım 2000 
tarihine kadar (Temmuz-Kasım) en çok 5 taksitte tahsil edilir. 

4. Müsteşarlık kontenjanından Siteye katılan ancak Müsteşarlık roensubu-emeklisi olmayan konukların ücretleri 
Sitede peşin tahsil edilir. Peşin olarak Şile'nin başlangıç gününde konaklama ücretini yatırmayanlar Siteye 
kabul edilmezler. 

5. Tahsisler başkalarına devredilemez. 
6. Katılımcılar tahsis belgeleri ile birlikte Sitelere başvuracaklardır. 
7. Katılımcılar, beraberlerinde getirdikleri konukların genel davranışlarından ve Site kurallarına uymalarından 

sorumludurlar. Konulan kurallara uymayarak Site'nin genel huzur ve sükununu bozanların Site ile ilişkileri 
derhal kesilir. 

8. Sitelerimizde konaklayacak olanlann Site içinde çağdaş, ortama uygun kıyafetler ve davranışlar içinde 
bulunmaları gerekmektedir, (çarşaf, türban, tesettür v.b. kıyafetler yasaktır) 

9. Siteye evcil hayvan getirilemez. 
10. Sitede servis kasalarına Başkanlık Makamı talimatı gereği kıymetli eşya kabul edilmez. 
11. Devrenin başlangıç günü saat 10'dan sonra başlar, ilk gün Öğle ve akşam yemeği bitiş günü ise sadece 

kahvaltı verilir. 
12. Devre arasında genel temizlik yapıldığından, görevliler dışında konuk kabul edilmez. 

Marmaris Sitesi 
3-8. Devreler l^ lO^çvre lcr 

13. Konaklama Yeri 70.000.000.- 50.000.000.-
Ücreti Kişi Başına (TL) 

• Mazeretlerini belge ile kanıtlayanlardan 
mazereti uygun görülenlerden kısa sureli 

(7 günden az) konaklayıp erken ayrılmak 
zorunda kalanlar için günlük. ücret: 8.000.000.- ' 5.500.000.-

• 01 Mayıs 1997 tarihinden sonra doğan çocuklar için (0-3 yaş) yemek talep edilmemesi halinde ücret 
alınmayacak, yemek talep edilmesi halinde bu çocuklar 3-7 yaş grubu içinde değerlendirilecek, 
01 Mayıs 1993 - 01 Mayıs 1997 tarihleri arasında doğan çocuklar (3-7 yaş) için ise konaklama ücretinin %50'si 
tutarında ücret alınacaktır. 
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TC Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 

Ankara 

Sayı: 069418 16.6.2000 

îlgi: 13 Haziran 2000 tarih B.02.0.001/1630 sayılı yazıları. 
T.C. Orman Bakanlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 49 yıllığına kira

lanan ve yapılan bir sözleşme ile işletmesi onbeş yıllığına Bankamıza verilen Marmaris Milletlera
rası Yurt İçi Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesinde sözleşme gereği imzalanan ve bir örneği ek
te sunulan 3 Mart 1989 tarihli "İşletme Protokolü" nün IV. Madde, 4 üncü fıkrasında: "Banka, te : 

siste, benzer özel tesis ve tatil köylerindeki çağdaş ve mevsimin gerektirdiği olağan giyim-kuşam 
ve ortamın yaratılması için gerekli önlemleri alır. Banka, söz konusu ortamı zedeleyici tutum için
de bulunan personel ve misafirleri tesise kabul etmemekte serbest olup, ayrıca takdiri Müsteşarlı
ğa ait olmak üzere idarî müeyyide uygulanması için durumu adı geçen kuruluşa bildirir." denilmek
tedir (Ek-1). Bu madde çerçevesinde katılım kuralları Bankamızca saptanmaktadır. 

Bankamız, günlük çalışma alanlarının yanısıra Eğitim ve Dinlenme Sitelerimiz ile Sosyal Te
sislerimizde de çağdaş kıyafet anlayışı içinde, çalışanların Atatürk Devrim ve İlkelerine uygun, uy
gar, aşırılığa kaçmayacak şekilde giyinmelerini içeren, Bakanlar Kurulunun 16 Temmuz 1982 ta
rih, 8/5105 No.lu Kararı uyarınca çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kı
lık kıyafetine dair Yönetmeliğe paralel olarak bazı teamül ve kaideler geliştirilmiş bulunmaktadır. 
Amaç, zaman ve zemine uygun, ancak şimdiye kadar çalışanlarımızın da katkılarıyla ve başarıyla 
koruduğumuz çağdaş kurum özelliğinden taviz vermeksizin, her türlü ideolojik akımın üzerinde bir 
ortam yaratmaktır. 

Uluslararası nitelikte olan ve zaman zaman yabancı konuklarımızın da misafir edildiği, çağdaş 
görünümünü korumak istediğimiz Dinlenme Sitelerimizin özellikle sosyal amaçlı olmasına, bunun 
dışında hiç bir akımın temsiline ya da simgelerinin sergilenmesine izin verilmemesine özen göste
rilmektedir. 

Bu çerçevede, seçkin birer yemek ortamının yaratıldığı diğer Sosyal Tesislerimizde de kot 
pantolon ve ceketsiz misafir kabul edilmediği, Dinlenme Sitelerimizdeki yemekhanelere de mayo 
ile girilemediği gibi, kuvvetle benimsediğimiz çağdaş ilkeler kapsamı dışında olduğu bilinen kıya
fetlerle de dinlenme sitelerimize misafir kabulünün uygun olmadığı düşünülmektedir. 

Benzeri uygulamalar diğer bazı tesislerde olduğu gibi, İzmir-Özdere Eğitim ve Dinlenme Te
sisimizin yanında bulunan Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında da geçerlidir (Ek-2). An
cak, gayet tabiidir ki Anadolu usulü, geleneksel biçimde bağlanmış başörtüsü her yerde olduğu gi
bi ayırdedilebilmekte, Sitelerimizde de kabul görmektedir. 

Sitelerimizde, ilk defa 1999 yılında görülen lüzum üzerine kılık kıyafet konusunda bir duyuru 
yapılmış ve bu husus 2000 yılı "Katılım Esaslarını İçeren Açıklamalar" içinde yer almıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

İdare Merkezi 
Gazi Erçel N. Süreyya Serdengeçti 

Başkan Başkan Yardımcısı 
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İşletme Protokolü 
Madde I - Tanım : 

İşbu protokol, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi ile Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (Bundan böyle kısaca "Banka" ve "Müsteşarlık" olarak anılacak
lardır) arasında akdedilen 3.3.1989 tarihli sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası sayılır. 

Madde II - Kapsam : 

Müsteşarlıkça Bankaya ariyet olarak verilmiş bulunan tesisin Bankaca işletilme ve tesisten ya
rarlanma usul ve esasları protokolün müteakip maddelerinde belirlenmiştir. 

Madde III-Teslim: 

Müsteşarlık tesisi, Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak tasfiye kabulünü müteakip, Banka ile 
aralarında tespit edilecek tamamlanması gereken işlerin yerine getirilmesinden sonra teslim eder. 

Bu işlerin yerine getirilip getirilmediği Banka ile Müsteşarlığın eşit sayıdaki görevlilerinden 
oluşacak bir komisyonca tespit olunur. 

Madde IV - Karşılıklı Yükümlülükler : 

1. Banka tesisin işletilmesini, yararlananların ihtiyaçlarına uygun surette ve asgarî kendi ben
zer tesislerindeki hizmet düzeyi ve anlayışını koruyarak yürütecektir. 

2. İşletme için gerekli personelin temini ile bunların ücret ve diğer haklarının karşılanması 
Bankaya aittir. 

3. Müsteşarlık, gerek tesisin işletilmesi gerekse mensupların tesisten yararlanmaları ile ilgili 
olarak Bankaca belirlenecek usul ve esaslara müdahale etmeyecektir. 

4. Banka, tesiste, benzer özel tesis ve tatil köylerindeki çağdaş ve mevsimin gerektirdiği ola
ğan giyim-kuşam ve ortamın yaratılması için gerekli önlemleri alır. 

Banka, söz konusu ortamı zedeleyici tutum içinde bulunan personel ve misafirleri tesise kabul 
etmemekte serbest olup, ayrıca takdiri Müsteşarlığa ait olmak üzere idarî müeyyide uygulanması 
için durumu adı geçen Kuruluşa bildirir. 

5. Müsteşarlık, tesisteki elektromekanik ve çalıştırılması özel bilgi gerektiren sistemlerin işle
yişiyle ilgili olarak Banka personeline her türlü yardımın yapılmasını sağlar. 

Madde V - Malî Konular: 

1. Banka ve Müsteşarlık protokolün III. maddesi çerçevesinde beraberce tespit ettikleri tesis
teki eksikliklerin giderilmesi için, kendi yükümlülükleri olarak; Banka azamî 500 000 000 TL, 
Müsteşarlıkta 240 000 000 TL yi ayrı ayrı tahsis edeceklerdir. 

2. Tahsisatın öngörülen doğrultuda kullanılıp kullanılmadığı, ita amiri Müsteşarlıkça tayin 
oluncak, ikisi Banka ve ikisi de Müsteşarlık yetkililerinden oluşan bir komisyonca izlenerek durum 
imzalanacak bir zabıtla saptanacak, bu zabıtla belirlenen meblağ ise ita amirince hak sahiplerine 
ödenecektir. 

3. Protokolün dayanağını teşkil eden sözleşmenin 6 ncı maddesi çerçevesinde gerçekleştirile
cek demirbaş teslim ve devir işlemlerinde de aynı usul takip edilecektir. 

Madde VI - Tesisten Yararlanma : 
Tesisten yararlanma usul ve şartlarının ayrıntıları bu konuda yetkili ve işletmeden sorumlu 

Banka tarafından ayrıca saptanacak olmakla beraber genel mahiyetteki temel esaslar aşağıda belir
tilmiştir. 
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1. Banka tarafından sayısı ve tarihleri belirlenecek her dönem için Müsteşarlık ve Bankaya 
eşit kontenjan tanınacaktır. 

Bu kontenjanların kimlere kullandırılacağı ilgili kuruluşlarca belirlenir. 

Bu tesisin yanısıra, Müsteşarlığın tesisi, sözleşmenin 5 inci maddesinde sözü edilen millet
lerarası ve yurtiçi toplantı ve seminerlerde kullanabilmesi, esas itibariyle, işletme dönemleri 
(kamp devreleri) dışında mümkün olmakla beraber, kamp tahsisleri yapılmadan en az 3 ay ön
ceden Bankayı haberdar etmek suretiyle, kamp sezonu içinde de toplantı ve seminerler için kul
lanılabilecektir. 

2. Müsteşarlık, her yararlanma dönemi için belirleyeceği mensuplarını bir listeyle Bankaya 
bildirecek, yararlanma bedelinin listede yer alan kişilerce ilgili banka hesabına yatırılarak dekon
tunun ibrazını müteakip adlarına tahsis yapılacaktır. 

Müsteşarlık mensuplarının tesisten taksitle yararlanmaları söz konusu olduğu, takdirde ise 
Müsteşarlık ödenmeyen her taksit tutarını ilgililerin maaşlarından kesip Bankaya ödemeyi taahhüt 
eder. 

3. Banka tesisten yararlanacak kendi mensuplarıyla Müsteşarlık mensupları için aynı bedeli 
uygulayacak ve farklılık yaratmayacaktır. 

Madde VII - Yürürlük 
İşbu protokol, dayanağını teşkil eden 3.3.1989 tarihli sözleşmeyle birlikte yürürlüğe girer ve 

sözleşmenin feshiyle hükümsüz kalır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Dr. Ali Tigrel Dr. Rüşdü Saraçoğlu Halil Ruhi Haseski 

Müsteşar Başkan Başkan Yardımcısı 

Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına Giriş 
İçin İstenen Kılık Kıyafet Kuralları 

1. Kampa giriş için kamp sakin ve aile bireylerinin erkek üyeleri 50 yaş ve altı için sakallı ola
rak kabul edilmez. (Kardinal sakal veya top sakal vs) 50 yaş ve üstü için ancak hacı sakalı diye ad
landırılan sakal kabul edilir. 

2. Erkek bireyler için dazlak, gömlek yaka hizasını geçecek veya at kuyruğu şeklinde arkadan 
bağlanmış saç şekli ile giriş yapılmaz. 

3. Erkek bireyler kulakta küpe vb. materyaller ile kabul edilmez. 
4. Bayanlarda çağdaş kıyafet harici kıyafet ile kamp içine kabul edilmezler. Ancak normal çe

ne altından bağlanmış ve Anadolu'da yemeni ve örtü olarak adlandırılan baş örtüsü haricinde tur
ban şeklindeki örtü ile giriş yapılmaz. 

5. Çağdaş kıyafet harici belirli bir düşünceyi temsil amaçlı kıyafet ve materyal kullanılarak 
kamp içine giriş yapılmaz. 

6. Kamp içindeki kafeterya, lokanta vb. tesislerde mayolu ve üstü çıplak deniz kıyafeti ile otur
mak, dolaşmak ve giriş yapmak yasaktır. 
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6. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, İstanbul Metrosu ile ilgili olarak Sayıştayca düzen
lenen rapora ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 
(7/2129) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Aslan Polat 
Erzurum 

2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kesin Hesap Kanunu Tasarılannn 10.11.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında istanbul metro inşaatıyla ilgili olarak Sayıştayca 
düzenlenen raporla 295 milyon İsviçre Frangı fazla ödeme yapılıp yapılmadığı tarafımızdan sorul
muş, Sayıştay Başkanı Sayın Prof. Dr. N. Kâmil Mutluer imzası ile 27.1.2000 tarihli verilen cevap
ta "Bugün itibariyle sorumlu memurların savunmaları alınmış ancak henüz rapor düzenlenmemiş
tir." denmiştir. 

Cevaplandırılmasını istediğimiz sorularımız; 
1. Adı geçen rapor tanzim edilmiş midir? 
2. Rapor tanzim edilmiş ise, iddia edildiği gibi bir usulsüz ödeme var mıdır? 
3. Usulsüz ödeme var ise kesin hesabın bitirilmesine engel olan veya geciktirenler hakkında 

İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur veya bulunulacak mıdır? 
3. Usulsüz ödeme var ise fazla ödemenin geri alınabilmesi için gerekli mercilerce ne gibi bir 

işlem başlatılmıştır veya başlatılacaktır? 
T.C. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22.6.2000 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/2129-5775/13924 
Sayın Aslan Polat 

Erzurum Milletvekili 
İlgi : 26.5.2000 tarihli yazılı soru önergeniz. 
İstanbul Metrosu ile ilgili olarak Sayıştayca düzenlenen rapora ilişkin ilgi önergenizde yer alan 

sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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Cevap 1. 2000 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1998 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 10.11.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında İstanbul Metrosu inşaatıyla ilgili ola
rak Erzurum Milletvekili Aslan Polat tarafından yöneltilen sorulara Sayıştay Başkanlığınca yazılan 
27.1.2000 tarih ve Bşk-2000/8 Esas.432212/301 sayılı cevap yazısında henüz düzenlenmediği ifa
de edilen rapor 22.5.2000 tarihinde ilgili denetçi tarafından düzenlenip Sayıştay Başkanlığına su
nularak 23.5.2000 tarihinde de Sayıştay'ın ilgili yargı dairesine intikal ettirilmiştir. 

Cevap 2. İstanbul metro inşaatıyla ilgili olarak Sayıştayca ek sorguda konu edilen husus, bu 
raporda da yer almış bulunmaktadır. 

Ancak, Denetçi tarafından mevzuata aykırı olarak nitelendirilerek sorgu konusu yapılan bu 
ödemenin usulsüz olup olmadığı, evvelemirde Sayıştayın ilgili yargı dairesince, kanun yollarına 
başvurulması halinde de nihaî olarak Sayıştay Temyiz Kurulunca yapılacak yargılama sonucu te-
beyyün edecektir. 

Söz konusu rapor şu anda Sayıştayın ilgili yargı dairesinin gündemindedir. 
Cevap 3. Suç teşkil eden fiiller 832 sayılı Sayıştay Kanununun 65 inci maddesinde düzenlen

miş olup, bu hükme göre sayman hesaplarının incelenmesi sırasında suç teşkil eden bir fiile rastla-
nılması halinde, ilgili denetçi tarafından deliller tespit edilerek, durum Sayıştay Başkanlığına bildi
rilmekte, Başkan da keyfiyeti bir hesap mahkemesine intikal ettirmekte, buraca kamu davası yö
nünden kovuşturma yapılmasına karar verilmesi durumunda işlemli evrak veya hesabın bu kısmı 
gereği yerine getirilmek üzere sorumluların bağlı olduğu Daireye veya Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilmektedir. 

Söz konusu olayda, ilgili denetçi tarafından Başkanlığa mezkur maddeye dayanılarak bir bil
dirim yapılmış değildir. Ancak, ek raporun sonuç bölümünde denetçiler tarafından "işin bitirilme
sine engel olan ve geciktirilmesine çalışan sorumlular hakkında İçişleri Bakanlığına yazılarak so
ruşturma açılmasının temin edilmesi" talep edilmiştir. 

Cevap 4. Sayıştay Başkanlığınca daha önce yazılan 27.1.2000 tarih ve Bşk-2000/8 
Esas.432212/301 sayılı cevap yazısında da ifade edildiği üzere mevzuatımıza göre Sayıştayca tes
pit olunan fazla ödemelerin tahsili için bunların dahil olduğu hesabın ilama bağlanması ve bu ila
mın kesinleşmesi gerekmektedir.* 

Gerçekten, 832 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmüne göre, Sayıştay ilamları kesinleştik
ten sonra 45 inci madde gereğince yerine getirilmektedir. Bir ilamın infazı için kesinleşmesi gerek
mekte olup, 64 üncü maddenin atıf yaptığı, 45 inci maddede de bu durum açık bir şekilde vurgu
lanmış bulunmaktadır. Sayıştay ilamlarının kesinleşmesi ise 832 sayılı Kanunun 67 ve 68 inci mad
delerine göre, ancak, temyiz süresinin geçirilmesi ya da temyiz edilmek suretiyle Temyiz Kurulun
ca karar verilmekle mümkün olabilmektedir. 

Tazmin hükmedilen ilamlardan temyiz edilip de Temyiz Kuruluna intikal ettirilenler belli bir 
usûl dahilinde görüşülerek sonuçlandırılmaktadır. 

832 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uyarınca Sayıştay ilamlarının yerine getirilmesi
ni izlemekten ilamların gönderildiği dairelerin en büyük amirleri sorumlu bulunmaktadır. Başka bir 
ifadeyle Sayıştay hükmünü vermekte, bu hükmün infazı başka mercilerce gerçekleştirilmektedir. 

Esasen, bu durum sadece Sayıştay için değil, diğer yargı mercileri için de geçerli bir keyfiyettir. 

© 
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20 nci Yasama Döneminde Malatya M i l l e t vek i l i Ayhan Fırat ve 54 Arkadaşı 
Kurumu Genel Müdürlüğünce 1995 Aral ık Ayında Gerçek leş t i r i l en Personel Sınavınd 
Görev in i Kötüye Kul landığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inc i Mad 
Sosya l Güvenl ik Esk i Bakanı Necat i Çejik Hakkında Anayasanın 100 üncü, İç tüz 
Mecl is Soruşturması Açı lmasına İ l i ş k i n Önergesi ve Meclîs Soruşturması Komisyon 
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SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 

_ _ _ :ar _ £ _ _ 



İ!i 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOGLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 

•-,- e 



İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
KATILMADI 
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İH 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 

r, ı ııı ı"l <K 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 

• - , - ir 



İli 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

1 İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
IRTEMÇELIK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
öz 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KıMILMAOl £ 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KABUL 

«? 



İli 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 

• .,-

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 

c 



İli 
İzmir 
İzmir-
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOGLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROGLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
RED 

t^şSfiSsAöt £. 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
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in 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

•-.-

Soyadı 
SERDAROGLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KJP*i-Lıi4AQJ f{ 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
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in 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 

KAîIüILMABt g 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
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İli 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

• - . -

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALİ 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 

c 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOGLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOGLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
ibrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi . 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
RED 
LAlILl.l.iiLH e 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 

• . - . e 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDİN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
ihsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

• - . -

Soyadı 
Ç1NAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOGLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ _ j 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KABUL 

<= 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

• - , -

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
TJAGCIOGLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK. 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GUNDOGAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

- • 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyo! Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyo! Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KASfeS&BI 4e 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
RED 

e 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van . 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

• • . " 

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
ismail Hakkı 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 

c 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 

j Bartın 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
Kfâübkî&i>£k g 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 

1 • ." e 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
•g^^S&SI &£ 
&mmm\ aa 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
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İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyarfan 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

, — . — _ _ „ . . 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

c Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 

«? 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGONENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet An kan 
M. Zeki 
Şevkat 

ÇEVİK 1 Sedat " 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

c Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 

• - > » • • r 1 



İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACİ 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOGLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
UIuç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

c Oyu 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 

-SL 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 



İH 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
Y1LMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACİ 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOGLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder v> 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehfnet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

c. Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
K&gZ533&£\ £>£ 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
ÇEKİMSER . 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

• • • - r 



! iii 
Bursa 
Bursa 
Bursa . 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir-
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

c Oyu 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KffngaftPt € t 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI . 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
K£Bfc£g£QI £ £ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 



! in 
i Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakir 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edime 
Elazığ 
Elazığ 

• - . -

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 

r 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan * 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep . 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali * " 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

=• Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED. 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

d : 



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
KONUKOGLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAIMOGLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifı 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Levdnf | Anavatan Partisi 

c Oyu 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 

KûSSaflfil££ 
KATILMADI 
KATILMADI . 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 

ı3 



İH 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçe! 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

•-.-

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AGAOGLU .> 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadh 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya" 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

^ O y u 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 

r-' 



j • i n 
i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder -•/ 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan'" 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

O y u 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
& & İ g İ Ü £ & l £ E 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
KABUL 

c" 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOGLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bözkurt Yaşar 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
RED 

Mehfhet | Milliyetçi Hareket Pa| ÇEKİMSER 
; ^ , c 



İli 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU. , 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
İşın 
Mehrhet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

^ O y u 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 

\W&WMÇ 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 
RED 

<-" 



i İH 
| İzmir 
| İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
K1RKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROGLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina v 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay ^ 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyor Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

M. Hadi 1 Demokratik Sol Part 

c Oyu 
RED 
RED 
Kmmâ£i£ 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 

mmgm\ize 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 

••.-



İii 
Kastamonu 

i Kastamonu 
| Kayseri 
] Kayseri 
i Kayseri 
| Kayseri 
j Kayseri 
i Kayseri 
• Kayseri 
İ Kayseri 
I Kırklareli 
İ Kırklareli 
i Kırklareli 
] Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı Parti 
Mehmet j Milliyetçi Hareket Pa 
Nurhan 
Hamdı 
İsmail \£ 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
VecdfM'ehmet 

Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
K&EB&S\-(ZjE 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 

< - - ' • " 1 r r ^ 



! ili 
I Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
AR! 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi* " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
&S^££BI kfl 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 

-^ : d 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin* 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

=• Oyu 
KATİLMADİ 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 

• • , -

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOGLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
ibrahim 
Zeki 
Erkan -^ 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

c O y u 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
RED " 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 

- H A ü i ^ ^ © l 6l€ 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 

e 



İH 
Niğde 

j Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

• - . -

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROGLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDİN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet W 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet' 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
RED-
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
&&$Fmm &£ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 

e 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROGLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOGLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar ^ 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet" 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
& i S L M ^ £ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
RED 

• •." e 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

| Tokat 
[Tokat 
Trabzon 
îTrabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
B1ÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
A!i Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmef 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

c- Oyu 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
RED • 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY. 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail İHakkı 

Parti ! ^ Oyu 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 

• - • • - e 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Şırnak 
Bartın 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKİN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALİŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAM İ Dİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki * " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
K_^__S_H fcrtö 
& ö s § _ ^ £ I £ £ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 

- . -
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2Ü nci Yasama Döneminde Kocaeli Milletvekili ismail Kalkandelen ve 55 Arkadaşı Tarafın 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakan 
içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve M 
oyların sonucu: C 9 A ^ £ / 

Üye Sayısı :550 
Kabul e d e n l e r :172 
R e d d e d e n l e r :215 
Çekimser : S 
Mükerrer oylar: 1 
Toplam :394 
Açık Üyelikler : 5 Kabul edilmemiştir 

1 / 

l ı i 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

•-,-

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
ibrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
AH 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Masan" 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet* " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part-
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

=• Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED • 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 

wmtmıCf 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

^ 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil ibrahim' 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat * 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

^Oyu 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

• • , « • - p 



İli 
Ankara 
Ankara -
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

• • - . 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman' 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
RED 
RED. 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KABUL 

#** 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

• -,-

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

. 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven" 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

"Oyu 
KATILMADI 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 

e 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

•-.-

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Âltan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

^Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

tr 



İH 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

...... 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHIN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhart 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

^ Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
K&&tek«£Ş&l £ 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 

c1' 



İH 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 

• * -

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOGLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

• 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafâ 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

^Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KABUL 

r" 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali * " 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 

e 



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

, ^ 1 = 

Soyadı 
KONUKOGLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE _^ 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOGLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent* 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

^ Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ • £ £ 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 

r 



İH 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
içel 
İçel 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

•-.-

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya '" 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

c Oyu 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED • 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 

<* 



İii 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan * 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
ILITILMADI £ 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 

• - , " t? 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmeî ~ 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED -
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 

••.-- e 



İÜ 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIÖĞLU . -
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum" 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmöt " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED -
ttfg&**4k*k f & 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 

r 



İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadr " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
RED 
£ £ ^ y ^ 3 4 £ € 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED • 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 

• - . - e . 



İli 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli-
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

-,-

Soyadı 
SERDAROGLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALİK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
-rxwrwkjffw&ttff fgj 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 

-



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi * " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
K ^ M ^ & I fctf 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 

...... 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin * 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

. . , w tr 
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İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 

. . „,. 

r+****. <4 0 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUGMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükreniin" 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED • 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 

Kft^fefcftfflS-l £c 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

K T I İ T I P T M I H j3f 

KABUL 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

•-,-

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROGLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tank 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED -
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
RED 

p 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOGLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANİKLİ 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet* " 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
fcfigj«ttft9< e 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 

• •. " r 



İ!i 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL. 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet s 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED -
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 

...-



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

•-,-

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
ismail Hakkı 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 

<̂  



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 

• -,-

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

A d ı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 'v " 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

O y u 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
&&£fe»3£f £ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 

r! 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

c Oyu 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 

Mösefispı©! Ç£f 
RED • 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

«? 



-. . J ncı Yasama Döneminde Şırnak Milletvekili Bayar Okten ve 57 arkadaşı ve Karabük 
£ , ıı î - l ı V * J a S . a 1 , Ş I ° r 9 u t , e r l e v e Mensuplarıyla Birlikte .Hareket Ettikleri Örgüt Mensupl 
Engeljed.klerı ve Suçluları H maye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, 
izlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engelleyereke Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu .Eyle 
ye 314 uncu Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet Eski Bak 
ı ıS l î ı . « P Ç U . ? f „ n n / P - İ a m n , 1 0 ° Û n c Ü ' '? l ü 2 u9ûn 107 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Meclis Soruşturması (9/40-41) Komisyonu Raporuna verilen oyların sonucu: 

Uye S a y ı s ı : 550 
Kabul eden le r :109 
R e d d e d e n l e r : 2 1 9 
Çek imser : 5 
Toplam : 333 
Aç ık Ü y e l i k l e r : 5 K 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YİLDİRİM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut ._, 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 

K««»I a 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 



İli , 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
'Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
! , ,. 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKİN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI . 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 



i İli 
| Ankara 
j Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

o_. r f„. -5 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUGBAY 
YAHNİCİ 
AYDOGAN 
BAYSAR1 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent-, 
Cengiz . ""* 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
&AâMg8®\ C& 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
"Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
Y1LMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR. 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI _, 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOGLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOGLU 

Adı 
İsmail 
ilyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder . 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa . 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
"Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
K1RBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KABUL 

KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 



İli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır > 
Diyarbakır ) 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
"Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOGMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOGLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 



i İÜ 
İ Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 

j Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTIOGLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut . 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

O y u 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
KONUKOGLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKI 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifı 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfı 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 



İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta' 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 

içel 
içel _^ 
İçel 
İçel 
İçel 

Tçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER . 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AGAOGLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan ^ 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
K^8=8îî&9l e & 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel . 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisj 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
K&^&tm ^ c 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
"İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KİLİÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
ismail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 



i İli 
İstanbul 

| İstanbul 
! İstanbul 
I İstanbul 
i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

, İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SOKMENOGLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOGULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 



! »i 
j İzmir 
| İzmir 
i İzmir 
1 İzmir 
İ İzmir 
! İzmir 
j İzmir 
i İzmir 
! İzmir 
| İzmir 
i İzmir 
1 İzmir 
i izmir 
İ İzmir 
i İzmir 
• İzmir 
i İzmir 
': İzmir 
•Kars 
ÎKars 
i Kars 
j Kastamonu 
| Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROGLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
£ â g j ^ 8 l OSE 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 



İli 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
"Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOGLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet . 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 

lŞWn-4t vfitMsn £5-/* 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
Kâö&£©N!>3 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
"Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan. 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

O y u 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 



' İli 
j Kahramanmaraş 
| Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
"Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOGLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KJfflUmAEH-££ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
'Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
L»V7vjyıiNi_/-krv 

LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROGLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN j 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan . 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 
O o m n k r o + i L ' Q r * I D ö r t 

Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi, 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 



! IH 
j Samsun 
İ Samsun 
i Samsun 
! Samsun 
i Samsun 
| Samsun 
! Siirt 
i Siirt 
Siirt 

i Sinop 
| Sinop 
'Sinop 
[Sivas 
! Sivas 
| Sivas 
| Sivas 
; Sivas 
: Sivas 
i Tekirdağ 
1 Tekirdağ 
i Tekirdağ 
| Tekirdağ 
i Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel .-3 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 

| 
I 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip .^ 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
ilyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut . 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
ismail Hakkı 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 
Fazilet Partisi i KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
"Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
j Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMIDI 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah .-, 
Burhan . 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
rtâMrMmB)\ \c&3 
KAP^şlâ©!-ee 
KABUL. 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 

i • 



İli 
'Bartın 

.anan 
: Ardahan 
i İğdır 
i İğdır 
j Yalova 
J Yalova 
1 Karabük 
| Karabük 
• Karabük 
! Kilis 
! Kilis 
jOsmaniye 
i Osmaniye 
i Osmaniye 
i Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KâS&M&Bi tZe 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
\\t\ MLlııWUI tc. fc 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 

EO: 



TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
115 İNCİ BİRLEŞİM 22 . 6 . 2000 PERŞEMBE Saat: 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/503) (S. Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi : 16.6.2000) 

2. - İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/504) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma tarihi : 16.6.2000) 

3. -Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/505) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 16.6.2000) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

3 
S E Ç İ M 

\ t / 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1. - 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 56 Arkadaşı Tarafından Verilen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin 
Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği 
ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/34) (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi : 6.6.2000) 

2. 20 nci Yasama Döneminde Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 Arkadaşı Tarafından Ve
rilen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Perso
nel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski 
Bakanı Necati Çelik Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/31) 
(S, Sayısı: 442) (Dağıtma Tarihi: 15.6.2000) 



5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

3. 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 Arkadaşı Tarafından 
Verilen Petrol ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüz
lük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
339 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet 
Eski Bakanı Işın Çelebi Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
(9/32) (S. Sayısı: 481) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

4. 20 nci Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşı Tarafından 
Verilen Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları 
Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve 
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (9/43) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

5. 20 nci Yasama Döneminde Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandclen ve 55 Arkadaşı Tarafın
dan Verilen İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Su
retiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı 
Yalım Erez Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/28) 
(S. Sayısı: 485) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

6. 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milltevekili Nevfel Şahin ve 55 Arkadaşı Tarafından 
Verilen İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak Göre
vini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/33) (S. Sayısı: 495) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

7. 20 nci Yasama Döneminde Sımak Milletvekili Bayar Ökten ve 57 Arkadaşı ve Karabük Mil
letvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 Arkadaşı Tarafından Verilen Yasa Dışı Örgütlerle ve Mensupla
rıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını En
gelledikleri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, Hükü
metin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya ulaşmasını Engelleyerek Gö
revlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240,296 ve 314 ün
cü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet Eski Bakanı Eyüp 
Aşık ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu Haklarında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 
107 nci'Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergeler ve Meclis So
ruşturması Komisyonu Raporu (9/40,41) (S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

% 
' 7 

SÖZLÜ SORULAR 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) (*) 

X 2. - Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/640) (S. Sayısı : 
503) (Dağıtma tarihi : 16.6.2000) 

3. -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/700) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tarihi : 20.6.2000) 

4. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

5. -Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/506) (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

6. - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 26.11.1999) 

7. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı: 377) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.2000) 

8. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı : 356) (Da
ğıtma tarihi : 25.2.2000) 

9. -Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

10. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597, 1/562) (S. Sayısı : 394) 
(Dağıtma tarihi : 10.4.2000) 

X II. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1 /393) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) (*) 

12. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 402) 
(Dağıtma tarihi : 11.4.2000) 

X 13. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/630) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

14. -Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 
2 nci Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesi ile 11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/380, 2/453) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi : 11.4.2000) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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X 15. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusla
rarası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

16. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi : 15.7.1999) 

X 17. -Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/337) 
(S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 19.7.1999) 

X 18. -Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (I/312) 
(S. Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 19. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/350) (S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 
21.7.1999) 

X 20. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/354) (S. Sayısı : 48) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 21. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/356) (S.Sayısı : 49) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1999) 

X 22. - Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/461) (S. Sayısı : 
55) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 23. -Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) 
(Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

24. -Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

25. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 
(S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 26. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ha
va Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 27. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/315) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

X 28. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Böl
ge Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/341) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 29.7.1999) 
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X 29. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/310) (S. Sayısı : 84) 
(Dağıtma tarihi : 29.7.1999) 

X 30. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
daki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dı
şişleri Komisyonları Raporları (1/368) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 31. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı ' 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/349) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1999) 

X 32. - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslarara
sı Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1999) 

X 33. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Savunma Sa
nayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/357) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 34. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 35. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Tu
rizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı : 101) 
(Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 36. -Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılı
ğı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 
30.7.1999) 

X 37. - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 38. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı : 95) 
(Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

X 39. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Ta
şımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) 
(S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

X 40. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/331) (S. Sayısı :103) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 
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X 41. - Türkiye Cumhuriyeti-Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

X 42. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) 
(Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

43. -Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) 
(S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 12.8.1999) 

44. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1 /385) (S.Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

45. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı : 142) 
(Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

X 46. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizci
lik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 
25.8.1999) 

X 47. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi: 
25.8.1999) 

X 48. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 
26.8.1999) 

X 49. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/302) (S. Sayısı : 150) 
(Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X 50. -Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı:165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 51. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1999) 

52. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/191.) (S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

X 53. -Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X 54. - Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge 
Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/520) (S. Sayısı : 180) 
(Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 
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X 55. -Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 56. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı : 185) (DaSıtma tarihi : 
25.10.1999) 

57. -Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) 
(S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Biiyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

59. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Savısı ; 194) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1999) 

60.-Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırla
maları Hakkında Kanun T aşarisi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) 
(Dağıtma tarihi : 4.11.1999) 

X 61. - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

X 62. - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri Komisyonları Raporları (1/549) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 63. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kar
şılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) 
(S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

64. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluş
larının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 
17.11.1999) 

X 65. -Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalış
ma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 
17.11.1999) 

X 66. - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikli
ğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonla
rı Raporları (1/541) (S. .Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

67. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1999) 

68. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurum
lan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 Önerçesi (2/129) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 6.12.1999) 
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69. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta 
Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihi : 8.12.1999) 

70. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

71. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1 /570) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999 ) 

72. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) 
(Dağıtma tarihi :21.12.1999) 

73. -.Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkilen Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/569, 1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

74. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman 
Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/560, 1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999 ) 

75 - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hak
kında 9 Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/23) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

76. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında 
İki İlçe Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesi
ne Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
24.12.1999) 

77. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tarihi : 
24.12.1999) 

78. -Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanu
nun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı: 304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

79. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/143) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 28.12.1999) 

80. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi : 14.1.2000) 

81 -Van Milletvekili Mustafa Bayram'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/287) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 14.1.2000) 

82. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/352) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 14.1.2000) 

83. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/371) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 14.1.2000) 
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84. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 14.1.2000) 

85. -Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek 
Yıllara Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma tarihi : 26.1.2000) 

86. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387, 1/414, 1/462) (S. Sayısı :314) 
(Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

V7. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Gö
re Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.2000) 

88. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teş
kilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sa
yılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Gö
re Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.2000) 

89. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

90. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/307) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

91. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

92. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

93. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

94. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

95. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

96. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 ün
cü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

97. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı : 222'ye 1 inci Ek) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.2000) 
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98. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın 
içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı : 223'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

99. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Öz
can'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.2000) 

100. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'iin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Öz
can'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı : 226'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

101. - İstanbul Milletvekili Abdiilkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Öz
can'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı : 227'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

102. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/176) (S. Sayısı : 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

103. -Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Öz
can'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı : 229'a linçi 
Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

104. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Gö
re Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı : 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

105. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı : 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

106. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Gö
re Rapora İtirazı (3/196) (S. Sayısı: 241 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

107. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

108. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/338) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

109. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 262'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 18.2.2000) 
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110. -Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapo
ra İtirazı (3/351) (S. Sayısı: 272'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihf: 18,2.2000) 

111.- Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 
ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
porları ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapor
lara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 18.2.2000) 

112. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/413) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 18.2.2000) 

113. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 21.2.2000) 

114. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 21.2.2000) 

115. -Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teş
kilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Gö
re Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 21.2.2000) 

X 116. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hüküme
ti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 23.2.2000) 

117 - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi : 23.2.2000) 

X 118. - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

119. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 25.2.2000) 

120. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/329) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

121. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/252) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

122. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

123. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

124. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/167) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 
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125. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
28.2.2000) 

X 126. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Mer
kezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 6.3.2000) 

127. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. 
Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi : 6.3.2000) 

128. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/263) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.2000) 

129. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22.3.2000) 

130. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) 
(S. Sayısı : 334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

131.-İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

132. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı : 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22.3.2000) 

133.-Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtira
zı (3/394) (S. Sayısı: 344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

134. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) 
(S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

135. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28Ö9 Sayılı Ka
nun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/107) (S. Sayısı: 381) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.2000) 

136. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 28.3.2000) 
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137. -Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Esefin, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sa
yılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sa
yısı : 390) (Dağıtma tarihi : 30.3.2000) 

X 138. - Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/636) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.4.2000) 

X 139. -Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) 
(S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

140.- Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 (2/420) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 
4.4.2000) 

141. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

142. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 
4.4.2000) 

143. -Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, 
Fatih ve Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 11.4.2000) 

144. -Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Da
ğıtma tarihi : 13.4.2000) 

145. - İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (i /443) (S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

146. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 17.4.2000) 

147.-Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgiin, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

X 148. — Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve 
Hurda Durum ve İşlemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/618) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

X 149. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çı
karılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı 
Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Silahlı Kuv-
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vetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; .Diğer Devletler 
Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/382, 1/258) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

150. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Ana
dolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 
408) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

151. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükse
köğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

152. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi : 26.4.2000) 

153. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

154. — Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanunu
na Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 
Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422, 1/411, 2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2000) 

X 155. — Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

X 156. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/656) 
(S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi : 1.5.2000) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti 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 (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi : 1.5.2000) 

X 158. — MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Malî An
laşmaları Çerçevesinde Malî ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/652) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 3.5.2000) 

159. — Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Tekli
fi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/301) (S. Sa
yısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

160. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyıırt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 
420) (Dağıtma tarihi : 4.5.2000) 

161.-Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın
ma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 
15.5.2000) 
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162. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 
Tarih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/344) (S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 23.5.2000) 

163. - 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/639)(S. Sayısı: 428) (Dağıtma tarihi : 23.5.2000) 

X 164. -Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

X 165. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacı
lığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

X 166. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında HavaTa-
şımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

167.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayıfın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Te
rörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

168. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

169. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekille-
ri Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Ma
hiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıt
ma Tarihi: 30.5.2000) 

170.-Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ile Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı : 
438) (Dağıtma tarihi : 5.6.2000) 

171.-İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

172. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/430)) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi : 5.6.2000) 

173. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/443)) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

174. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) 
(S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

X 175. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekre
teri Arasında Radyokomiinikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomü-
nikasyon Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşı
lanmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/661) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 
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X 176. -Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Ankara ve Aş-
kabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma 
tarihi T 8.6.2000) 

X 177. - En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Acil Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/673) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 
8.6.2000) 

X 178 - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 12.6.2000) 

X 179. - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenle
nen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşrulu
ğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.2000) 

X 180. - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddele
ri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 12.6.2000) 

181. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları 
(J/581) (S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihi : 12.6.2000) 

182. - Nevşehir Milletvekilleri Miikremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sa
yılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin ÖneTgesi 
(2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 14.6.2000) 

183. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı : 
487) (Dağıtma tarihi : 14.6.2000) 

X 184. -Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/677) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 15.6.2000) 

X 185. -Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi : 19.6.2000) 

186. -Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlıı, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Ömer İzgi, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bediik, Fazilet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili İsma
il Kahraman ve Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Emrehan Halıcı'nın, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/527) (S. Sayısı: 494) (Dağıt
ma tarihi : 19.6.2000) 

187. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
sına İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı : 498) (Dağıtma Tarihi : 19.6.2000) 

@=ZZI 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 495) 

20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen İzmit Körfez 
Geçiş Projesi ihalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz 
Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uya-
rmca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önerge ve 
(9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
55 inci Azınlık Hükümetinin işbaşında bulunduğu 1 yıldan beri yapmış olduğu en iyi ve en ba

şarılı icraatı, Kanunları ve hukuku hiçe sayarak ihaleler yoluyla yandaşlarına haksız kazanç sağla
mak olmuş ve bunun adına da başarı demişlerdir. 

Dünyanın hangi ülkesinde; başarısızlık, rant, zulüm, peşkeş, yağma, talan, rüşvet ve israf; hiz
met ve başarı olarak kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Yap-İşlet-Devret modeli ile 1995 yılında İzmit Körfez geçişi ihaleye çıkarılmış
tır. Bu ihaleye 10 ayrı konsorsiyum başvuruda bulunmuş, 6 konsorsiyum yeterlilik almıştır. Yeter
lilik alan 6 konsorsiyumdan biri de Bouygues-Vinsan Konsorsiyumudur. 

Projenin ihalesine katılabilmek için yeterlilik alan diğer beş ayrı konsorsiyumun Türk ortakla
rı, yabancı ortaklarını uluslararası tahkimin Türk Hukuku bakımından mümkün olmayışı nedeniyle 
ikna edemedikleri için ihaleye katılmak istememişler, sadece Vinsan konsorsiyum ortağı Bouygues 
firması Türk Yasalarına ve yargısına güven duyarak teklif veren tek grup olmuştur. Yeterlilik alan 
firmaların istekleri üzerine idarenin iki defa süre uzatımı vermesine rağmen, bu firmalar uluslarara
sı tahkimi şart koştukları için ihaleye girmemişlerdir. İhaleye girmeyen konsorsiyumlardan birinin 
ortağı olan Enka firması, ihalenin son gününde Karayolları Genel Müdürlüğüne mektup göndere
rek, ihalenin tekrarlanması halinde iştirak edeceğini bildirmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bouygues-Vinsan'in sunduğu Tüp Geçit ve Eğik Askılı Köprü 
tekliflerini geçerli teklif olarak kabul etmiş ve Başbakanlığa sunmuştur. Ancak, Başbakanlık ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğü arasında alınan son kararla ihale yenilenmiştir. 

İkinci ihale 4 Aralık 1996 tarihinde yapılmış; birinci ihalede yeterlilik almış olan altı gruptan 
sadece üçü ikinci ihaleye teklif vermiştir. Bu Uç gruptan birisi de Bouygues-Vinsan Konsorsiyumu
dur. Bu grubun ikinci ihaleye sunduğu Tüp Geçit ve Eğik Askılı köprü alternatifleri de ihale komis
yonu ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha geçerli teklif olarak kabul edilmiştir. 

Ancak, Tüp Geçidin Türkiye'de ilk defa yapılacak olması, işletme zorluğu gibi bilim ve mü
hendislik dışı iddialarla kaybeden firma birinci sıraya yerleştirilmiştir. Oysa Tüp Geçit ile ilgili ola
rak Karayolları Genel Müdürlüğünün asılsız iddiaları mahkemeler aracılığıyla Türkiye'den Ortado-
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ğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, istanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniver
sitesi ve ABD'den Drexel Üniversitesi olmak üzere beş ayrı üniversiteye mensup bilim adamları ta
rafından verilen bilirkişi raporlarıyla çürütülmüştür. 

İzmit Körfez Geçişi İhalesi 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Mode
li" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu ihalede uygulanacak usul ve esaslar, dönemin Bayındır
lık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan 20.6.1995 tarihli olur ile belirlenmiştir. Bu olurun en ha
yati noktalarından biri olan görevlendirme sıralamasına ilişkin 8 inci maddesinde; 

"Tekliflerin görev sürelerine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli ile 
çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması halin
de .... uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halinde 
görüşmelere son verilmesi ve 2 nci sıradaki teklif sahibi ile görüşmelere başlanması..." hükmü yer 
almasına rağmen, müzakereye davet edilen firmaların sıralamasında Karayolları Genel Müdürlü
ğünce bu en temel ve en can alıcı hükme uyulmayarak, ihalede şaibe yaratılmış ve İhale Usul ve 
Esasları ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan 20.6.1995 tarihli Olur'un 
8 inci maddesi açıkça ihlâl edilmiştir. 

- Yapım ve İşletme süresi 22 yıl olan ve Enka (AJTC) grubundan, 5 yıl daha kısa süre tüp ge
çidi teklif eden ve Devleti yaklaşık 2 milyon Dolar yani günümüz kuruyla 500 trilyon lira zarardan 
kurtaran firma gözardı edilmiştir. 

, - Enka Grubu ile yapılan pazarlık sonucu otomobiller için geçiş ücreti olan 11 $ 25 Cent'den, 
25 Cent'i düşürerek, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının büyük ve önemli bir kazanç olarak övün
düğü bu indirimden 8 kat daha fazlasını yani 2 dolar indirimi zaten teklifinde belirtmiş olan firma
nın bu teklifi değerlendirilmemiştir. 

- Haksız ve taraflı olan sıralamanın kesinleşmesi sonucu, haksızlığın düzeltilmesi için yargıya 
başvurulmuştur. Dava konusu olan ihale ile ilgili olarak yargının kararı dikkate alınmamıştır. 

- İhale ile ilgili Mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ve
rilmemiştir. 

4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafının 172 milyon TL. olduğu günümüzde Hükümet ta
rafından memurlara kaynak yok gerekçesiyle % 20Mik artış öngörülürken, diğer taraftan bir ihale 
ile 500 trilyon liralık kamu zararına suskun ve seyirci kalan Başbakan Mesut Yılmaz, böylece Ana
yasanın Görev ve Siyasî Sorumluluk başlıklı 112 nci maddesini ihlâl etmek suretiyle görevini kö
tüye kullanmıştır. 

Yukarıda belirtilen ve TCK'nun 240 inci maddesine uyan bu eyleminden dolayı Başbakan Me
sut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci ve müteakip maddeleri gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Nevfel Şahin Ümran Akkan Mustafa Çiloğlu 
Çanakkale Edirne Burdur 

Turhan Güven Doğan Baran Cihan Paçacı 
İçel Niğde Elazığ 

İsmet Attila İrfettin Akar Rıza Akçalı 
Afyon Muğla Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 
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Cemil Erhan 
Ağrı 

Turhan Tayan 
Bursa 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Ergim Özkan 
Niğde 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Hayri Doğan 
Antalya 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Abdıılbaki Ataç 
Balıkesir 

Cevdet Aydın 
Yalova 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Ünal Erkan 
Ankara 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

M. Sabri Güner 
Kars 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Şerif Çim 
Bilecik 

Necmettin Dede 
Muş 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 
Nafiz Kurt 

Samsun 
Hasan Karakuyu 

Uşak 
Ahmet Bilgiç 

Balıkesir 
Zeki Ertııgay 

Erzurum 
Sedat Edip Bucak 

Şanlıurfa 

Faris Özdemir 
Batman 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Nurhan Tekine! 
Kastamonu 

Mehmet Tatar 
Sımak 

Ayfer Yılmaz 
İçel 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Abdıılkadir Akgöl 
Hatay 

Osman Berber oğlu 
Antalya 

Saffet Kaya 
Ardahan 
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Mcclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/33) Esas Numaralı 13.6.2000 

Meclis Soruşturması Komisyonu 
Sayı: A.01.1.GEÇ.91 33-36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Tavam Uğratılmasına Göz Yumarak Görevini 

Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıy
la Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Kurulan (9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun, yaptığı soruş
turma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tarık Cengiz 
Samsun 

Komisyon Başkanı 
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KOMİSYON RAPORUNUN İÇERİĞİ 

I - KOMİSYONUN KURULUŞU 
II - SORUŞTURMANIN KONUSU 

III - KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
A - Yazışmalar 
B - Tanıklar 
C - Savunma 

IV - BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME 
V - DEĞERLENDİRME 

VI - SONUÇ VE KARAR 
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I- KOMİSYONUN KURULUŞU: 

20 nci Dönemde; Çanakkale Milletvekili Nevfel ŞAHİN ve 55 Arkadaşı, 
İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A.Mesut YILMAZ Hakkında Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önerge vermişlerdir. 

Sözkonusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun'un 
20.10.1998 tarihli 9 uncu. Birleşiminde görüşülmüş ve aşağıdaki 604 sayılı karar ile 
kabul edilerek Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuştur. 

Karar No: 604 

İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz 
Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan A. Mesut YILMAZ Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına; Soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun iki 
aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimi 
tarihinden itibaren başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
20.10.1998 tarihli 9 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. 

604 No'lu Kararla kurulan Komisyon çeşitli defalar toplantıya çağrılmasına 
rağmen toplanamamıştır. 28.01.1999 tarihinde 2 üye, 18.3.1999 tarihinde 3 üye 
toplantıya gelmiştir. Komisyon toplantılarında toplantı yeter sayı 
sağlanamadığından Başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilememiş ve 20 nci dönem 
seçimler nedeniyle sona erdiğinden Komisyon çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

20 nci Yasama döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönem 
içinde sonuçlandırılmayan ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan 9/33 
Soruşturma Önergesi ile birlikte 15 adet Meclis Soruşturması Önergesi 21 nci 
Döneme intikal etmiştir. 

Meclis Başkanlığımız; bu önergeler hakkında, yapılması gereken işlemin 
belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari 
mahiyette görüş bildirmek üzere bir kaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda 
ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan aşağıdaki öneri 
üzerine İçtüzüğün 72 maddesi uyarınca görüşme açılarak sözkonusu meclis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 
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soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu 
yüce genel kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmayı uygun görmüştür. 

Öneri: 

Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması 
Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış meclis 
soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40 ve 
9/41) Esas Numaralı Meclis Soruşturmaları Önergeleri için 1, diğer önergelerin her 
biri içinde 1 olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması 
Komisyonu (9/33 dahil) kurulması ve komisyonların ilk 2 aylık çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlanılması önerilmiştir. 

Sözkonusu öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 
23.11.1999 tarihli 23 üncü birleşiminde okunarak 657 Sayılı kararla kabul 
edilmiştir. 

Komisyon 17.02.2000 tarihinde saat 14.00'de en yaşlı üye sıfatıyla Edirne 
Milletvekili Sayın Enver BULUT'un geçici Başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya 
10 üye katılmıştır. Geçici Başkanın açılış konuşmasından sonra Komisyon 
Başkanlık Divanı seçimine geçilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucu Samsun 
Milletvekili Sayın Tarık CENGİZ Başkanlığa, Bitlis Milletvekili Sayın İ.Halil 
ORAL Başkanvekilliğine, Malatya Milletvekili Sayın Miraç AKDOĞAN 
Sözcülüğe, İzmir Milletvekili Sayın Güler ASLAN Katipliğe 10'ar oyla, oybirliği 
ile seçilmişlerdir.(Ek-2) 

Komisyon Başkanlığına seçilen Samsun Milletvekili Sayın Tarık CENGİZ 
Komisyona hitaben bir teşekkür konuşması yapmış ve Komisyon; bütün 
toplantılarında tam tutanak tutulmasına, gerektiğinde çalışma süresi boyunca genel 
kurul çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin alınmasına ve Başkana, 
gerekli gördüğü hallerde diğer kurum ve kuruluşlardan belge, bilgi istenmesine, 
bilirkişi çağırmasına, yetki verilmesi hususunu kararlaştırmıştır.(Ek-4) 

Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihde toplanarak çalışma esas ve 
usullerinin belirlenmesi amacıyla 14.50'de toplantısını bitirmiştir. 

Komisyon Başkanlık Divanını oluşturmadan önce' 16.02.2000 tarihinde 
İstanbul Milletvekili Şadan TUZCU ile Muş Milletvekili Sabahattin YILDIZ 
Komisyon Üyeliklerinden istifa etmişlerdir.(Ek-l) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 
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Boşalan üyeliklere Genel Kurul'un 16.02.2000 tarihli 58 nci birleşiminde 
Malatya Milletvekili Miraç AKDOĞAN, 17.02.2000 tarihli 59 ncu birleşiminde 
Ankara Milletvekili M.Zeki ÇELİK seçilmişlerdir.(Ek-l) 

Komisyon çalışmalarına başladıktan sonra İstanbul Milletvekili Hüseyin 
MERT 23.02.2000 tarihinde Komisyon üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan 
Komisyon üyeliğine Genel Kurul'un 01.03.2000 tarihli 64 ncü Birleşiminde 
Antalya Milletvekili Mustafa VURAL seçilmiştir. (Ek-1) 

Çalışmalarını düzenli bir şekilde yüreten Komisyonumuz, soruşturmayı ilk 
iki aylık süre içerisinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun 
yazılabilmesi amacıyla; iki aylık nihai bir çalışma süresi verilmesi için Türkike 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine 
Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.04.2000 
tarihli 80 inci Birleşiminde 19.04.2000 tarihinde ihtibaren iki aylık ek süre 
verilmiştir. (Ek-2) 

II- SORUŞTURMANIN KONUSU 

Çanakkale Milletvekili Nevfel ŞAHİN ve 55 arkadaşınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan soruşturma önergesinde özetle; 

55 nci azınlık Hükümeti zamanında yap-işlet-devret modeli ile 1995 yılında 
İzmit Körfez Geçişi ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihaleye 10 ayrı konsorsiyum 
başvuruda bulunmuş 6 konsorsiyum yeterlilik almıştır. Çeşitli nedenlerle ihale 
yapılamamış ancak daha sonra 4 Aralık 1996 tarihinde ikinci kez ihale edilmiştir. 
Birinci ihalede yeterlilik almış olan altı gruptan sadece üçü ikinci ihaleye teklif 
vermiştir. Bu üç guruptan birisi de BOUYGUBS-WİNSAN konsorsiyumudur. Bu 
gurubun ikinci ihaleye sunduğu tüp geçit ve eğik askılı köprü alternatifleride ihale 
komisyonu ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha geçerli teklif 
olarak kabul edilmiştir. 

Ancak bilim ve mühendislik dışı iddialarla kaybeden firma birinci sıraya 
yerleştirilmiştir. 

Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ENKA (AJTC) gurubundan, 5 yıl daha 
kısa süre tüp geçidi teklif eden ve Devleti yaklaşık 2 milyon Dolar yani günümüz 
kuruyla 500 Trilyon lira zarardan kurtaran firma gözardı edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 
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ENKA Grubu ile yapılan pazarlık sonucu otomobiller için geçiş ücreti olan 
11 $ 25 Cent'den düşürerek, Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanının büyük ve 
önemli bir kazanç olarak övündüğü bu indirimden 8 kat daha fazlasını yani 2 dolar 
indirimi zaten teklifinde belirtmiş olan firmanın bu teklifi değerlendirilmemiştir. 

Haksız ve taraflı olan sıralamanın kesinleşmesi sonucu, haksızlığın 
düzeltilmesi için yargıya başvurulmuştur. Dava konusu olan ihale ile ilgili olarak 
yargının kararı dikkate alınmamıştır. 

İhale ile ilgili Mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca verilmemiştir. 

4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafının 172 milyon TL. olduğu 
günümüzde Hükümet tarafından memurlara kaynak yok gerekçesiyle % 20'lik artış 
öngörülürken, diğer taraftan bir ihale ile 500 Trilyon liralık kamu zararına suskun 
ve seyirci kalan Başbakan Mesut YILMAZ, böylece Anayasanın Görev ve Siyasi 
Sorumluluk başlıklı 112 nci maddesini ihlal etmek suretiyle görevini kötüye 
kullanmıştır. 

Yukarıda belirtilen ve TCK'nun 240 mcı maddesine uyan bu eyleminden 
dolayı Başbakan Mesut YILMAz hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 
nci ve müteakip maddeleri gereğince bir Meclis Soruşturması açılmıştır. 

III-KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

17.02.2000 Perşembe günü çalışmalarına başlayan Komisyonumuz ilk 
toplantısında Başbakanlık divanı seçimini yapmıştır. 

Komisyonumuz çalışma süresi içerisinde toplam 10 toplantı yapmış ve bu 
toplantılarında tespit edilen bilgi ve belgelerin toplanması için Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarıyla yazışmalar yapmıştır. (Ek-1) 

Komisyonumuz ayrıca bilgisine başvurulmak üzere ihaleye katılan 3 
konsorsiyumun ortaklarını, önerge sahibini ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
bürokratlarını davet ederek dinlemiştir. (Ek-6) 

Komisyonumuz hakkında soruşturma açılan dönemin Başbakanı sayın 
A.Mesut YILMAZ'ı savunmasını yapmak üzere Komisyona davet etmiş ve sayın 
A.Mesut YILMAZ savunmasını yazılı olarak Komisyonumuza vermiştir. (Ek-1) 
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A- Yazışmalar 

Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 35 adet yazışma yapmıştır. 
Bunlardan soruşturma ile ilgili olarak istenilen belge ve bilgiler aşağıdaki 
şekildedir. (Ek-2) 

İ- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 21.02.2000 tarihli 2 
nolu yazımız ile; 

Komisyonumuz çalışma süresince gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurul 
çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin istenmiştir. Sözkonusu izin 
TBMM Başkanlık Divanınca verilmiştir. 

2- Tutanak Müdürlüğünden 21.02.2000 tarihli 3 nolu yazımız ile; 

Komisyonumuzun çalışma süresince yapacağı tüm toplantılarda tam tutanak 
tutulması istenmiş ve ikinci toplantısından itibaren tüm toplantılarında tam tutanak 
tutulmuştur. 

3- Çanakkale Milletvekili sayın Nevfel ŞAHİN 29.02.2000 tarihli 6 nolu 
yazımız ile; 

Önergede ilk imza sahibi olarak bilgisine başvurulmak üzere 
Komisyonumuzun 2.03.2000 Perşembe günkü toplantısına davet edilmiş ancak 
sayın Nevfel ŞAHİN mazeretleri nedeni ile daha ileriki bir tarihte katılabileceğini 
belirtmiştir. 

Komisyonumuz bu kez 03.03.2000 tarihli 9 nolu yazısı ile sayın Nevfel 
ŞAHİN'i Komisyonumuzun 09.03.2000 tarihli toplantısına davet etmiş sayın 
ŞAHİN bu toplantımıza katılarak Komisyonumuza bilgi vermiştir. 

4-. Başbakanlık Makamından 03.03.2000 tarihli 7 nolu yazımız ile; 

a- Sözkonusu ihale ile ilgili olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
ve/veya Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılmış herhangi bir inceleme, araştırma, 
soruşturma raporu ve/veya raporları var ise istenmiştir. 
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b- Sözkonusu ihale ile ilgili olarak kamu veya özel çalışanlar hakkında adli 
makamlara suç duyurusunda bulunulmuş ise sonuçları ile birlikte Komisyonumuza 
bildirilmesi istenmiştir. 

İstenilen Belgeler; 

- Devlet bakanı sayın mehmet KEÇECİLER imzası ile, "bahsedilen İzmit 
Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin zarara uğratılması iddiasıyla ilgili 
hususlar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun görev alanına girmediğinden 
bu konuda herhangi bir inceleme, araştırma, soruşturma yapılmadığı ve rapor 
düzenlemediği, 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca, sözkonusu ihale ile ilgili olarak 
başbakanlığa intikal eden 06.10.1997 tarihli isimsiz, imzasız dilekçe ile 
"Karayolları Görevli personeli Adına" isimsiz ve tek imzalı 07.10.1999 tarihli iki 
adet dilekçe 21.10.1997 tarih ve 1209 sayılı yazıları ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına intikal ettirildiği belirtilmiş, 

Bunun dışında sözkonusu ihale ile ilgili olarak başkanlıklarınca 
yürütülmekte olan herhangi bir inceleme veya soruşturma olmadığı gibi bu nedenle 
adli makamlara suç duyurusu yapılmadığı ve Başkanlıklarına intikal eden başka bir 
ihbarında olmadığı 

09.03.2000 tarihinde Komisyonumuza yazılı olarak iletilmiştir. 

5- Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 03.03.2000 tarihli 8 nolu yazımız 
ile; 

Sözkonusu ihale ile ilgili olarak; 

a- İhale dosyasının ve eklerinin bir nüshası, 

b- İhale ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar 
(Mahkemeler dahil) ve şahıslar ile yapılan yazışmaları ve eklerinin bir nüshası, 

c- Sözkonusu ihale ile ilgili Bakanlığınız ve bağlı-ilgili kuruluşlarca 
yapılmış inceleme, araştırma ve soruşturma var ise birer nüshası, 

d- İhale ile ilgili Bakanlığınız çalışanları hakkında adli makamlara suç 
duyurusunda bulunuldu ise sonuçları ile birlikte, 
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e- İhale ile ilgili Bakanlığınız çalışanları hakkında disiplin hükümleri ve 
idari hükümler açısından bir işlem yapılmış ise sonuçları ile birlikte, 

f- İhale ile ilgili tüm mevzuatın bir nüshası, 

İstenilmiştir. 

İstenilen belgeler; 

Karayolları Genel Müdürlüğünce Karayolları Genel Müdürü Dinçer YİĞİT 
tarafından 21.03.2000 tarihinde Komisyonumuza 8 klasör halinde elden teslim 
edilmiştir. 

6- 09.03.2000 tarihli 12-17 nolu yazılarımız ile; 

Sözkonusu ihale ile ilgili olarak bilgilerine başvurulmak üzere Muş 
Milletvekili sayın Sabahattin YILDIZ, 20 nci Dönem Sivas Milletvekili sayın 
Tahsin IRMAK, Karayolları Eski Genel Müdürü sayın Yaman KÖK, Karayolları 
Genel Müdürü sayın Dinçer YİĞİT, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin sahibi ve 
VEZİROĞLU İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi Komisyonumuzun 
21.03.2000 tarihli toplantısına davet edilmişlerdir. 

Komisyonumuz toplantısına 20 nci dönem Sivas Milletvekili sayın Tahsin 
IRMAK haricinde diğer davet edilenler katılarak komisyonumuza bilgi 
vermişlerdir. Ancak sayın Tahsin IRMAK hiçbir mazeret göstermeden komisyon 
toplantısına gelmemiştir. 

7- 9/39 Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığından 9.03.2000 
tarihli 18 No'lu yazımız ile; 

Tüm toplantı tutanaklarının bir nüshasının Komisyonumuza gönderilmesi 
istenilmiş ancak 9/39 No'lu Komisyon Başkanlığı yazımıza hiçbir cevap 
vermemiştir. 

8- 23.03.2000 tarihli 20-23 sayılı yazılarımız ile; 

DOĞUŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş., TEKFEN İnşaat ve Tesisat A.Ş., Karayolları 
Eski Genel Müdür Yardımcısı sayın Çetin FIRAT ve Bayındırlık ve İskan Eski 
Bakanı sayın Cevat AYHAN sözkonusu ihale ile ilgili olarak bilgilerine 
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başvurulmak üzere Komisyonumuzun 30.03.2000 tarihli toplantısına davet 
edilmişlerdir. 

Davet edilenler Komisyonumuzun 30.03.2000 tarihli toplantısına katılarak 
Komisyona bilgi vermişlerdir. 

9- 31.03.2000 tarihli 25-28 sayılı yazılarımız ile; 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden sayın 
Prof.Dr.Turhan DURGUNOGLU, Karayolları eski Genel Müdür Yardımcısı 
Gülten YALÇIN, (DAP) Danışma Pazarlama Tic.Ltd.Şti. ve dönemin Bayındırlık 
ve İskan Bakanı Yaşar TOPÇU sözkonusu ihale ile ilgili olarak bilgilerine 
başvurulmak üzere Komisyonumuzun 06.04.2000 tarihli toplantısına davet 
edilmişlerdir. 

Sayın Yaşar TOPÇU haricinde davet edilenler Komisyonumuzun 
06.04.2000 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi vermişlerdir. Sayın Yaşar 
TOPÇU rahatsızlığı nedeniyle ileriki bir tarihte toplantıya katılabileceğini 
bildirmiştir. 

Sayın Yaşar TOPÇU'nun ikinci kez 03.05.2000 tarihli 33 No'lu yazımız ile 
Komisyonumuzun 09.05.2000 tarihli toplantısına katılmaları istenilmiş ve sayın 
Yaşar TOPÇU komisyonumuzun bu toplantısına katılarak bilgi vermişlerdir. 

10- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 06.04.2000 tarihli ve 
30 sayılı yazımız ile; 

Komisyonumuz araştırma konusunun çok kapsamlı olması nedeniyle ilk 2 
aylık süresi içerisinde çalışmalarını tamamlayamamıştır. TBMM İçtüzüğünün 110 
ncu maddesi gereği 19.04.2000 tarihinden itibaren 2 aylık ek süre verilmesini 
Meclis Başkanlığından istemiştir. 

Komisyonumuzun çalışma süresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 13.04.2000 tarihli 80 nci Birleşiminde 686 No'lu kararıyla 19.04.2000 
tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. 
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11- Sayın A.Mesut YILMAZ'a 09.05.2000 tarihli 34 No'Iu yazımız ile; 

İçtüzüğün 111 nci maddesi gereği savunmasını yapmak üzere 
Komisyonumuzun 11.05.2000 Perşembe günkü toplantısına katılması ya da bu 
tarihe kadar savunmasını Komisyonumuza yazılı olarak bildirmesi istenilmiştir. 

Sayın A.Mesut YILMAZ savunmasını 11.05.2000 Perşembe günü 
Komisyonumuza yazılı olarak vermiştir. 

B- Tanıklar 

1- Komisyonumuzun 09.03.2000 tarihli 3 üncü toplantısında, Çanakkale 
Milletvekili sayın Nevfel ŞAHİN, 

Önergede ilk imza sahibi olarak özetle; (Ek-6) 

Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Davetiniz bir gün önce gelmişti, bu olay da 2-2,5 sene önce oldu, evrakları 
derleyip, toparlamak fevkalâde zor, o bakımdan müsaade istemiştim, 
komisyonunuzda uygun görmüş, teşekkür ederim. 

Bu, hepimizin bildiği gibi, İzmit Körfez Geçişi; şimdi, önce sunacağım 
belgeler, bizim elimizde olabildiği kadarıyla, daha önce bu İzmit Körfez Geçişiyle 
ilgili bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu kararlardır. Şimdi, 1993 
yılında Kamu Ortaklığının 93-E-040. 270. DPT numarasıyla bu yatırım programına 
girmişti. Bilahara, yine 3465 sayılı kanunun, 93/4186 sayılı uygulama yönetmeliği 
ile yap-işlet-devret modeliyle 26.5.1993 gün ve 1265 sayılı bakan oluru alındı, yani 
bu işin yap-işlet-devret olarak yapılması için. Yine görevlendirme 31.5.1994 gün 
1347 sayılı kararla, Karayolları Genel Müdürlüğü bu iş için görevlendirildi. Yine, 
bu görevlendirmeden sonra, 8.3.1995 günü 634 sayılı bu firma seçimleriyle ilgili 
bir bakan oluru alındı. Yine, 13.6.1994 ve 3996 sayılı bazı yatırım hizmetlerinin 
yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması uygulama yönetmeliği yayınlanmıştır. Yine, 
işte bu yap-işlet-devret yasası çıktıktan sonra, 20.6.1996 tarihinde 1674 sayılı İzmit 
Körfez Geçişi görevlendirme esas ve usullerine ait bakan onayı alındı. 

Bizim, burada itirazımız; 8 inci madde aynen şöyledir: Teklif veren 
firmaların en kısa görev süresini veren firma, yani yap-işlet-devret modeline göre, 
en kısa zamanda devredeceğini söyleyen firma, 1 inci sırada değerlendirmeye 
alınacak ve eğer onunla anlaşılamazsa, diğer firmalarla görüşme yapılacaktır. Bu, 
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8 inci maddeye hiçbir zaman uyulmamıştır. Yine, hepinizin bildiği gibi, bu 2847 
metre uzunluğunda İzmit Körfez Geçişi için 3 teklif verilmişti, yani esasında çok 
teklif verilmişti; ama, 3 teklif değerlendirmeye alınmış. Önce teklifler 6'ya, sonra 
da 3'e inmiş ve 3 teklif değerlendirmeye alınmıştır. Bunlardan bir tanesi asma 
köprü, diğeri eğik askılı ve tüp geçit olmak üzere 3 tane idi.Şimdi, bunlara 
baktığımızda, tabiî bu körfezin geçişi 2 847 metre, önerdikleri geometrik büyüklük, 
coğrafi yerler itirabiyle tamamen bu 3 projede eğik askılı asma köprü ve tüp geçit 
uygulanabilir nitelikte bulunmuş, bilirkişiler tarafından da bu şekilde bulunmuş ve 
yine idare tarafından da bulunmuş. İşte ulaşım mühendisliği, zemin mekaniği, 
geometrik mühendisliği, yapı ve deprem mühendisliği açısından incelenmiş ve bu 
İzmit Körfezinin jeolojisi de incelenmiş, zemin koşullarına bakılmış, deprem 
mühendisliği bakımından incelenmiş ve 3 köprü de uygulanabilir nitelikte 
bulunmuştur. 

3996 sayılı yap-işlet-devret yasasına göre, yapılacak yapılarda mutlaka şu 
koşullara bakmak lazım; bu koşullar değerlendirilerek, yap-işlet-devret modelinde 
teklif edilen en uygun projenin karar verilmesi için bu sayacağım kriterlere yasa 
gereği bakmak lazım. 

Birinci olarak yapının ömrüne bakmak lazım; çünkü, biliyorsunuz, bu yap-
işlet-devret yasasına göre, bir yapıyı yaptığınızda, uzun ömürlü olması lazım ki, 
yapan bunu iş edecek, ne kadar süre işletecekse, ondan sonra mal sahibine 
devredecek, mal sahibine kalan kısmının uzun olması lazım. 

Yatırımın tutarına bakmak lazım; çünkü, yarın öbür gün bu yatırımı onarmak 
ve tadil etmek durumunda kalırsanız, daha çok masraf yapmamanız açısından 
dikkat etmeniz gerekir. 

Bakım ve işletme masrafları açısından da bakmanız lazım. Geçiş ücretlerine 
bakmanız lazım. İşletme süresine bakmanız lazım. Görevden sonra mal sahibine 
kalan süreye bakmanız lazım. Sigorta tutarlarına da bakmanız lazım. Tabiî ki, siz 
bunu sigorta da yaptıracaksınız, sizde kalan süre içerisinde. Şimdi, bu kriterlere 
baktığımızda, yapının ömrü tüp geçit, 2 asma köprüyü eskitecek ömre sahip, yani 
tüp geçidin 2 asma köprü eskidir. Biliyorsunuz bu asma köprüler, yorulmaya çok 
müsait olan yapılardır. Yine, yatırım tutarına baktığımızda, asma köprü tüp geçide 
nazaran yüzde 24 daha pahalıdır. Yine, bakım ve işletme masraflarına baktığımızda 
asma köprü tüp geçide nazaran yüzde 30 daha pahalı. En önemlisi ise, işte biraz 
önce söylediğim, 8 inci madde, geçiş ücretidir. 
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Şimdi, asma köprüde 11 dolar teklif edilmiş, tüp geçitte 9 dolar tespit 
edilmiş. Bizim o zaman soruşturma önergesini verdiğimiz zamanki verdiğimiz 
rakamlar bunlar. Yine, asma köprüde 27 yıllık işletme hakkı teklif edilmiş, yani 
asma köprüyü yapan firma 27 yıl işletecek ve ondan sonra mal sahibine 
devredecek, tüp geçit ise, 22 yıl işletilecek ve ondan sonra kamuya devredilecek. 
Bu çok önemli bir kriterdir; ama, biz bu soruşturma önergesini verdikten sonra, 
komisyonlar kuruldu, komisyon işte Anayasa Mahkemesine havale etti, Mecliste 
oylanmadı, ama şu sırada sözleşmeler hangi şartlarla yapılıyor, durum nedir, 
şahsen bilmiyorum. İşletme süresine baktığımızda ise, biraz önce söylediğim gibi 
22 ve 27 yıl olarak değerlendirdiğimizde, mal sahibi aleyhine, yani kamunun 
aleyhine yüzde 22 daha fazla. Devirden sonra mal sahibine kalan süre, asma köprü, 
tüp geçite nazaran yüzde 70 daha kısa. Sigortaya baktığımızda, asma köprüyü 
sigorta edenler,tüp geçide nazaran yüzde 40 daha fazla para istiyor. Tabiî, bir 
takım iddialar ortaya atıldı. Deniz Kuvvetleri 800 metre genişliğinde bir seyir 
geçişi istiyor, yani iki asma köprü direği arasında 800 metre olacak. Tabiî, bu eğik 
askılı köprü de olsa, netice itibariyle asma köprü de olsa, 800 metre genişliği 
tedarik etmek mümkün. Yine, 64 metre su üstü, yani deniz kodundan 64 metre 
yukarıda olacak, eğer eğik askılı da olsa, asma köprü de olsa bu şart. 35 metre de 
su altı derinlik isteniyor. Herhalde o gemilerin geçeceği derinliktir. 

Zaten sonunda 2 tane eğik askılı köprüden vazgeçilmiş, asma köprü ve tüp 
geçit olarak irdelenmiş ve biraz önce saydığım kriterler çok açık ki, tüp geçit 
yapmak kamu yararınadır. Hele hele o 20.6.1996 tarih 1674 sayılı İzmit Körfez 
Geçişi görevlendirme esas ve usullerine ait 8 inci maddesi diyor ki, önce görev 
süresine bakacaksınız, yani kim daha kısa görev süresi veriyorsa, onu 
çağıracaksınız ve konuşacaksınız. Eğer onunla anlaşamıyorsanız, ondan sonraki 
kısa süreyi verenle konuşacaksınız, yani daha kısa işletme süresini teklif eden 
firmalarla konuşacaksınız. Tamamen kendi esas ve usullerine uymayarak, böyle bir 
tercih yapılmıştır. Bu tercihin esas sebebi de, bizim yapmış olduğumuz 
araştırmalardan sonra önerdik ki, efendim tüp geçit Türkiye'de ilk uygulanacak 
projeymiş. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, asma köprü de Türkiye'de ilk defa uygulanan bir 
proje idi, yani bilimin, bilginin, teknolojinin çağını yaşadığımız günde, böyle bir 
gerekçeyle, yani tüp geçit Türkiye'de ilk defa uygulanacak gerekçesiyle bu teklifin 
reddedilmesi bence hem Karayollarına hem Bakanlığa hem Başbakanlığa hem 
Meclise yapılmış en büyük hatalardan bir tanesidir. Böyle bir şey olmaz. Bu 
dünyada uygulanabiliyor mu, buna bakmak lazım, dünyada tüp geçidin 
uygulamalarının birçok örnekleri vardır. 
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Tüp geçitte demiryolu projesini de uygulayabilirsiniz, ekonomik bir olaydır. 
Mutlaka İstanbul'dan, Bursa ve İzmir ve diğer yönlerde demiryolu ağını 
geliştirmemiz lazım, ülkenin buna şiddetle ihtiyacı var. Tükiye'nin bugün 
sanayileşmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi, işte petrolün pahalı 
olduğunu hepimiz biliyoruz, bizim bazı çalışmalarımız var, mesela Çanakkale'de 
bir fabrikamız var, seramik fabrikaları var, İzmir'den malını yüklüyor, karayolu ile 
İzmir'e kadar götürüyor, Avrupa'dan, yani İzmir'den Avrupa'ya gönderdiğim 
ücretten daha pahalı, Çanakkale'den, Çan'dan İzmir'e götürmesi. Onun için 
demiryolu olaylarını da düşünmemiz lazım. Demiryolu imkânı vardır. Şahsi 
kanatim odur ki, tabiî takdir sizin; bu olaylar gelişiyor, bunlar Türkiye'nin en 
büyük projelerinden bir tanesidir, iyi düşünüp, doğru düzgün, bilime, teknolojiye 
uygun kararlar vermek lazım ve kamuyu zarara uğratmamak lazım. Bizim iddiamız, 
bu saydığımız bu gerekçeler doğrultusunda, kamu zarara uğratılmıştır, 
önergemizde yazılanlara ilaveten yine Meclisteki konuşmalarımıza ilaveten bunları 
sizlere, sizin huzurunuzda söylemek ihtiyacını hissettim. Hepinize teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Birisinin tercih edilmesinde 
acaba rüşvet mi var, koruma mı var, yani bu konuda bilginiz var mı? 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - 8 inci maddede, önce işletme süresi kısa olan 
firmadan görüşmelere başlayacağım diye açık seçik kendi yazdığı bir kurala 
uymuyorsa ve atlıyorsa, atlarken de, bu Türkiye'de ilk defa yapılacak bir proje 
olduğu için, emsali olmadığı için diyorsa, bunun takdirini size bırakıyorum. Somut 
bilgiler olmayınca tabiî, biz somut bilgileri sunuyoruz, yani bunu kulaktan duyma 
bilgileri komisyonda söylememiz yanlış olur; netice itibariyle, hepinizin bildiği 
gibi geçen sefer milletvekili transferleri vardı, bir havuz oluşturulmuştu, bunu 
bütün kamuoyu ve Türkiye biliyor. Herhalde bu, havuza para toplamak için 
yapılmış operasyonlardan bir parçası. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, çok net bir soru 
sormak istiyorum. Biliyorsunuz, bu konuyla ilgili bir komisyon daha var, Yaşar 
Topçu ile ilgili. Sizin burada anlatmış olduğunuz konular, teknik konular. Ben bir 
tek şey sormak istiyorum, öbür tarafta da onu soruyorlardır; bu konunun eski Sayın 
Başbakanla direkt ilgisini, yani yani, onun dahilini ve bu konudaki, onun, sizin 
açınızdan, suiistimal oldu dediğiniz nokta, o konuda da bizi bilgilendirebilirseniz 
seviniriz. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Bu, tabiî, çok büyük bir proje. Netice itibariyle, 
bu projede karar yetkisi Başbakana aittir. Hükümetin başıdır, böyle büyük bir 
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projede karar verecek kişi de Başbakandır; yani, 2-2,5 milyar dolara mal olacak 
denilen bir projedir; Türkiye'nin bu kadar büyük projesinin verilmesi konusunda, 
herhalde Başbakanın bilgisi vardır. 

İBRAHİM HALİL ORAL (Bitlis) - Nevfel Bey, nihayetinde, Sayın Başbakan, 
siyasî iradeyi temsil eden, kendisine gelen teknik bilgileri, dolayısıyla o dönemdeki 
mühendislik bilgileri, dolayısıyla altyapıdaki Karayollarının veya ilgili Bayındırlık 
Bakanlığı uzmanlarının bilgilerine göre bu karar arifesinde yetkili olmuştur ve 
karar vermiştir. Acaba, Bayındırlık Bakanlığının veya Karayolları Genel 
Müdürlüğünün, bu teknik bilgileri Sayın Başbakana iletirken, bir yanlış 
bilgilendirmeyle Sayın Başbakana ulaşmış olduklarına dair bir bilginiz var mı; 
yani, onlar tarafından, Başbakana, bu teknik donatım iletilirken mi yanlış bilgi 
verildi; yani, Sayın Başbakan, nihayetinde, onlardan gelen dokümanlara göre bir 
karar verdi; yani, sizin, bu konuda, elinizde somut bir bilgi var mı veya Sayın 
Sazak'da bu konuya değindi. Nihayetinde bir karardır; yani, o günkü siyasî irade -
tabiî, bu, bir iddia, bir düşünce- bir karar verecekti; o veya bu. Tabiî ki, teknik 
bilgileri, maliyetini, süresini, kârını düşünerek karar verecekti. Burada, Sayın 
Başbakanın veya Karayolları Genel Müdürünün veya o dönemin Bayındırlık 
Bakanını, size göre yanlış karara sevk eden veya suiistimale neden olabilecek, 
elimizde farklı, iddianızın dışında, iddia sonrası, bu şeyi Meclise vermenizden 
daha sonra, elinize geçmiş olan farklı doneler veya maddî birtakım belgeler, 
bilgiler var mı, bunu öğrenmek istiyorum. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Efendim, bütün bakanların icraatlarından 
Başbakan da sorumludur. Biz, bu soruşturma önergesini, hem Başbakan için hem 
de Bakan için verdik. Şimdi, bu olaylar, o dönemde o kadar ayyuka çıktı ki, sağır 
sultan bile duydu. Basın, medya, bu olayı günlerce yazdı. Sayın Başbakan, 
emrindeki teftiş kurullarını harekete geçirmeliydi, bu konuda bir çalışma 
yaptırmalıydı. Sayın Başbakan böyle bir çalışma yapmadığına göre, Türkiye'de 
herkes duymuş, herkes bu meseleleri biliyor, ülkenin her yerinde tır dolaştırdılar, 
devlet 500 trilyon lira zarara uğratıldı diye. Bunları Başbakanın duymaması 
mümkün değil, Başbakan bunları duymuştur, ilgili, emrindeki teftiş heyetlerini 
harekete geçirmemiştir. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Projenin uygunluğuna, netice itibariyle, bu 
proje zarar verdi diyorsunuz, öyle değil mi? 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Sayın Akdoğan, ihalenin safhaları vardır, bir de 
sonuçlandırılması vardır. Bu sonuçlandırmaya karar veren, o zamanki Sayın 
Bakanla, Başbakandır. Daha önce bir ihale sonuçlanmamışki. 
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2- Komisyonumuzun 21.03.2000 tarihli 4 üncü toplantısında, Muş Milletvekili 
sayın Sabahattin YILDIZ özetle; (Ek-6) 

Ben şunu söyleyeyim. Genel Kurulda görüşülürken bir dosya vardı; fakat, 
yalnız şu kafamda karışık. Tüp geçitle mi ilgiliydi, Karadeniz otoyoluyla mı 
ilgiliydi, aklımda değil. Evet, benim demek istediğim... İkisini bir 
hatırlayamıyorum. Genel Kurula dosya getirildi, itirazlar üzerine "bakalım" 
deyince "genel müdürlüğe gelin, orada gösterelim" dendi. Genel Müdürlüğe gittik. 
Yanılmıyorsam, üç arkadaş, dediği gibi, Tahsin Beydi, Nevfel Beydi, bir de 
yanımızda Kastamonu Milletvekilimiz olacaktı, yanılmıyorsam, aklımda kaldığı 
kadarıyla, dört kişiydik... Gittiğimizde Genel Müdür çayı ısmarladı, "Bakan Beyle 
görüşeyim" dedi ve sonra Bakan Beyin talimatıyla gösteremeyeceğini söyledi bize. 
Ama, ikisinden hangisiydi, onu hatırlayamıyorum.çünkü aynı günlerdeydi Körfez 
geçişi ile Karadeniz otoyolu, ikisi de gündemde olduğu için, hangisi olduğunu tam 
hatırlamıyorum; o şekilde bir hadise yaşandı. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Peki bu Karayolları Genel 
Müdürlüğüne gittiğinizde, Karayolları Genel Müdürü bu dosyaların Bakan emriyle 
size verilmeyeceğini mi ifade etti; yoksa, böyle bir ifadede bulunmadan, yalnız... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ben şunu söyleyeyim, aklımda kaldığı 
kadarıyla, net olarak ifade aklımda değil; fakat, bakanlığın, bakanın bizatihi 
müsaadesi olmadan gösteremeyeceğini orada izah etti bize; fakat, net olarak da 
hatırlamıyorum. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Sabahattin Bey, siz gittiğinizde, dosyaları 
istediniz mi, orada incelemek mi istediniz? "Dosya istedik" şeklinde ilk beyan 
geldi Nevfel Beyden; yani, dosyayı veremem; ama, burada incelemek isterseniz, 
buyurun inceleyin... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yok, işte, biz en azından orada hiç olmazsa 
incelemek istedik; fakat, orada da göstermediler dosyaları. Yani, bize Genel Kurula 
getirilen dosya muntazam bir dosya değildi; itirazlar olunca "dosyaların aslı Genel 
Müdürlüktedir; gelip bakabilirsiniz" dendi. Gittiğimiz zaman... Yani, biz orada 
inceleyecektik, dosyaları alıp dışarı götürecek şeklimiz yoktu. Çünkü, giden 
arkadaşların dördü de, yanılmıyorsam, teknik elemandı, mühendis kökenli 
olduğumuz için, orada bakacaktık kendi açımızdan. 
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MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Şimdi, Körfez geçişiyle ilgili Meclisteki 
görüşmeler var bizde. Ben o tutanakları inceledim. Sabahattin Beyi doğruluyor bu 
konu; Karadeniz otoyoluyla ilgili... Meclisteki tutanaklarda böyle bir dosya konusu 
geçmiyor. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Hatırlayamıyorum... Karıştırmış olmayayım; 
ikisinden biriyle ilgiliydi çünkü.Makamına gittik, içeriye davet etti bizi. Fakat, 
hangisiyle ilgili olduğunu hatırlayamıyorum; onu karıştırmayalım.Ben dün aradım; 
çünkü, Körfez geçişiyle ilgili olarak komisyona vereceğim bir bilgim olmadığı 
için, dedim, acaba nereden icap etti de çağırıldım... Öyle bir isim geçmişse... 

3- Komisyonumuzun 21.03.2000 tarihli 4 üncü toplantısında, ENKA İnşaat 
Yetkilileri sayın Mehmet DRAZ ve Sinan TARA özetle; (Ek-6) 

13.6.1994 tarihinde önseçime davet ilanı çıktık. Biz, bu davete icabet ettik. 
Bizim grubumuzda 1 İngiliz ortak, 5 Japon ortak ve biz Enka olarak bir 
konsorsiyum oluşturarak teklif vereceğimizi beyan ettik. 20.6.1995 tarihinde teklif 
vermeye davet edildik; yani, önseçimi grup kazandı ve teklif vermeye davet 
edildik. Bu arada, 28.6.1995'te Anayasa Mahkemesinin 3996 sayılı Yap-İşlet-
Devret Kanununun bazı hükümlerini iptal ettiğini duyduk, gazetelerde çıktı; fakat, 
karar yayımlanmadı. Zannedersem, o zaman Genel Müdür Sayın Dinçer Yiğit'ti, 
emin değilim, hatırlayamıyorum. Teklif verme tarihi 14.12.1995'teydi. Bütün 
gruplar -sadece bizim grubumuz değil- kanunî bir belirsizlik olduğunu belirterek 
süre uzatımı istediler. Süre uzatımı 14.2.1996 tarihine kadar verildi. 14.2.1996 
tarihinde Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı ve neyi, nasıl iptal etti, hâlâ belli 
değildi. Dolayısıyla, biz, bu ihale teklif verme tarihi olan 14.2.1996'da bize 
gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ettik ve dedik ki, bir hukukî boşluk var; 
dolayısıyla, bu boşluktan ne çıkacağını bilmiyoruz; bu boşluk dolduktan sonra 
ihale olursa teklif verebiliriz; fakat, boşluk dolmadan bizim bunu ihale verebilecek, 
teklif verecek hukukî ortamı bilemiyoruz, bilgisisiz dedik. Nitekim, hakikaten, 
20.3.1996 tarihinde; yani, ihale tarihinden hemen hemen 1,5 ay sonra Anayasa 
Mahkemesinin 3996 sayılı Kanunun 5 inci maddesini iptalinin gerekçeli kararı 
Resmî Gazetede yayımlandı. Ağustos 1996'da tüm seçilmişler, daha evvel seçilmiş 
olanlar, altı grup, tekrar ihaleye davet edildi. 

Ağustos 1996'da yeniden ihaleye tüm seçilmişler davet edildi. 4.12.1996'da 
ihaleye iştirak ettik. Teklifimizi verdik. Tekliflerin açılış tarihini hatırlamıyorum. 
Herkesin huzurunda açıldı, aynı tarihte açıldı ve 3 grubun iştirak ettiğini o açılışta 
öğrendik. 30.4.1997 tarihinde ise tarafımıza Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından -size müsaadenizle arz edeyim- görevlendirme görüşmelerine davet 
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ediyorlar. 30 Nisan 1997. 10 Ekim 1997'de ise, bu görüşmelerin sonunda 
Karayolları görevlendirme kararı alıp bize tebliğ etti ve sözleşme üzerinde, 
sözleşme ana taslağı üzerinde mutabakat sağlandı karşılıklı. 13.10.1997'de, Yüksek 
Planlama Kurulu kararı çıktı bu hususta ve 16.10.1997'de, mutabakatın 
sağlandığının zaptı tutuldu imzalaşmak suretiyle. Bu arada, Vinsan-Bouygues 
Grubu bu karara itiraz ederek, ilk önce sıralamaya itiraz etti 30.4 tarihinde, ondan 
sonra da görevlendirmeye itiraz etti ve Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde dava 
açtı, yürütmeyi durdurma kararı almak üzere. Bu mahkemenin de kararı -size onu 
da müsaade ederseniz takdim edeyim- şu şekilde sonuçlandı. Özetle: "Dava 
dosyasındaki tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, yukarıda açıklaması yer 
alan gerekçelerle, dava konusu sıralama işleminin söz konusu projenin 
gerçekleştirilmesine ilişkin olarak her üç firma tarafından verilen tekliflerin 3996 
sayılı Yasa, 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve şartnamede belirtilen 
kriterlere uygunluğu ve kamu yararı gözetilerek tesis edildiği anlaşıldığından, 
hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır." Bu da mahkemenin kararı. 

BAŞKAN -Tesis ücretinin 11 dolar, teslim süresinin 27 yıl; tüpgeçit için ise, 
otomobil geçiş ücretinin 9 dolar, teslim süresinin 22 yıl olduğu... Bu konuda bir 
teknik bilgi rica ediyorum. 

MEHMET DRAZ -.Efendim, biz, rakiplerimizin, rakip firmaların tekliflerinin 
içeriğine muttali değildik. Ancak, açıldığı zamanki fiyatları biliyorduk. Onlar 
çünkü halka açık. Ancak, dava açtıkları zaman -bu size kararını açıkladığım dava-
onlar kendi tekliflerini -biz de davaya taraf olarak iştirak ettik- gösteren belgeleri 
mahkemeye sundular ve bu belgeler ammeye açık oldu. Dolayısıyla, biz de, açık 
söyleyeyim, derinlemesine inmeyerek, onların ne teklif ettiğine şöyle bir baktık. 
Size söyleyebileceğim bir iki husus var. Tabiî, hatırladığım kadarıyla; bunların 
birinci teklifleri, yani, halka açık yapılan tekliflerdeki fiyatları 12 dolardı. İşletme 
süresini hatırlamıyorum; fakat, daha uzun olduğunu tahmin ediyorum yani orada 
sizin söylediğiniz rakamdan. Ondan sonraki tekliflerinde -ki, mahkeme böyle bir 
teklife hakları olmadığını da kabul etti, mahkeme kararını size sundum- bunu 9 
dolara çekmişler; ama, 1 seneliğine çekmişler. 1 seneden itibaren, her sene, 
zannedersem yüzde 25... Şimdi, başkasının teklif olduğu için, mazur görün... Her 
sene, yüzde 25 bir zam istiyorlar gibi bir intibaya kapıldım ben. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İptal edilirse biz ikinci ihaleye katılırız diye bir 
mektubunuz yok öyle mi efendim? 
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MEHMET DRAZ - Efendim, bakın, tekrar söylüyorum: Girmeme nedenimizi, 
biz, o zaman, kanunî bir boşluk vardır, bu kanunî boşluk doldurulursa, ihaleye 
gireriz diye belirttik. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Tabiî, ben, olayın maddî yönüyle ilgili değil de, bu 
projenin ihale safhasından sonuçlanma safhasına kadar, Sayın Başbakanın bu 
projeyle ilgisi üzerinde bir bilginiz ya da bir görüşmeniz ya da bir belgeniz oldu 
mu, onu soracağım. 

SİNAN TARA - Mehmet Bey bu konuyu yakından takip ediyor, ben her konuda 
bilgi sahibi değilim; ancak, burada kritik olan karar, 30.4.1997 tarihinde bizim 
birinci seçildiğimiz, bizim görüşmelere çağrıldığımız mektuptur. Bu sırada Cevat 
Ayhan Bey Bayındırlık Bakanıydı. Teklifi alan Cevat Ayhan beydir, değerlendirme 
onun döneminde yapılmıştır, karar o dönemde verilmiştir, bizim görüşmelere 
çağrılma kararımız. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Peki, ondan sonraki safhalarda hiç öyle bir ilişki oldu 
mu? 

SİNAN TARA - Görüşme oldu mu manasında soruyorsunuz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Evet. Bu projeyle ilgili bir görüşme, bir yönlendirme, 
bir talep iletildi mi, yerine getirildi mi, getirilmedi mi? 

MEHMET DRAZ - Efendim, görevlendirme kararına kadar Bakan Yaşar Topçu 
Bey arada bir bizi çağırırdı, fırçalardı, işte şunu çabuk yapın, bunu böyle yapın 
diye. Ondan sonra, bir defa, görevlendirme kararı çıktıktan sonra ve YPK kararı 
çıktıktan sonra, bizim şirketle mutabakat sağlandığının zaptı yapıldıktan sonra, 
bizim şirket seçildikten sonra, orada müzakereler devam ediyordu, mukavelenin 
ikinci maddesi Danıştaya daha gitmeden. O arada, zannederim, 1998 yılında Sayın 
Yaşar Topçu'dan bu işin niçin geciktiğine dair Sayın Başbakan bilgi istedi ve Sayın 
Yaşar Topçu da, hatırladığım kadarıyla, Sayın Sinan Tara, Sayın Vedat Mimaroğlu, 
Sayın Yaman Kök ve kendisi, yani, hem idare vardı -ben yoktum o toplantıda, 
yani, onu söylemek istiyorum- ilgilileri çağırıp, yahu kardeşim, niçin bu iş 
gecikiyor diye bir brifing almıştı. 

SÜLEYMAN SERVET SAZAK (Eskişehir) - Bu görevlendirmeyi Cevat Beyin 
zamanında yaptınız. 
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MEHMET DRAZ - Evet.Kanun şöyle; 3996, komisyon, sıraya sokar firmaları; 
ondan sonra, birinci seçilen firmayla exclusive olarak görüşme yapar; eğer onunla 
anlaşamazsa, o zaman, onu kenara iter, ikinci firmayı davet eder diyor. İkinci firma. 
da İ.B.K.O idi zaten. 

SİNAN TARA - Ben, o zaman TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesiydim. Sanıyorum, 
iki kere Mesut Beyi TÜSİAD olarak ziyaret ettik. Sanıyorum, her ikisinde de 
Mesut "hâlâ bitiremediniz bu işi" diye bana sitem etti. 

4- Komisyonumuzun 21.03.2000 tarihli 4 üncü toplantısında, Karayolları esld 
Genel Müdürü Yaman KÖK özetle; (Ek-6) 

Şimdi, müsaade ederseniz, baştan veya sondan başlayayım. Bu proje; yani, 
İzmit Körfez Geçişi Projesi fikri ilk defa 1980'li yıllıran sonlarında gündeme geldi, 
hatta STFA Firmasının bazı araştırmaları oldu. Daha sonra, 1992 senesinde ANAP 
Hükümeti gittikten sonra, Sayın Onur Kumbaracıbaşı zamanında hem tüp geçiş; 
yani, köprü geçişiyle ilgili, Körfez geçişiyle ilgili hem de Çanakkale köprüsü 
geçişiyle ilgili bize proje yapma görevi verildi. Ben o zamanlar Karayolları 17 inci 
Bölge Müdürüydüm; yani, bizim de uluslararası ihalelerde tecrübemiz nedeniyle, 
bizim bölge sınırları içerisinde olması nedeniyle bu görev bize verildi. O zamanlar, 
Japonya'da dünyanın en uzun köprüsü yapılıyordu. Bu yaklaşım viyadüklerinin de 
asılması suretiyle 3 kilometrelik bir kısım açılıyordu. 1 900 küsur metrede vana 
açıklığı Japonya'daki köprü. Bizim şartnamelerimiz, hazırladığımız bütün 
şartnameler köprüye göredir, asma köprüye göredir, teknik şartnamelerimiz asma 
köprüdür. Birecik Barajının yap-işlet-devretle temeli atıldı. O akşam, Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı -bizim bakanımız- İstanbul'a geldiğinde Körfez köprüsünün yap-
İşlet-devret modeline göre ihale dosyasının hazırlanması talimatını verdi bize. 
Hatta, o yüzden de o zamanki Genel Müdürlük -şimdiki genel müdür o zaman 
genel müdür değildi, başka bir arkadaşımız vardı- ya bu fikri sen mi verdin dedi. 
Ya, ben niye vereyim, Sayın Bakan talimat vermiş, Sayın Demirel, orada Birecik 
Barajını da çok methetmiş yap-işlet-devreti. Bana bugün, yanlış anlamayın, aya 
adam gödereceğiz bununla ilgili ihale dosyası hazırlar mısınız deseler, ben amirime 
karşı hayır hazırlayamam diyemem, efendim, bana müsaade edin, Amerika'da 
bunun uzmanları var, onlarla bir konuşayım, danışman bulayım, ona göre dosyayı 
hazırlayayım, biraz zaman verin derim. Yani, ben bunu yapamam edemem diye bir 
alışkanlığımız yok, Karayollarında sistem bu şekildedir. Biz, 1992'nin sonuna 
kadar bu dosyaları hazırlamamız gerekiyordu, Çanakkale köprüsünü hazırladık, 
Çanakkale köprüsünün şu anda hazır projeleri vardır. 1993 senesinin mart ayında 
da yap-işlet-devret modalenie göre biz Körfez köprüsünün ihale dosyasını 
hazırladık, teknik şartnamelerini hazırladık. Asma köprüde de zaten deneyimimiz 
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vardı, biz iki tane asma köprü yapmıştık. Daha sonra, bu tabiî, büyük proje, biz 
dokümanları hazırlayıp Genel Müdürlüğe sunuyoruz. Genel Müdürlüğümüz haklı 
olarak -orasına da bir şey demiyorum- bu ilk defa olduğu için, bir de Kanada ve 
Türk ortaklığı bir danışmanlık firması buldu, 1993 veya 1994 senesinde. Haklı 
olarak buldu; niye bu danışmanlık firması bulundu filan demiyorum. Bu 
danışmanlık firmasına da haklı olarak milyon dolarlar verildi. Yani, bunlar doğru 
kararlardır. Bizim bilmediklerimizle... Biz işin teknik yönünü biliyoruz; ama, diğer 
hukukî konularıyla, fınans konularıyla, dünya fınans piyasasıyla ilgili bir bilgi 
birikimimiz yok, onu da itiraf ediyorum, olamaz da zaten, öyle bir eğitim de 
görmedik, o işlerle de ilgilenmedik. Bu danışmanlık firmasından da Genel 
Müdürlüğümüz -hâlâ da devam ediyor- yararlandı. 

Şimdi, müteahhitlerin bir sürü beklentisi oldu ihale yapılırken. İlk ihaleye 
geliyorum şimdi. İlk ihalede Genel Müdürlük zannedersem iki kez süre uzatımı 
verdi. O zamanlar ben genel müdür değildim, bölge müdürüydüm. Daha sonra, -
iddiaya göre, benim duyduğum kadarıyla- tekrar süre uzatımı vereceğiz dediler; 
çünkü, buradaki aşağı yukarı bir 14 milyar dolarlık iş, müteahhitler hazırlanmak 
için süre uzatımı istiyorlar. Tekrar süre uzatımını Genel Müdürlük vermiyor; 
ancak, süre uzatımı vermediğini de, ayın 14'ünde ihale oluyor, ayın 12'si akşamı 
22.3O'da faksla bildiriyor. Yani, müteahhitlerin süre uzatımı isteklerine belki nasıl 
olsa. 

Şurada da otuzbir yıl diye şey var, yüzde' şeyi geçilmiş. İngilizcesi daha 
detaylı olarak şey yapılmış. Bu esnada bir de bakan onayı üzerinde en fazla durulan 
konu. Efendim, bakan onayı alındı. En kısa süre verilen teklifle müzakereye 
başlanmak gerekir diye bir bakan onayı var. 8 inci madde, bakan onayı. Ancak, 
buna karşılık bir Bakanlar Kurulu kararı var. Herhalde Bakanlar Kurulu kararı 
takdir edersiniz ki bakan onayının üzerindedir. Burada önemli olan Hazineyi en az 
yük altına getirecek teklifle başlanılmasıdır. Bu, herhalde, şu kasıtla yazılmış 
olabilir: Şayet şartlar eşitse, borçlar Hazineyi de eşit şarlarda yük altında 
bırakıyorsa, teknik şartlar da eşitse, gayet tabiî ki, o zaman, en az süreyi veren 
müteahhitle müzakereye oturmak gerekir diye algılıyorum. Aksi takdirde, Bakanlar 
Kuruluna rağmen bu şekilde bakan onayı almanın doğru bir karar olduğuna 
inanmıyorum, inanamıyorum. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sizin bu ihaleyle ilginiz olduğundan ve sona erinceye 
kadar bu ihaleyle ilgili herhangi bir siyasî iradeden, Başbakandan bu ihaleyle ilgili 
bir talimat, bir yönlendirme, bir görüşme yaptınız mı; muhtevası ne oldu? Bununla 
ilgili bir bilginiz ya da belgeniz varsa, iletebilir misiniz? 
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YAMAN KÖK - Efendim, o zamanki Sayın Başbakan sadece çerçeve sözleşmesi 
yapılırken Başbakanlıkta bulunduk. Bu esnada bayan Japon Başkonsolos ve 
İngiltere'de tanınmış kimseler vardı. Onun haricinde zaten öyle bir talimatı olsa, 
herhalde Yaşar Topçu'ya söyler, bana niye söylesin. Ben Sayın Başbakanla ilgili bu 
konuyla ilgili bana herhangi bir talimatı falan olmadı. Yani, onun haricinde de 
devreye girdiğini, benim vasıtamla devreye girdiğini bilmiyorum; olmadı yani... 

YAHYA ÇEVİK (Bitlis) - Sayın Genel Müdürüm, burada teknik konulardan 
ziyade önemli olan şey bu tahkim yasası olmadan; yani, bu arkadaşlar bu işi 
yapamayacaklarını tahmin... Bu esnada arkadaşlar tahkim yasası çıkacak, sizlerden 
veya herhangi bir, işveren olarak böyle bir girişimde bulundular mı veya bunlara 
bir güvence verildi mi siz bu işi alın da tahkim yasası çıkacak bir yıl, üç yıl sonra 
çıkacak... Çünkü, tahkim yasası çıkmadan bu işi almaları büyük zarara, 11 milyar 
dolara yakın zararları olacaktı... 

YAMAN KÖK - Sayın milletvekili, şahsî kanaatimi soruyorsanız, tahkim yasası 
bunlara bir şey getirmez. Türkiye'de problemleri çözmek daha kolay; çünkü, 
uluslararası hakemde hakemler kararlarını ilan ederler; yani, bir yanlış karar 
verdiğinde, kamuoyuna göre bir yanlış karar verdiğinde adamın mesleği, hayatı 
biter. Türkiye'de öyle değildir. Türkiye'de, ben, hasbelkader devletin işleriyle, ben 
devlete verdim, devlet de bana çok şeyler verdi; bunu inkar etmiyorum. Bir çok 
işlerde bulundum. Mesela, Galata Köprüsünde tahkime gittik. Tahkimde biz yüzde 
100 haklı olduğumuz halde, ikiye bir kaybettik. Hem de karşı avukatlar bizim 
aleyhimize oy verenler, bir tanesi efendim Yaşar Karayalçın, koskocaman profesör, 
bir tanesi Ali Bozer, bir tane de bizim hakemimiz vardı, o bizim lehimize verdi. 
Ama, öyle şey oldu ki, daha sonra biz o zamana kadar mahkemeler; yani, Yargıtay 
hakem kararlarına usul yönünden bakıyorlardı. Biz içtihat kararı çıkardık, 
tesadüftür; ben kendime pay çıkarmıyorum, ön safta ben varım; ama, esas bunu 
Kenan Tunçomağı diye bir profesör bulduk İstanbul'dan. Adam da gayet görgülü, 
bilgili bir zatı muhterem; o uğraştı, o becerdi ve Türkiye'de hakem kararları da 
şimdi esastan, Yargıtaydan inceleniyor; ama, Türkiye'de, şayet Yargıtay olmasaydı 
hakemle problemleri çözmek, yabancı hakemlerden çok daha kolaydı. 

YAHYA ÇEVİK (Bitlis) - Doğru da; yani, tahkim yasası... 

YAMAN KÖK - Bana herhangi bir şey gelmedi. Benim vasıtamla yok biz ahkimi 
bekliyoruz diye gelmedi. Bana göre beklemelerinin sebebi, Türkiye'nin 
kredibilitesinin düşmesi, kredi bulamamaları. Bir de bunların yaptıkları trafik 
analizleri, işe girmeden önce trafik analizi veriyor, daha sonra kredi kuruluşları 
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trafik analizi yapıyor; bunlarınki iyimser bir trafik analizi, onlarınki biraz daha 
düşük... 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Birinci sorum, daha evvel 
girmemiş olduğunuz bazı milletvekili arkadaşlar bu konuyla ilgili, evrakların 
çünkü, daha doğrusu TBMM'ye Karayolları tarafından gönderilmiş olan evrakların 
noksan olduğu veya gerçeğe aykırı olduğu nedeniyle yerinde incelemek üzere 
Sayın Bakana müracaat edildiğini, Sayın Bakanın evrakların Karayollarında 
incelenebileceğini, mahallinde incelenebileceği söylenmiş ve bunun üzerine de 
dört milletvekili arkadaşımız Karayolları Genel Müdürlüğüne gelindiğinde bu 
evrakların gösterilemeyeceğini; çünkü, bu konuda bakanın bir talimatı olduğu 
söylenmiş ve dolayısıyla da bu milletvekili arkadaşlarımız evrakları inceleme 
imkânına sahip olmamışlar. Bir, evraklar bu konuda sizin genel müdürlüğünüz 
sırasında milletvekili arkadaşlarımızın böyle bir talebi oldu mu? Bu talepleri isaf 
edildi mi; isaf edilmediyse, neden isaf edilmedi? 

YAMAN KÖK - Ben bunu bilmiyorum; ancak, Karadeniz sahil yoluyla ilgili, 
zannedersem 4 tane sayın milletvekili, birisi bizim Sayın Fethi Acar'dı, bir tanesi 
yine karayolu kökenli bir arkadaşımızdı, dördüncüsü gelmemiş, Artvin 
Milletvekili Metin Bey, üç milletvekili geldiğinde, biz, Fethi Bey karayolcu olduğu 
için telefon açmıştı, biz hazırlamıştık, doluydu. O esnada, tabiî, iş başladığında; 
yani,hata varsa, hata bende, ben de... Yahu oturduk, tamam dedik, odada aşağıda 
toplantı salonumuz var, toplantı salonunu hazırlattırdık bütün evrakları 
arkadaşımıza. Bir de tabiî bu işin siyasî yönü olduğu için Sayın Bakana telefon 
açtım, böyle, böyle... Fethi Bey burada, Fethi Beyi kendisi de tanıyor; diğer sayın 
milletvekilleri buradalar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biri Sabahattin Yıldız, diğeri Nevfel Şahin mi?.. 

YAMAN KÖK - Yok, gelen o değildi. Karadenizle ilgiliydi. Bu konuyla ilgili 
bana gelen olmadı. Ama, Karadenizle ilgili böyle bir şey olduğunda ben Sayın 
Bakana telefon açtım, açmam gerekiyordu çünkü, siyasî bir malzeme olmuştu. 
Sayın Bakan "onlar usulü bilsinler, Meclisten yazı getirsinler; ancak, o şekilde 
gösterebilirsin, başka türlü gösteremezsin" telefonla bana bu talimatı verdi; ama, 
bu işle ilgili, yemin ediyorum, bana gelen olmadı. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Bundan sonraki sorum şu: 
Daha evvel bundan evvelki dönemde de bu konuyla ilgili bir soruşturma vardı ve 
ayrıca Mecliste de görüşmeleri yapıldı. Bunlarla ilgili, tabiî ki, soruşturma 
komisyonunun tarafınızdan belgeler istenmişti. Bu belgelerin tamamı, 
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karayollarının nezdindeki tüm belgeler, ihale komisyonundaki belgeler dahil olmak 
üzere tümü komisyona gönderildi mi? 

YAMAN KÖK - Biz gelen resmi yazıların hepsine doğru cevap veririz. Şimdi, 
burada ayırt edilmesi gereken iki husus var. Çok affedersiniz, affınıza sığınarak 
söylüyorum. Bir, ihale yapılırken verilmiş belgeler var, bir de ihaleden sonra 
verilmiş belgeler var. Ben de her ikisi de var. Şimdi, ihale safhasında verilmiş 
belgelerde, hem Vinsanın hem Bouygues'in mührü vardır. Burada Meclisteki 
tartışmalarda biz de bulunduk dinleyici olarak. İhaleden sonra verilmiş belgelerde 
sadece Vinsanın mührü vardır. Ayrıca ihaleden sonra, ihale evrakları açılmış, her 
şeyi belli, arkadaş, demek ki, yanlışlıkları fark etmişler, 400 metreyi değiştirmişler, 
800 metreye çıkarmışlar. İşte, köprüde de yine dolgu üzerine ayakları 
oturtuyorlardı, onu da tutmuşlar kazıklar üstüne oturtmuşlar, böyle yapıyoruz 
demişler. Ama, bunu ihaleden sonra yapmışlar. Ayrıca da, yine ihaleden sonra yine 
dolgu üzerine oturtmuşlar; 800 metreyi sağlamışlar; ama, yine de dolgu var. Dolgu 
olması müteahhitlik açısından avantajlı; çünkü, Gebze tarafında -ben de müteahhit 
olsam ben de aynı şeyi yapardım- yarmalar var, onları atacak yer yok. Onu da 
kullanıyorsunuz. Yani, onların projesinde. Asma köprü projesinde de var yarmalar. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Peki, bu ihale konusunda, tabiî 
ki, idareyi temsil eden siz olarak siyasî otoritenin dışında ihalenin şuna veya buna 
verilmesi veya birilerinin korunması konusunda siyasî bir otorite tarafından size bir 
talep geldi mi? 

YAMAN KÖK - Biz bu ihaledeki yani, sıralamayı yaptığımızda, imza attığımızda 
Sayın Cevat Ayhan'dı. Bize herhangi bir şey gelmedi, gayet tabiî ki... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Verilmesinde... Sıralamasında değil. 

YAMAN KÖK - Sıraladıktan sonra zaten pazarlığa şey yapıyorsun. Şu anda da 
ihale verilmiş değil, çerçeve anlaşması imzalanmış; ana sözleşme imzalanmamış... 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Herhangi bir safhasında?.. 

YAMAN KÖK - Bize sadece -açık seçik konuşayım- bana sadece 1996 senesinde 
-onu da haklı görüyorum- Sayın Onur Kumbaracıbaşı: "Efendim, başka müşteri 
bulamazsınız, şu ihaleyi bir an önce neticelendirilsin." Hem oranın milletvekili 
hem de yap-işlet-devreti başlatan kimse. Onur Kumbaracıbaşı bu şekilde telefon 
açtı. Kendisi hatırlamıyorsa şayet bu söylediğimizi, demek ki, ben yanlış konuşmuş 
oluyorum. 
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MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Bu komisyon dönemin Başbakanı Sayın Mesut 
Yılmaz'ın devlete zarara uğrattığına dair kurulan bir komisyon. Ben üstüne basarak 
arkadaşlara sordum. Sayın Mesut Yılmaz -Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığınız 
için daha iyi bilirsiniz- bu projenin hangi safhasında Başbakandır ve etkisi ne 
olmuştur? 

YAMAN KÖK - Sayın Mesut Yılmaz 53 üncü Hükümet zamanında Başbakandı. 
Bu projeyi o zaman bilmiyorlardı bile, gündemde dahi... Tek bir teklif alınmış. O 
zaman zaten -yanlış anlamayın- Anayol Hükümeti iktidardaydı. O zamanlar şunu 
da belirteyim bu çok dedikoducu bir proje. Cumhuriyet Gazetesinde, bir 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı görevden alınmış "efendim -Cumhuriyet 
Gazetesi yazdı bunu, 1996 senesinin yaz aylarına bakarsanız- bu körfez 
köprüsünde eniştenin parmağı var, onun için beni görevden aldılar" diyor. 
Cumhuriyet Gazetesi gibi ciddî bir gazete yazıyor. Ben, enişteyi tanımam, aynı 
odada bulunmadım. Sayın Parti Genel Başkanını tanırım; İstanbul'da Bölge 
Müdürüyken, Sayın Vali Kozakçıoğlu zaman zaman toplardı, orada bilgi verirken 
ben de orada bulunurdum, elini sıkmışımdır; yani, onu tanıyorum; ama, enişteyle 
ben bir odada bulunmadım, o da beni tanımaz, ben onu resimden tanırım. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Enişte kim? 

YAMAN KÖK - Enişte, Tansu Hanımın beyi; enişte diyerek onu kastediyorlar. O 
beni tanımaz. Cumhuriyet Gazetesi gibi ciddî bir gazete, 1996 senesinin yaz ayında 
böyle bir yayın yaptı. Onun için ben görevden alındım dedi. Dedikoduya müsait... 

BAŞKAN - Sayın Kök, şey yarım kaldı; Sayın eski Başbakan Mesut Yılmaz'la 
ilgili... 

YAMAN KÖK - Efendim, Sayın Mesut Yılmaz... Daha sonra Refahyol hükümeti 
geldi. Refahyol hükümeti zamanında biz bu ihaleleri yaptık, ikinci ihaleyi yaptık, 
değerlendirmeyi o zaman yaptık, bakan onayını o zaman yaptık. Tekrar ediyorum, 
Cevat Ayhan çok sıkıştırmıştır komisyonu. Sıkıştırmak demekle, şunu da 
hesapladınız mı, şunu da yaptınız mı diye çok sorular sormuştur. Hatta ve hatta, 
Komisyon tedirgin olup, bizi alın bu görevden demiştir bana. Ben, Komisyona, 
Bakan haklıdır, bir sürü dedikodular var, varsın sorular sorsun, biz de onlara cevap 
verelim. İstifa etmeyin... Komisyonun kanaati, acaba biz yönlendiriliyor muyuz 
gibi bir kanaate varıyordu komisyon. Öyle bir şey yok... Biz, Karayolları olarak, 
sizin vereceğiniz kararlara şeyiz; ama, hem komisyonun kararı, hem genel 
müdürün uygun görüşüne rağmen, Sayın Bakan yetkisini kullanıp veyahut da 
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bakanlar kurulu kararıyla başka bir tarafa yönlendirirse, orasına diyecek bir 
şeyimiz yok efendim. 

BAŞKAN - Yaman Bey, Refahyol'a geldik, kesildi şey.Sayın eski Başbakanımız 
Mesut Yılmaz, bu konunun hangi safhalarında.Daha sonra biz ihaleyi yaptık. 
Zannedersem temmuz ayında falandı galiba, tekrar hükümet değişti. 

YAMAN KÖK - 8 inci madde efendim, görüşmek için eşit şartlar olduğu 
takdirde, ancak o zaman olur. Yani, teknik şartlar, malî şartlar, ekonomik şartlar, 
hukukî şartlar eşit olduğu takdirde, gayet tabiî ki.Sayın Mesut Yılmaz'ı, ancak bu 
karar verildikten sonra, çerçeve anlaşması imzaladığımızda o da Japon 
Başkonsolos bayan, İngiliz misafirler, diğer misafirlerle beraber Başbakanlıktaki 
toplantı salonu mudur, bakanlar kurulu toplantı salonu mudur, orasını bilmiyorum, 
orada ilk defa Mesut Yılmaz devrededir. Onun haricinde... 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Tören mi vardı? 

YAMAN KÖK - Tören yapıldı, imza töreni vardı. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - İmza mı atıldı orada? 

YAMAN KÖK - Efendim, biz büyük ihalelerde, geçmişte de mesela, Boğaz 
Köprüsü ihalesini yaptığımızda, Fatih Köprüsü, Sayın rahmetli Turgut Özal da, şey 
olarak, orada bulunan, işte, Sayıştay Başkanı varsa da, ona da tanık şey olarak, 
onun da imzasını alırız. Yani, o imzalar orada bir şerh imzası gibi bir şeydir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hukukî bir mana ifade ediyor mu? 

YAMAN KÖK - Yok. O bir şerh imzasıdır; ama, bu ilk defa olmamıştır. Mesela, 
Boğaz Köprüsü ihalesinde de olmuştur bu. 

5- Komisyonumuzun 21.03.2000 tarihli 4 üncü toplantısında, VİNSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar VEZİROĞLU ve Bürokratları özetle; 
(Ek-6) 

METİN CANSIZ - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; size 1996 yılında 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye 
çıkarılan İzmit Körfez Geçişi Projesinin ihalesine katılmak için 10 ayrı 
konsorsiyum müracaat etmiş, 6 konsorsiyuma yeterlilik belgesi verilmiştir.6 ayrı 
konsorsiyumun yabancı ortakları uluslararası tahkimin olmayışı nedeniyle ihaleye 
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katılmakta tereddüt etmişlerdir; ancak, Vinsan Konsorsiyum ortağı olan Bouygues 
firmasını tahkimin olmayışının ihaleye girmeyi engel teşkil etmemesi gerektiğini, 
Türk yasalarına güvendiğini, yasaların getireceği sorumluluğu Vinsan'ın 
yükleneceği, ihale hazırlık masraflarının Vinsan tarafından ödeneceği belirtilerek, 
ilk ödeme olarak 2rmilyon ABD Dolarının Bouygues hesabına gönderilerek (ekte 
görüleceği üzere) -Sayın Başkanım, size sundum o belgeyi- Bouygues ikna 
edilerek, Bouygues-Vinsan Konsorsiyumu ihaleye katılmış ve tek teklif veren grup 
olmuştur. 

Bouygues-Vinsan Konsorsiyumun verdiği teklif Karayolları tarafından 
geçerli teklif sayılmış, tek teklif olması nedeniyle YPK'dan ihale görüşmelerine 
başlayıp başlayamamak üzere müsaade istemiştir. YPK tek teklif olması nedeniyle 
bu rekabetin olmayacağı gerekçesiyle ihalenin yenilenmesini istemiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ihaleyi yenilemiş, Bouygues-Vinsan ihale 
dosyalarını iade etmeden muhafaza ederek 6 konsorsiyuma yeniden ihale yaparak 
yeni ihale tarihini bildirmiştir. . 

İkinci ihale yapılırken ihaleye katılan Vinsan-Bouygues dışındaki 
konsorsiyum ortaklarından biri, yapılacak tekilfin niteliğini ve uygulanacak sistemi 
sormuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü, bir numaralı zeyilnamenin 35 inci 
maddesinde, yapıların köprü ve tünel gibi sabit yapılar olacağını bildirmiştir. 

İhale tarihinde Bouygues-Vinsan Konsorsiyumu dahil sadece 3 konsorsiyum 
teklif vermiştir. Teklif veren diğer konsorsiyumlar sadece asma köprü ve 
bağlantılarını içeren teklif sunarlarken, Bouygues-Vinsan Konsorsiyumu, ihale 
koşullarına uyarak, Körfez geçişi ve bağlantı yollarından başka Orhangazi'ye kadar 
30 km otoyola da teklif vermiştir. Sistem olarak dünyanın her tarafında uygulama 
özellikle de deprem bölgelerinde uygulanan tüp geçit ile eğik askılı köprü 
önerilmiştir.İhale şartnamesinin ana unsurunu teşkil eden Bakan Olurunun 8 inci 
maddesi aynen şöyledir: "Tekliflerin görev sürelerine göre sıralanması ve en kısa 
görev süresini teklif eden istekli ile çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi 
ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması halinde... uygulama sözleşmesinin 
imzalanmasını, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halinde görüşmelere 
son verilmesi ve 2 nci sıradaki teklif sahibiyle görüşmelere başlanması..." 

Bu açık hükme göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ihale komisyonunun 
yapması gereken eri ucuz ve en kısa süreyi teklif eden istekliyle, yani, Bouygues-
Vinsan Konsorsiyumuyla görüşmesi gerekirken, ihale şartnamesinin anayasası 
niteliğindeki bu hükmü ihlal ederek, malî, idarî ve teknik olarak geçerli olmayan 
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sübjektif gerekçelerle Bouygues-Vinsan Konsorsiyumunun devlet ve halkın 
çıkarlarını gözeterek 7 yıl gibi kısa süreyi ve 2 milyar Amerikan Doları bugünkü 
parayla 1 katrilyon TL'nin üzerindeki parayı yok sayarak ENKA-AJTC 
Konsorsiyumunu birinci sıraya alarak, görüşmeleri ve pazarlıkları yapmış, ihaleyi 
sonuçlandırarak, ENKA-AJTC Konsorsiyumun ihale dışı taleplerini de kabul 
ederek bir anlaşma hazırlanmış ve Danıştaya sunulmuştur. 

Danıştay 1. Mahkemesinin ek isteklere dayalı ENKA-AJTC 
Konsorsiyumunun taleplerini makul görmediği, alınan bilgiler içerisindedir. Özü 
ve esası, Danıştay 1. Mahkemesinden sorularak gerekli bilgi alınabilir. 

Bu süreçte ve idarenin bu yanlış icraatı nedeniyle, Vinsan, yürütmeyi 
durdurma talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesine başvurmuştur. Ankara 10. İdare 
Mahkemesi, idarenin savunmasına paralel olarak, görüşmelerin bir ön çalışma-
olduğu "nihaî karar verilmedi" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermemiş 
ve davayı reddetmiştir. Vinsan, bir üst mahkeme olan bölge mahkemesine 
başvurmuş, bölge mahkemesi, 10. İdare Mahkemesinin kararını uygun bularak, 
Vinsan'ın talebini reddetmiştir. 

Vinsan, Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararını Danıştaya başvurarak 
temyiz hakkını kullanmıştır. Danıştay 10. Mahkemesi, yürütmeyi durdurmayla 
ilgili alt mahkeme kararlarını uygun bulmuş, davanın esastan görülmesiyle ilgili alt 
mahkemelerin verdiği kararı iptal etmiş, davanın esastan devamına karar vermiştir. 

Şu aşamada Danıştay 10. Mahkemesinde devam eden davanın özü itibariyle, 
bir ön çalışma olduğu, sözleşmenin imzalanmasının hukuk açısından nihaî karar 
olacağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma taleplerimiz reddedilip, esastan davamız 
devam etmektedir. Hukuksal olarak nihaî icraat olan sözleşmenin yapılmasının 
gerçekleşmesi gerektiği görüşü ağır basmaktadır. (Yani, ENKA-AJTC 
Konsorsiyumu sözleşmenin tamamlanması halinde, Danıştayın vereceği kararın 
kısa sürede sonuçlanacağını görmekteyiz.) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ENKA-AJTC Konsorsiyumunu birinci 
kabul etmesi ve görüşmelere başlaması, üç konsorsiyumdan Vinsan-Bouygues ve 
Doğuş-Campenon Bernard Konsorsiyumu da mahkemeye başvurmuş; ancak, her 
nedense, daha sonra mahkemeden vazgeçmiştir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle bir açıklama getireyim efendim; biz, 
mahkemeye başvurduk Vinsan olarak, ilk konsorsiyumdan biri zaten ENKA 
görüşmelere devam ediyor, biz mahkemeye başvurduk, Doğuş-Tekfen'in 
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oluşturduğu konsorsiyum da mahkemeye başvurdu haksızlık yapıldığına dair. 
Onlar ayrı verdiler doğal olarak. 

METİN CANSIZ - İhaleye katılmış hür üç konsorsiyumun sundukları sistemlerin 
dünyaca kabul gördüğünü, özellikle deprem bölgeleri dahil dünyanın birçok 
yerinde uygulandığını ve her üç konsorsiyumun benzeri ve daha büyük projeleri 
gerçekleştiren malî, idarî ve teknik açıdan saygın uluslararası şirketler olduğunu 
belirtmek isteriz. 

Sekiz bakan ve değişik hükümetlerin görev aldığı 1996 yılında başlayıp 
2000 yılında henüz sonuçlanmayan 2 milyar Amerikan Doları, yani, 1 katrilyon 
TL'nin üstündeki farka rağmen sonuçlanmayan uluslararası arenada ülkenin 
itibarını zedeleyen, uluslararası firmaların güvenini sarsan, haksızlığı ortada olan, 
mahkemeleri süren İzmit İzmit Körfez Geçiş ihalesini kamuoyunu bilgilendirerek 
ve yönetimlerin dikkatini çekmek için, Vinsan, haksızlığı önlemek amacıyla 
benzeri az raslanan mücadele verirken, diğer taraftan mahkemeler devam 
etmektedir. 

Yedi ayrı çelik sandık dolusu doküman sunduğumuz iki ayrı ihalesine 
konsorsiyum olarak katıldığımız Sayın Cumhurbaşkanı dahil günün hükümetine, 
550 parlamentere ve tüm partilerimize gönderdiğimiz, Sayın Komisyonunuza da 
sunduğumuz dosyalarda açık olarak belgelerle bilgilendirdiğimiz İzmit Körfez 
Geçiş ihalesinde bize yapılan haksızlık ve haklılığımızı iddia ettik. 

Vinsan, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış yönlendirmeler sonucu yapılan 
haksızlığın giderilmesi, ülkenin en büyük projelerinden biri olan projeyi içeren 
ihalenin sonuçlanması, halk ve devletin uğradığı 1 ktarliyon TL üzerindeki kamu 
menfaatinin gözetilerek sonuçlanmasını istiyoruz. Bu büyüklükte ve bu önemde 
böyle bir projenin siyasî malzeme yapılıp, birinin diğerine karşı kullanılmamasını, 
ihale sürecinde dönemin Bayındırlık Bakanı Sayın Yaşar Topçu'ya resmen 
başvurarak ve aynı zamanda medya yoluyla ve resmen sunduğumuz önerimizi 
tekrar ediyoruz, ilgili bakanlık ihaleye katılmış olan her üç konsorsiyum medya 
huzurunda kamuya açık olarak, her üç konsorsiyumun katılımıyla teknik, malî, 
idarî açılardan değerlendirilerek 2 milyar Amerikan Doları, bugünkü değerle 1 
katrilyonun üzerindeki farkı gözeterek ihaleyi sonuçlandırmasını, ihale sürecinde 
görev alan her yönetim, her bakan, kamu halkımız ve ülkemiz açısından faydalı 
görüyoruz. 

Uzun bir sunuş nedeniyle kıymetli vaktinizi aldığımız için özür dileriz. İzmit 
Körfez Geçiş ihalesine gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyete teşekkür ederiz. 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Bakan ilk başta sordu, yani, bu projenin, 
projeyle ilginizden itibaren, sonuçlanıncaya, kadar bir siyasî iradenin ya da bir 
siyasî makamın proje üzerinde baskısını yönlendirmesini biliyor musunuz, bu 
konuda bilginiz ya da belgeniz var mı? Özellikle bizim Komisyonun tabiî Sayın 
Başbakanla ilgili var, bu konuyla siyasî iradeyle olan ilgisini öğrenmek istiyorum. 
İkincisi de, bir sualim olacak, Danıştaydaki dava devam ediyor, nihaî karar 
verilmediği için yürütmeyi durdurması reddedildi. Mevcut değişiklikler, hukukî 
değişiklikler bu davanın görülmesini engeller mi, yani, bu davanın görülmesini 
engeller mi? İki tane sualim var. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, şöyle söyleyeyim; Anadolu'da güzel 
bir laf vardır; bugün dünya, yarın ahirettir denilir. Bir defa, şunu arz etmek isterim 
ki, menfaatimiz için doğru olmayanı hiçbir zaman söylemeyiz. Bu, bizim 
kişiliğimizdir; bu, firmamızın kişiliğidir ve bu, doğrudur ve doğruyu yapıyoruz 
inancındayım. 

Bir, takdir edersiniz ki, hepiniz politikacısınız, politikanın içerisindesiniz. 
Hepinizin genel başkanı vardır. Dönem dönem hükümette, dönem dönem 
muhalefette olursunuz. Doğal olarak, bir başbakan o yönetimden sorumludur; 
endirekt olarak sorumludur, bazen direkt olarak sorumludur; fakat, biz, bu 
mücadeleye başından sonuna kadar devam ederken, biz, Sayın Başbakanı bu 
konunun içerisinde görmedik ve sadece bilboardlara, işte 323 saat televizyonlar 
vermişlerdir, bantlar bizdedir. Medya; sayfa sayfa haber, sayfa sayfa ilanlar... 
Hiçbir zaman o dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ı bu olayın içerisinde 
görmedik, görmek istemedik ve içine çekmedik. Sadece bilboardlara bir ikazda 
bulunduk, yazdık bilboardlara; Sayın Başbakan çamurun üzerine oturmam dedi ve 
bu projenin her tarafı şu anda çamurun içerisindedir, ikaz ediyoruz dedik, sadece 
bu. Bizim konuyla ilgili muhatabımız, Bayındırlık Bakanlığıdır ve dolayısıyla, 
Bakanlığın makamını yürüten, icrada bulunan Bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu ile 
ilgilidir. Birinci sorunuza acaba tatminkâr cevap verdim mi? Kesinlikle hatları 
birbirine karıştırmak istemiyorum. 

İkincisi, tahkim yasası bizim davamızı engellemiyor. Davanın yavaş 
sürmesinin temelinde şu yatıyor: İdare -yazıları mevcuttur, dosyada da mevcuttur, 
kendilerinde de mevcuttur- her mahkemeye başvurulduğunda şunu söylemiştir: Bu, 
bir icraî karar değildir; bu, bir ön işlemdir. Ön işlem olması nedeniyle görüşmeler' 
yapılacaktır diyor. Gerek idarî mahkemeler gerek bölge mahkemesi gerekse 
Danıştay bu davayı, bu projeyi şu anda ön işlem niteliğinde kabul ediyor. Diyor ki, 
protokol yapılmamış, sonuca gidilmemiş, imza atılmamış, mukavele yapılmamış; 
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onun için yürütmeyi durdurma kararını veremiyorum; çünkü, icraî bir işlem yok 
ortada, ön işlem vardır diyor. 

Dördüncüsüne gelince, samimiyetimle söylüyorum. Gelenin keyfî için şairin 
dediği gibi gidene küfretmem. Ben, siyasî boyutu, eğer dünkü başbakanı, bugünkü 
parti hükümet ortağını söylüyorsanız, ben Mesut Yılmaz'ın direkt veya endirek bu 
olayın içerisinde olduğuna inanmıyorum ki, çok acımasız mücadele verdim; yani, 
şu anda Harvvard'da üç tane dosya tartışılıyor, Brezilya'da bir firmanın dosyası, 
Arjantin'de bir firmanın dosyası, Türkiye'de de bir dosya tartışılıyor. Mesut Beye, 
hatta size şunu söyleyeyim, ben bakanın dahi bu kadar rijit, bu kadar kararlı, bu 
kadar acımasız taraf olmasını dahi yanlış yönlendirmeden kaynaklandığına 
inanıyorum. Nitekim, Ankara Otelinde bir arkadaşım "yahu, Yaşar Bey Haydar 
Bey sizi çok methediyor, size hayran" diyor. "Yahu yapma anamızı belledi, ne 
hayranı" diyor. Diyor ki: "Ya, inanmadan bir dosyayı nasıl bu kadar sahiplenir, 
nasıl bu kadar savunur." "İşte, buyurun, beni böyle methediyormuş" diyor. 

Şunu size söylemek istiyorum: Yaşar Bey avukat, hukukçudur. Hukuk bir 
tekniktir, bu konu idarîdir. Yaşar Beyin yaptığı hata, kendi mesleğine de 
saygısızlık yaptı "ben hukuk, mukuk tanımam" dedi bir açıklamasında. Bir 
hukukçu hukuk tanımam der mi? Şimdi ne oldu. Yaşar Beyin bu haksızlığı doğal 
olarak o dönemin başbakanına ve partisinin genel başkanı da mı acaba bu işin 
içinde veya etkiliyor mu; hayır. Biz, bunu, inanın ki, hissetseydik, duysaydık, 
bilseydik, anlasaydık, mücadeleyi direkt başbakana yöneltirdik. Onun tekrar altını 
çizmiş oldum. 

6- Komisyonumuzun 21.03.2000 tarihli 4 üncü toplantısında, Karayolları 
Genel Müdürü sayın Dinçer YİĞİT özetle; (Ek-6) 

DİNÇER YİĞİT - Evet, tek firmalı. Yani, yine önseçimler falan hep benim 
dönemimde yapıldı, on tane konsorsiyum davet edildi, bunlardan 6 tanesi yeterlilik 
aldı, 6 tanesinden de 1 tanesi teklif verdi ve o teklifi biz değerlendime aşamasında 
geçerli teklif olarak kabul ettik. Ancak, tek teklif olduğu için, işte, değerlendirme 
komisyonunun bazı kararlar alması gerekiyordu. Çünkü, 3996'ya göre ve onun 
uygulama yönetmeliğine göre, bu durumda YPK kararına müracaat edilmesi 
gerekiyordu, ki, benim düşüncem de oydu. İşte, tam bu düşünceler sırasında ben 
görevden alındım. Benden sonraki safahatını herhalde Yaman Bey anlatmıştır; 
tabiî, ben, o anda, benim kendi açımdan, yani, bu projeyle ilgili değil, kendi 
açımdan bir hukukî haksızlığa uğradığıma inanarak, Danıştayda hukku mücadelesi 
verdim. Netice olarak, tekrar -son 11 aydır- görevdeyim. Bu yüzden, tabiî, projenin 
benim olmadığım zamandaki bölümünü de incelemek mecburiyetindeyim. Nitekim 
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inceledim, neler olmuştur diye. Şimdi, size, zannediyorum 8 klasör halinde bütün 
bu dokümanları sundum; önemli olduğunu sizin önyazmızda belirttiğiniz 
dokümanları. 

, Benim dönemimdeki ihalede, biz sonuç alamadık. Niye alamadık; çünkü, tek 
teklif vardı. Tek teklifi biz YPK'ya sorarak, bu tek teklifçiyle müzakere edip 
edemeyeceğimizi öğrenmek istiyorduk; ancak, bundan sonraki gelişen süreçte 
yöntem biraz değişti benim görebildiğim kadarıyla. Tek teklifle müzakere edilmek 
yerine, yeniden ihaleye çıkılma gibi bir görüş idarede hâkim olmuş. Burada benim 
tabiî söylemek istediğim önemli bir şey var; onu söylemek mecburiyetindeyim. 
Görevlendirme komisyonunun görüşü bu değildi yalnız. Görevlendirme 
komisyonu, benden sonra üç defa toplanmış, üçüncü toplantısında ise bunun 
YPK'ya sorulmasına karar vermiş. Yani, YPK'ya soralım şeklinde genel müdürlük 
makamına öneride bulunmuş. Bu önemlidir; bunu söyleyen oldu mu bilemiyorum 
daha önce. Ancak, o sırada görevde olan sayın genel müdür, o da bir arkadaşımız 
tabiî, bunu uygun görmemiş. Yani, bu önemli. 

Hayır, kesinlikle değil, ona kesinlikle vereceğim diye bir şey yok; ama, 
ondan başlayacağım, başka türlü nasıl yapabilirim. Yani, ben, mesela, ne bileyim, 
en uzun süreden başlamanın bir anlamı yok ki, en uzun süreyle niye başlayayım 
yani. Ben, geçen komisyonda da söyledim, kısa süre, bakın bu çok önemli, gerekli; 
ama, yeterli şart değil, gerekli şart; ama, yeterli değil. Bir defa, ben, gerekli bir şartı 
koyayım şuraya, kenara, en kısa süreyi. Eğer kısa süreyi veren, benim diğer 
şartlarımı da yerine getiriyorsa, tamam kardeşim, bu senindir derim; ama, en kısa 
süreyi veren, malî fizibilitesi beni tatmin etmiyor, teknolojisi beni tatmin etmiyor, 
bilmem ne bileyim, personel durumu tatmin etmiyor, şu ya da bu... Ben, pazarlıkla 
da devlet lehine ondan ne koparabirimi çalışacağım, o da kendi lehine ne 
koparabilirimi. veya teklifinde sabit olarak kalabilmeyi tartışacak; müzakerenin 
amacı bu yani. Mesela, şimdi diyelim ki, en kısa teklifi veren, 19 yıl bir Türk teklifi 
var veya birinci ihalede, ben genel müdürlüğe devam etseydim, YPK'da deseydi ki, 
bu firmayla tartış. Kaç yıl vermiş; örneğin, 30 yıl vermiş. Ben o A firmasını 
çağırıp, gel bakalım, sen bunu, diyelim, 20 yılda yapıyor musun, böyle başlardım 
ben olaya. Yani, 30 yıl verdi diye, 30 yılı uygulayacak halim yok ki; ama, orada, 
tabiî, başka şansım yoktu. Ne şansım yoktu; 30 yıl verdi, 20 yıla da inmedi, bunu, 
ya kabul ederim ya da etmem. Yani, ihaleyi verip vermemekte de serbestim. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Orada birinci firmadan başlandı, 
onunla konuşuyorsun, konuşuyorsun; fakat, öbürüyle konuşmadığın zaman, diğer 
iki firmayla konuşmadığın zaman, bunun en uygun, en rantabl, en verimli veya 
kamu menfaatına en uygun teklif verip vermediğini nereden anlayacaksınız? 
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Öbürleriyle konuşsan, daha aşağı inecek belki de. Yani, onlarla konuşmamak 
için bir mâni var mıdır? 

Sayın Genel Müdürüm, şunu sormak istiyorum: Yani, birinci firmayla 
konuştuk, bir noktaya geldik çerçeve anlaşmasına doğru giderken, öbür ikisiyle 
konuşmamam için bir mâni mi var? 

DİNÇER YİĞİT - Olmaz o; çünkü, bakın şöyle şimdi, bir defa oradan başlıyor, 
diyor ki, en kısa verenle oturursun, konuşursun, onunla anlaşamazsan diğerleriyle. 
Ben biraz evvel arz etmeye çalıştım; gerekli, ama, yeterli şart değil. Gerekli şartı 
ben bulmuşum, en kısa süre; yeterli olabilmesi için, onun diğer yan şartları da 
yerine getirmesi gerekir. O yan şartları da yerine getiriyorsa, tamam, benim 
istediğim olmuştur derim, ben o zaman tamam derim, diğerleriyle görüşmem. Niye 
görüşmem; çünkü, o zaten... 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Sıralamanın kararı; yani, netice itibariyle 
gerekçesini de yazıyor, diyor ki, tüp geçit şöyledir, falandır filandır. Gerekçe de var 
orada. Netice itibariyle, siz, yıllardır bürokratlık yapıyorsunuz ve şu anda Genel 
Müdürsünüz. Bu konuyla dönemin başbakanının ilgisi nedir? 

DİNÇER YİĞİT - Bana kalırsa, bu konuyla, dönemin başbakanının hukukî 
ilişkisi yok. Yani, ben, buraya... Çok fazla yok. 

Efendim, bakın burada çok ayrıntı var. Yani, sizin sorunuz asasında 
enteresandı. Ben buraya niye geldim, niye çağırıldım; yani, teknik şeyleri anlatmak 
için çağırıldığımı söylüyorsunuz, gayet tabiî doğru, onu anlatayım. Yani, öteki 
komisyonda bunu çok geçerli buldum; ama, bu komisyonda şimdi başbakan 
deyince, ben aradım, hafızamı yokladım, başbakanın burada nerede bir imzası var; 
başbakanın bir yerde imzası var... 

Bakanla ilgili olanda çok şeyler var; yani, doğru yapılmayan işlemler var bu 
ihale süreci içerisinde, onun hepsini tek tek anlattım ben. Ama, başbakanın olunca, 
başbakan 16 Ekim 1998 tarihinde bir anlaşma imzalamış; tamamen hukuken 
geçersiz bir anlaşmadır. 

Yok zaten. Tamamen, ben, onun, hâlâ, bu yap-işlet-devret kanunundaki 
yerini anlayabilmiş değilim. Niye imzalamış ki böyle bir şeyi? Bir defa, Damştayda 
taslak sözleşme onaylanmamış. Taslak sözleşme onaylanmadan... Ki, bir sene 
sonra daha o tartışmalar sürüyor işi bıraktıktan sonra. Sayın başbakan, orada, 
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bilmem firmayı inceledim, şunlarına bunlarına... Başbakanın bir tek orada duhulü 
var olaya. Bana kalırsa, onda hiçbir hukukî bir şey yok. 

DİNÇER YİĞİT - Ben burada özetliyorum. Birkaç tane kırılma noktası var bu 
kadar kamuoyuna yansıması... Bir tanesi -tekrar ediyorum- birinci ihalede bana 
kalırsa, görevlendirme komisyonunun kararı doğrultusunda bunu YPK'ya sormak 
gerekebilirdi, şaibeleri ortadan kaldırmak amacıyla. İkincisinde, bakan olurunun 8 
inci maddesi çok önemlidir. O maddeye göre en kısa süreyi çağırmak, eğer o diğer 
koşulları sağlamıyorsa, onu çıkarmak, ikincisini çağırmak gerekebilirdi. Üçüncüsü 
de Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili olduğu için söylüyorum, Danıştayın onayını 
almamış ve Danıştay tarafından okeylenmemiş bir uygulama sözleşmesine dayalı 
olarak veya ortada bir uygulama sözleşmesi yokken onaylanmış, böyle bir anlaşma 
imzalamak hukuken, bence hiçbir değeri yoktu. 

Ancak, ben tekrar görüşümü söylüyorum, benim görebildiğim kadarıyla 
mevcut kanun ve yönetmeliklerde Sayın Başbakanın imzasıyla icraata dökülen 
herhangi bir şey yok bağlayıcı. Ancak, bizde şöyle bir şey var. 

Karayolları kuruluş kanunda şöyle bir şey var. Ben genel müdür olarak 
diyelim ki, yetkilerimin bir kısmını genel müdür yardımcılarıyla veya paylaşırım; 
ama, onların attığı imzadan ben sorumluyum. Yani, onların yanlış icraatları beni 
temize çıkartmıyor, kuruluş kanunumuzda böyle bir madde var. Benim genel 
müdür yardımcım benim haberim olmadan bir ihaleye imza atmışsa ve orada şaibe 
ortaya çıkmışsa, genel müdür yardımcısıyla müteselsil olarak ben de sorumluyum; 
ama, bu ihalede böyle bir şey ben göremiyorum hukuken; ama, siz daha iyi 
bilirsiniz. Acaba, şu açıdan mı, Sayın Başbakanın Sayın Bakanını uyarması mı 
lazımdı etik açısından. Bu kadar böyle şey çıkıyor, bilmem ne, sen bunları nasıl 
yapıyorsun falan... Yani, o açıdan görevi kötü kullanma gibi bir değerlendirme 
benim hukuk bilgimin dışında. 

7- Komisyonumuzun 30.03.2000 tarihli 5 nci toplantısında, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı eski Bakanı sayın Cevat AYHAN özetle; (Ek-6) 

Bu proje, 1993'te başlamış, yatırım programına girmiş -1993 yatırım 
programında var- 3465 sayılı Yap-İşlet-Devret sayılı Kanuna göre, sonra, 3996'ya 
geçmiş, ona göre... Tabiî, muhtelif kademeleri var; onları şey yapmayacağım. 
1993'te başlayıp devam etmiş. 54 üncü hükümet kurulduğunda, daha önce alınmış 
olan tekliflerde, bir tane teklif vardı, tek teklif vardı; Bouygues-Vinsan Grubunun 
teklifi vardı. Bunun üzerine, o zamanki Karayolları Genel Müdürlüğü, pazarlıkla 
buna ihaleyi verelim mi, ne yapalım diye hükümete sormuş, Yüksek Planlama 
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Kuruluna, oradan da, tekrar şeye çıkın, teklif alın, ihaleye çıkın diye talimat gelmiş. 
Onun üzerine, tekrar, işte, o arada, 53 üncü hükümet kurulmuştu. 

Bizim dönemimizde şey yapıldı; daha doğrusu şöyle oldu: Yani, şeyde, 
YPK kararından izin alınması gerektiği hakkında bir şey, ara karar almış komisyon 
2.5.1996'da, 53 üncü hükümet zamanında, 14.2.1996'da 282 sayılı kararla 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür oluruyla görevlendirme komisyonu 
kurmuş, kurulma kararını almış; yani, biz, görüşelim, şey yapalım diye; fakat, 
hükümet değişmiş sonra, görevlendirme komisyonu ara karar almış. Teklif sayısı 
üçten az ve bir adet Bouygues-Vinsan sadece olduğu için, 94/5907 sayılı 
kararnamenin 13 üncü maddesine göre değerlendirilebilmesi ve uygulama 
sözleşmesine başlanabilmesi için YPK'dan izin alınması hakkında bir karar 
alınmış. Yani, tek teklif olduğu için. YPK'dan gelen yazıda da, 23.5.1996'da 863 
sayılı KGM'nin YPK'ya yazısı, yine, pardon, bu komisyon kararıydı, 
12.5.1995/93/4402 sayılı kararnameye göre, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan bu iş 
için, tek firmanın teklif verdiği, kamu yararına uygun serbest rekabetin oluşmadığı, 
tekliflerin değerlendirilme ve mukayese imkânı bulunmadığı ifade edilerek, 
94/5907 sayılı kararnameye göre, pazarlık usulüyle görevlendirme hükmüne göre, 
ki, 14 üncü maddesidir o, ön seçimi kazanan altı firma grubundan yeniden teklif 
alınabilmesi için YPK'dan izin istemiş, izin talebinde bulunmuş 23.5.1996, bizden 
önceki hükümet zamanında; ondan sonra, 24.7.1996'da da DPT'nin, YPK'nın genel 
sekreterliğini, sekreterya hizmetlerini yaptığı için DPT'den Karayollarına bir yazı 
geliyor. 94/5907 sayılı kararnamenin 15 inci maddesi son fıkrası hükmüne göre, 
istekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde, idarenin aynı yatırım 
ve hizmetler için kararnamedeki usullere yeniden başvurabileceği, buna göre, 
idarenin sonuç alamadığı bir görevlendirme usulü yerine, yeni bir usule başvurma 
yetkisine sahip olduğu ifade edilmiş bu .kararnameye göre. Ona istinaden, 
31.7.1996'da, Karayolları Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük oluruyla -şifahen, 
tabiî, idareci arkadaşlar bana söylemişlerdir "tekrar ihaleye çıkacağız, uygun mu?", 
ben de "olur" demişim, "çıkın" ; şifahî sevimdir, hatırlıyorum verdiğim talimatı, 
talebe evet dediğimi- Karayolları Genel Müdürlüğü, kafi teklif alınamadığı 
gerekçesiyle, 3996 sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin 94/5907 
sayılı kararnamenin, yukarıda zikredilen, 15 inci maddesine göre görevlendirme 
komisyonunun daha önceki kararının iptal edilerek, yani, Bouygues-Vinsan'la 
ilgili, bu işi müzakere edelim mi kararı iptal edilerek, ön seçimi kazanan altı istekli 
firma grubundan yeniden teklif alınması kararlaştırılmıştır. Bu on firmadan teklif 
istiyorlar, altısı veriyor -daha öncesi safahatını arz ediyorum- bu altı firmadan, ön 
seçimi kazanan altı firmadan tekrar teklif istenmesine karar veriliyor. 16.8.1996'da, 
Karayolları Genel Müdürlüğü altı firmaya yazı yazıyor. Bunlardan Bouygues-
Vinsan firmasına yeni teklif verip vermeyeceğini soruyor. Tabiî, sorarken, 
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gerekçesi de şu: 4.2.1996 tarihli teklifinin geçerli olup olmadığını soruyor aynı 
zamanda. Daha önce, Vinsan'ın tek teklifi vardı ya, kabul edilen teklif, 4.2.1996 
tarihli teklifiniz aynen muhafaza mı edelim, yeni teklif verecek misiniz diyor. En 
geç 19.8.1996'ya kadar bize bilgi verin diyor Karayolları. Aynı yazıyı, tabiî, diğer 
firmalara da yazıyor ve Vinsan'nın da, ilk teklifle beraber verdiği geçici teminat 
mektubunu da iade ediyor bu mektup ekinde ve arkasından, tabiî, Bouygues-
Vinsan KGM'ye yazısına, 4.2.1996 tarihinde verdiği teklifinde tadilat yaparak, 
yeniden teklif vereceğini bildiriyor. Karayolları da, bunun üzerine, altı firmaya 
tekrar yazı yazıyor. Tekliflerinin 4 Aralık 1996 tarihine kadar gönderilmesini 
istiyor. Bu benim dönemimdeki şeylerdir tabiî bunlar ve üç firmadan teklif geliyor. 
Bunlar, bildiğiniz gib Bouygues-Vinsan, Anglo-Japon-Turkish dedikleri, İngiliz, 
Japon, Türk konsorsiyumu bir de, İBKO, İspanyol, İngiliz konsorsiyumu olmak 
üzere, üçünde teklif geliyor. Bouygues'in teklifi, bir batık tünel dört alternatifli, 
eğik gergi halatlı köprü onbir alternatifli, Anglo-Japon grubunun asma köprü, 
İBKO'nun da asma köprü olmak üzere değerlendirilmeye alınıyor. Karayolları 
Genel Müdürlüğü, tabiî, bunları, ilgili komisyon bunları, hukukî, malî, yani, 
finansman gücü, gerçekleşme şeyi bakımından ve teknik bakımdan değerlendiriyor. 
Bu değerlendirmeye göre bir sıralama yapıyor. Sıralamayla ilgili de, Bakan olarak 
benim olurumu alıyor; yani, usulen, tabiî, o sıralamaya göre, önce, bu İngiliz-
Japon-Türk konsorsiyumundan başlayacağım diyor. İkinci olarak, İBKO ile, 
İspanyol, İngiliz konsorsiyumuyla görüşeceğim, Tekfen Grubunun dâhil olduğu, 
üçüncü olarak da Bouygues-Vinsan'la görüşeceğim diyor; biz de, olur, görüş 
diyoruz. Benim film burada koptu, yani, ondan sonrası bana ait değildir. 

Tabiî, değerlendirmeyle ilgili şeyler sorarsınız belki, onları ifade edeyim. 
Tüple ilgili, tabiî, o zaman, zaman zaman ben de arkadaşları dinledim şeyde, ilk 
defa yapılacak olmasının üzerlerinde tereddütleri vardı arkadaşların. Tabiî, yani, 
mühendislikte kolonu tam hesaplarsınız, kirişi hesaplarsınız; ama, bazı kompleks 
yapılarda herşeyi ölçemezsiniz; yani, bir yerde, insanların, tabiî, tecrübeleri, 
görgüleri, bilgileri, birtakım tatbikatlar, onlara, kanaatlerine yön verir. O 
tereddütleri vardı; zaten, raporda da var, sizin dosyanızda da göreceksiniz onu. Su 
üstüne göre su altı inşaatının zorluğu, riskleri, işletme riskleri, bağlantı yollarının 
su altında olması ve meyiller bakımından, bağlantı yollarında, zannederim, yüzde 
6'ya kadar meyil var bu tüplerde, yerin altına iniş, denizin altına inişinde. Projede 
ise, teklif verme şartnamesinde, yüzde 2'dir benim hatırladığım şartı. Körfezin 
dibinde büyük bir hafriyat var, dolgu var, o şeyin, kesonların, batık şeylerin, 
tüplerin iki tarafına belli bir meyille, belli bir yükseklikte, tabiî, dolgu yapılıyor o 
şeyi korumak için. Gemi çarpması riskine karşı tabiî o tedbir. Diğer taraftan, tabiî, 
dipteki o büyük hafriyatın deniz akıntısını ve ekolojik dengeyi bozacağı, su altı 
seyir bakımından denizaltılar bakımından şeyde, Gölcük'te tersane olduğu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 



- 4 0 -

düşünülürse, şeyde, daha doğrusu Deniz Kuvvetleri Kumandanlığının deniz trafiği 
bakımından birtakım mahsurlar ifade ettiler. Eğik gergi halatlı şey için de, teknik 
mülahaza olarak, özet olarak söylüyorum, dosyada var tabiî şeyi, Körfez trafiğini 
tahdit ediyor. Teklif verme şartnamesinde 800 bin metre açıklık istendiği halde, 
burada, 400 metre açıklık şey yapılmış. Su içi ayaklar, köprü yaklaşım yolları, 
bunların, bunlarla ilgili, tabiî, birtakım şeyler var. 

Teknik yönleri var. Gemi çarpma riski var, su içinde ayakları olduğu için, 
400 metre açıklık bu ek şeyde. Zemin tarama, dolgu, tabiî, denizaltına ayaklar 
yapacaklar ve ayakların etrafına da koruma dolgular yapacaklar; yani, işte bir şeye 
karşı. Tabiî, malî yönden de, şeyin, Vinsan'ın birtakım talepleri var şeyle ilgili, 
eğik gergi halatlı, 347 milyon dolar sübvansiyon istemiş, birtakım vergi, resim ve 
harçlardan müstesna olacağım diyor, ekstra olarak talep ediyor ve finansman, geri 
ödemede sıkıntı çektiğim zaman, teklifindeki şeyler bunlar, fiyatları arttırırım diyor 
bir miktar. Tabiî, sonra, onları indirmiş, bazılarını değiştirmiş, bunlar şey 
safhasında. İBKO'da da, ifade edilen, o da finansman için destek istiyor. Evet, 
sübvansiyon istiyor. 2x2 vermiş, bilahara 2x3 yapacağım diyor şerit genişliklerini. 
Evet, sonra, o da ilave teklifler vermiş. Devletten altyapı geliştirme fonundan 
destek istiyor, inşaata nakit açığı olursa buradan destekleyin diye talepte 
bulunuyor. Zemin riskini mücbir sebep mütalaa ediyor ve bununla ilgili süreyi, 
tabiî, süreye tesir edecek bir husustur. Sonra, bunlar da, birtakım taleplerinden 
vazgeçti benim hatırladığım. Bu üç grup arasında böyle bir sıralama yapıldı; ama, 
sıralamanın şeyi, tabiî, ana çerçevesi, bunlarla görüşeceksiniz, kamu yararına en 
uygun şartları getireceksiniz. Tabiî, burada, başka komisyonda da arkadaşlar ifade 
ettiler, daha önceki bir bakan oluruyla, o bakan olurunda, bizim hükümetlerden 
önceki, hükümetten önceki hükümet zamanında, "müzakereye, en kısa süresi 
olandan başlanacak" diye bir bakan oluru var. Tabiî, bu bakan oluruna rağmen, 
niye bunu dikkate almadınız?.. Benim de ifadem şu oldu; yani, gerçi, o dikkatimizi 
çekmedi o zaman, önüme gelmiş olsaydı, bu bakan olurunu iptal edin, yeni bir 
bakan oluruyla, süre esas değil burada... Tabiî, önce, kanaatime göre söylüyorum, 
önce teknik uygunluktur esas olarak, böyle kompleks bir yapıda. Tabiî, teknik 
uygunluktaki öncelik mühim, en uygun; ondan sonra, tabiî, süre ve geçiş fiyatları, 
pazarlıkla, müzakereyle değiştirilebilir; ama, teknik vasıfları değiştirme imkânınız 
yok müzakerelerde. Bunu da, ben, daha önce sorulduğu için dikkatinize sunmuş 
olayım. -n 

Tabiî, sürenin kısalığı millî ekonomi bakımından, fiyatların düşüklüğü de 
geçenler ve yine millî ekonomi bakımından bir faydadır. Tabiî, benim arkadaşlara 
talimatım, enine boyuna görüşün, acele ettiğimiz bir iş de değil bu şeyler aslında 
yani. Bazı firmaların değişiklik talepleri de var bunların içinden. Mesela, ben 
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alırsam, araba vapuru çalışmayacak, alternatif yollar olmayacak diye, bunlar..Hatta, 
bizim, o zaman, acele bir projemiz vardı, çok sıkışık bir trafik bölgesi olduğu için, 
Yalova-Topçular, Topçular'dan İzmit'e giden şeyi dört şeritli yapalım diye. Onun, 
bir kısmını ihale ettik, yapılıyor, Yalovo-Topçular arası yapılıyor, ağır da olsa 
ilerliyor; hatta, buna bile itiraz vardı o zaman, hatırlıyorum, müzakereler sırasında. 
Yani, bunun, tabiî, ne kadar süratli gerçekleşeceğini tahmin edemediğim için, 
tahmin etmek zor tabiî Türkiye şartlarında, onu da ihale etmiştik o zaman. Evet, 
yani, genel olarak benim arz edeceğim bilgiler muhterem komisyonunuza bunlar. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, ben, son bir soruyla size teşekkür etmek istiyorum. 
Şimdi, biliyorsunuz, bu soruşturma komisyonunun kuruluş nedeni ve bunun veriliş 
amacı, dönemin Sayın Başbakanı Mesut Yılmaz'la ilgili. Siz, ondan önceki 
dönemlerde bakanlık yapmış birisi olarak, sizin sadece ben yorumunuzu almak 
istiyorum, yani, size göre nedir Sayın Başbakanın bu konuyla ne gibi bir ilgisi 
olabilir ya da Sayın Başbakanın bu konuyla bu şekle geliş aşamasında bir etkisi 
olmuş mudur? Bu konuda sadece yorumunuzu rica ediyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim. Tabiî, Sayın Başbakanın, bu 
konuda, yeni bir hükümettir 55 inci hükümet, böyle büyük projeyi afişe edelim, 
imzalayalım, çıksın bu. Bu, bir siyasî tercihtir, en güzel siyasî reklamdır, onu da 
söylemek gerekirse, işin bu tarafı vardır yani, onu da ifade edeyim. Onun ötesinde 
bildiğim bir şey yok, bilmediğim bir şey için de, bir şey söyleyemem; ama, bir şey 
daha söyleyeyim: Bu tip araştırmalar, komisyonlar, kamu yönetiminin dürüst 
çalışması bakımından faydalıdır, müessirdir. Aslında, daha önce yapılabilse bunlar. 
Bunu, şunun için söylüyorum; yani, şüyu bulduğu anda Meclisin bazı 
komisyonları, gel arkadaş bilgi ver bakayım dese, bu iş için söylemiyorum, idare 
kendini daha zaptırapt altında tutar; ama, bizde, tabiî, Meclisin idareyi denetim 
gücü zayıf; ancak, hükümet değiştiği zaman denetim imkânı oluyor. O zaman da, 
olan olmuş oluyor. Yani, idarenin, hatta siyasî tercihlere önceliklere bile daha şey 
durabilmesi lazım teknik şey itibariyle, hayır, bunun böyle olması lazım diye. Batı 
bürokrasisinde bu var, batı siyasetçisinde de bu kültür var, bürokrasisinde de bu 
şey var. Yani, bazı önceliklerde, kusura bakmayın, ben bunu yapamam diyebilmesi 
lazım idarenin, daha iyiyi yakalamak için. Tabiî, bu da, İçtüzüktür, anayasadır, 
Meclis denetiminin daha müessir hale gelmesine, yani, şüyu bulduğu anda, gel 
bakayım arkadaş, nedir bu mesele, gel bakalım genel müdür, niye bu konuşuluyor. 
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8- Komisyonumuzun 30.03.2000 tarihli 5 nci toplantısında, Karayolları eski 
Genel Müdürü sayın Çetin FIRAT özetle; (Ek-6) 

Şimdi efendim, tabii projenin yapılabilirliği açısından. Aslında 6 firma grubu 
yeterlilik aldı. Başta da sizlerin de söylediği gibi, Tahkim Yasası aslında buna 
engel gibi hep gösterildi. Dolayısıyla, bu Tahkim Yasası çıkmadan yabancı 
sermaye Türkiye'ye girmeyecek... Zaten ilk, demin bahsettiğim o genel toplantıda 
en çok konuşulan konu, birincisi, Tahkim Yasasının henüz çıkmamış olması, 
ikincisi de Yalova kavşağından Orhangazi'ye kadar olan 40 kilometrelik yolun 
projenin içine dahil edilmesinin projenin yapılabilirliğini azalttığı yönünde 
konuşmalar. Bu iki başlıkta özetleyebilirim bunları. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman)- Görüşüldü, ikinciye geçilmedi, 
üçüncüye geçilmedi... 

ÇETİN FIRAT- O detayda inanın hiçbir şeyimiz olmadı, ama ben birinci 
aşamasını söyleyeyim. Yani, bizim bu görevlmendirme sıralamasını yapana kadar 
hiç kimseden ne bir, yani genel müdürümüz ve Sayın Cevat Ayhan o dönem 
Bakanımızdı, görevlendirme sıralama kararını da zaten Sayın Ayhan imzalamıştı, 
ne genel müdürümüzden, ne Sayın Cevat Ayhan'dan hiçbir şekilde ne yönlendirme, 
ne bir baskı kesinlikle görmedik efendim. Bunu çok gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim efendim. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya)- Bu nedenle mi ilk ihalede teklifte tek firma 
müracat edince siz onaylamamışsınız, imza atmamışsınız? 

ÇETİN FIRAT- Şu yönüyle efendim: Bu 3996'nın uygulama usul esaslarının 13 
üncü maddesinde, belli .... arasında kapalı teklif usulüyle görevlendirme 
yönteminde tek firmanın olması durumunda Yüksek Planlama Kurulunun kararının 
alınması şarttır diye bir cümlemiz var. Biz o zaman dedik ki, tek firma var, Yüksek 
Planlama Kuruluna konuyu aktaralım, bize "sözleşme görüşmelerine oturun" 
diyorsa oturalım diye komisyonda kararımızı öyle verdik. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya)- O zaman herhangi bir baskı oldu mu? 

ÇETİN FIRAT- Hayır efendim. 

MUSTAFA VURAL (Antalya)- O da mı tüp geçitte? 

ÇETİN FIRAT- Demin dediğim gibi açmadık efendim. Yani, bu teklifler tabii 
normal ihalelerdeki gibi tek şey değil. Yanlış hatırlamıyorsam 4 sandıktı. Hem 
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projenin detay incelemesine ancak ondan sonra girdik. Yani, büyük bavul 
boyutunda 4 sandıktı yanlış hatırlamıyorsam. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya)- Hangi tarihte emekli oldunuz siz? 

ÇETİN FIRAT- Ben, resmen 2 Temmuz 1997 yılında emekli oldum. 1 Mayıs 
1997 yılından itibaren de izinli olarak ayrıldım. 

9- Komisyonumuzun 30.03.2000 tarihli 5 nci toplantısında, Doğuş İnşaat 
Genel Müdürü Muammer ARIKAN ve TEKFEN İnşaat Genel Müdürü Ümit 
ÖZDEMİR özetle; (Ek-6) 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz. O zaman, önce ben bir soruyla hemen başlayayım. 
Siz, nihai aşamada, ilk üçe giren firmalardan birisiniz. Siz gelmeden önce biz 
burada onu tartışıyorduk. Yani, size göre bu ihalede bu işin şekli belli mi? Yani, 
şöyle belli mi: Yani, bu köprü müdür, tüp geçit midir? Çünkü, neticede yetkililer, 
yani teknik yetkililer bunun köprü üzerine bu ihalenin yapılması gerektiğini, teknik 
olarak bunun gerekli olduğunu söylüyorlar. Biz de o zaman şu soruyu soruyoruz; 
diyoruz ki, öyleyse neden tüp geçit teklifi veren bir firma da bu ihalede ilk üçe 
dahil edildi? Konu oradan biraz karışıyor. Yani, siz o konuda ne diyeceksiniz? Size 
göre de mi öyle ya da onların dahli nedir, niye dahil edildiler? 

MUMMER ARIKAN- Ben nispeten görevimde yeni olduğum için işin detayını 
Ümit Özdemir arkadaşım daha fazla biliyor, daha vâkıf. Onun için bu türden 
detaylara, müsadenizle onun cevap vermesi, tahmin ediyorum, daha doğru olur. 

ÜMİT ÖZDEMİR- İzin verirseniz şu şekilde başlayayım: Karayolları Genel 
Müdürlüğü müşavir firma Delkan Dap kanalıyla hazırlatmış olduğu teklif alma 
buradaki yapılacak olan köprünün cinsiyle ilgili herhangi bir sınırlamada 
bulunmadı. Biz, hatta bu konuda teklifçi firmalardan Karayolları Genel 
Müdürlüğüne sorular da geldiğini hazırlıyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü 
"bizim için önemli olan, burası bir yap-işlet-devret projesidir, nasıl isterseniz 
yaparsınız. Tüp de olabilir, asma köprü de olabilir veya eğik açıklıklı köprü de 
olabilir" tarzında sözlü beyanı olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla, başlangıçta 
buradaki yapılacak olan köprünün ve geçişin cinsiyle ilgili herhangi bir kısıtlama 
yapılmadı. İhaledeki bu kıstaslar son derece açıktı. 

Benim de yine hatırladığım kadarıyla, resmî evrakları bilmiyorum, ama siz 
ulaşabilirsiniz, Vinsan Firması sadece tüp geçit değil aynı zamanda eğik açıklıklı 
köprü de teklif etti. Yani, hem tüp geçit var hem eğik açıklıklı köprü var. Burada, 
köprü, eğik açıklıklı sistem veya tünel, bunlardan hangisi olur diye sorarsanız, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 



- 4 4 -

yine, bir teknokrat olarak fikrimi beyan etmek istiyorum. Burada, deprem şartları 
ile sismik şartlar dolayısıyla, en uygun, yapılması gerekli yapı cinsi asma köprüdür. 
Tüp geçit yapılması, bir mühendis olarak, bizim kanaatimize göre, bu bölgede 
risklidir; çünkü, biz, orada, teklif vermeden önce, araştırma yaptırttık, 200 metre 
derinliğinde sekman tabakası var, kaya tabakasını bulamadık. Dolayısıyla, 
yapılacak olan tüpün, orada, 70 metre derinliğinde sudan geçmesi lazım, üzerinde 
7 atmosfer basınç olacak ve daha sonra da, bunu, yumuşak kil tabakasının içine 
oturtacaksınız; bayağı riskli, yapılır, yapılmayacak bir şey yok; fakat, pahalı bir 
yapı olur. Yine, benim bildiğim kadarıyla, dünyada, şimdiye kadar 50 metre su 
derinliğinin üzerinde tüp geçit pek yapılmadı; yani, en derini Amerika'da 55 metre 
yapıldı. Şimdi, biz, Türkler, boğaz geçişini yapacağız 60 metre suda, bayağı zor bir 
iş, yani, Japon kredisiyle; dolayısıyla, İzmit'te tüp geçit yapılması son derece zor; 
yani, en uygun sistem, oradaki deprem, fay dolayısıyla, büyük açıklıklı asma 
köprü. Eğik köprü de, açıklığı küçük oluyor; o da, deniz trafiğine biraz mani 
olacağı için asma köprü, yine, en uygun çözüm gibi görünüyor. Biz de asma köprü 
teklif ettik. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Bu da, tabiî ki, en tabiî 
hakkınız; fakat, bilahara bu davadan vazgeçtiniz. Davayı devam ettirmediniz. Peki, 
davayı devam ettirmemenizin sebebi, davanın fuzulî açıldığını, nasıl olsa 
kaybedeceğiniz inancıyla mı vazgeçtiniz? Yoksa, başka bir nedeni mi vardı? O 
neden nedir? Niye davadan vazgeçtiniz? Çünkü, bir ticarî kuruluş olarak, meydana 
gelmiş bir zararı tazmin etmek, en mantıklı, mütedebbir bir tüccar olarak en tabiî 
hakkınızdır. Bunu öğrenmek istiyoruz ve halen, bu zararınızın devam ettiği 
kanısında mısınız? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Biz, zarar değil; ama, şu anda henüz karar verilmediği için, 
ihale değerlendirme aşamasında olduğu için, teklif alma şartnamesinde açıkça da 
belirtildiği gibi ve davet yazısında da belirtildiği gibi, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, belli bir sıralamayla firmalarla görüşeceği için, yani, birinci firma, şu 
anda, ihaleyi, bizim kanaatimize göre kazanmış değil. Onlarla bir görüşme 
yapılıyor ve bu görüşmenin sonucunda bir sonuca varılmazsa bizim de davet 
edilmemiz lazım. Hatta, biz de, talep edilmeden, müteaddit defalar teminat 
mektubumuzu yeniledik. Bu, mutlaka sizde vardır. Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'ye 
gönderilen yazıda, yazısı 2 Mayıs 1997'dir, diyor ki, "yap-işlet-devret modeline 
göre gerçekleştirilmesi düşünülen, Anadolu Otoyolu Dilovası ayırımı, Orhangazi 
(Körfez köprüsü dahil) otoyolunda yapılacak görevlendirme görüşmelerinin; 

1- Anglo-Japonise-Turkish Konsorsiyumu 

2- İBKO Konsorsiyumu 
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3- Bouygues-Vinsan sıralamasına göre yapılmasına karar verilmiştir." Yani, 
burada, biz, işi Anglo-Japonise verdik demiyor; henüz de vermediler. Dolayısıyla, 
biz, her zaman, hatta, yeni de iddia ediyoruz, ki, bizim teklifimiz daha iyidir. 
Bizimle de görüşüldüğü takdirde, biz de bunu ispata hazırız. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Mutlaka, hukuk müşavirleriniz 
bunu incelemiştir, malî müşavirleriniz de incelemiştir. Peki, o davayı neye 
istinaden açtınız; sonra neden bundan vazgeçtiniz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Biz, o davayı bu sıralamanın yanlış olduğunu iddia ederek 
açtık efendim. Biz dedik ki, bu sıralamanın... 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Peki, sonra, kani oldunuz mu, 
sıralama doğrudur mu?.. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır efendim. Davadan vazgeçmemizin sebebi, çok karışık 
bir hal aldı. O arada, birinci firma bizim davamıza müdahil olarak katıldı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü katıldı. Herkes birbiriyle davalık oldu; çok, içinden 
çıkılmaz bir yazışma, avukat ve bir gergin ortam oldu. Biz, beş firma, liderimizin 
başkanlığında toplandık, bu şekilde, bu kadar şartları zorlamanın, Türkiye 
Cumhuriyetiyle bu kadar davalık olmanın, firmaların birbirlerine girmesinin yanlış 
olduğunu, zaten, o sırada Vinsan'ın davası devam etmekteydi, yanlış olduğuna 
karar vererek davadan, herhangi bir baskı altında kalmadan çekildik. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Yani, birinci sıradaki firmanın bir avantaj 
sahibi olduğunu bildiğiniz için bu itirazları yaptınız, sıralamaya itiraz ettiniz; yani, 
Sayın Bakana gidip sıralamaya itiraz ettiğinize göre, böyle bir toplantı yaptığınıza 
göre, sıralamadaki birinci sıradaki arkadaşın bir avantaj sahibi, firmanın daha 
doğrusu olduğunu tahmin ettiğiniz için yahut da bildiğiniz için bu itirazları 
yaptınız; birinci sorum bu. 

İkinci sorum, bu komisyon, bu teklifi veren arkadaşlarımız, bu işten dolayı, 
dönemin Sayın Başbakanı Mesut Yılmaz'ı sorumlu tutuyor. Bu konuda, siz, firma 
yetkilisi olarak, duyduğunuz, bildiğiniz bir şey var mıdır? Sayın Mesut Yılmaz, 
devlete zarar vermiştir, bu projeyle devlet zarara uğramıştır, Sayın Mesut Yılmaz, 
sorumludur deniliyor. Komisyonumuzun kuruluş amacı bu. Bu konuda bildiğiniz 
bir şey var mı? 

MUAMMER ARIKAN - Yok, benim, Doğuş'un bilgisi olarak, efendim, bizim, 
böyle bir bilgimiz yok. Böyle bir şeyi, biz de hani, işte, medyadan filan 
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gördüğümüz kadarıyla; fakat, bizim böyle bir şeyimiz yok, hayır; Doğuş olarak 
bizim bir bilgimiz yok; yani, bu konuda, yapabileceğimiz bir katkımız yok. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Birinci sorunuza cevap şunu arz edeyim efendim: Biz, teklif 
alma şartnamesinde de belirtildiği gibi, zannettik ki, Karayolları Genel Müdürlüğü 
birinci firmayla bir süre konuşacak, sonra bizi de çağıracak, başka bir odada 
bizimle konuşacak. Sonra, bu iki firma arasında bir rekabet sağlayarak teklifi 
değerlendirecek; ama, böyle, Sayın Bakana da, Sayın Genel Müdüre ve Karayolları 
yetkililerine de itirazımızın esas amacı buydu; yani, biz daha da iyiyiz, lütfen, bizi 
de dinleyin, biz de, lütfen, teklifimizi size açıklayalım, fırsat verin. İtirazımızın 
esas amacı, gayesi buydu; ama, biz, kesinlikle, herhangi bir şekilde, görüşmelere 
çağırılmadık. 

İkinci soruyla ilgili olarak, biz de, şirket olarak ve şahıs olarak, bu konuda, 
hiçbir şey duymadık, böyle bir somut bilgimiz yok. Kişi olarak da, yine, ben, bir 
başbakanın böyle bir ihalede, herhangi bir etkisi olacağını veyahut dahli olacağını 
zannetmiyorum; çünkü, çok daha önemli işleri var. Yani, bu olayın başbakana 
kadar gidecek bir şeyi bizce yok. 

10- Komisyonumuzun 06.04.2000 tarihli 6 ncı toplantısında, Karayolları eski 
Genel Müdür Yardımcısı sayın Gülten YALÇIN özetle; (Ek-6) 

Şimdi, benden önce Genel Müdür Yardımcısı Çetin Beydi, Çetin Fırat Bey. 
Ben, bu projeyle ilgili olarak, çalışmaya, ilk, 1992 yılında, 17 nci Bölge 
Müdürlüğünde başladım. O zaman, Sayın Onur Kumbaracıbaşı bakandılar. 17 nci 
Bölge Müdürlüğüne görev vermişlerdi; gerek Çanakkale için gerek İzmit Körfez 
geçişi için, sözleşme taslaklarının hazırlanması. Biz, ilk orada başladık çalışmaya, 
orada bir grup arkadaşımızla birlikte. Bilahara, Yaman Bey Ankara'ya Genel 
Müdür olduklarında, oradan, o projede çalışmış olmam nedeniyle, burada da aynı 
projelere devam edileceği nedeniyle buraya tayinim çıktı, uygun gördüler. 
Dolayısıyla, ben, ilk Otoyol Proje Şube Müdürü olarak orada göreve başladım, 
Genel Müdürlükte, 7 Haziran 1996'da. O tarihte, komisyondaki, daha önce Otoyal 
Proje Şube Müdürü olan ve emekli olan arkadaşımın yerine ben komisyona çlahil 
edilmiştim. Bilahara, Otoyol Dairesi Başkanı olarak Sayın Cevat Ayhan zamanında 
görevlendirildim. O, Başkanı olarak da, Daire Başkanı olarak da, yine, komisyonda 
görev aldım, devam etti görevim. Çetin Beyin emekli olması ve ondan sonra benim 
Genel Müdür Yardımcısı olarak tayin edilmem üzerine Komisyon Başkanı oldum; 
ancak, bu görevlendirme komisyon kararının yazılması, onaylanması Çetin Bey 
zamanındadır. Ben, o komisyon kararında üye olarak imza atmış bulunuyorum. 
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DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Bunların hepsi olur denmiş; 
dolayısıyla, bu üç firma, daha evvelki zeyilnameyi uygun olarak ihaleye katilma 
hakkını elde etmişler. Şimdi, bu şartlar altında, ki, diğer iki firmanın iddiası şu, 
ikinci ve üçüncü sırada olan firmaların iddiası şu: Birinci firmayla görüşüldü-ve 
orada, ihale verildi. Ondan sonra, bizimle görüşülme müddeti istenilmedi; 
dolayısıyla bakan oluru ihlal edilmiştir burada ve dolayısıyla da, kamu zararı 
meydana gelmiştir; çünkü, süre bakımından biz avantajlıydık, işte, bilmem teknik 
olarak da biz avantajlıyız; onlar, tabiî, herkes kendi iddiasını ortaya atıyor. Şimdi, 
bu şartlar altında, bu bakan olurunu niye nazara almadınız? Yani, birinci öncelik, 
zaman olmasına rağmen, ki, hâlâ değerli bir şeydir, zaman daha uzun, bunu niye 
nazara almadınız? Tercih sebepleriniz nelerdir? Neden ikinci veya üçüncü, Sayın 
Bakanın söylemesine rağmen, ikinci veya üçüncü firmayla, birinci tur, ikinci tur 
görüşmeler yapılmadı? Bu birinci firmaya bu ihalenin verilmesinde size veya 
heyetinize, bu firmaya verilmesi konusunda, gerek idarî gerekse siyasî merciler 
tarafından bir talimat verilmiş midir? 

GÜLTEN YALÇIN - Kesinlikle böyle bir talimat yoktur, kesinlikle öyle bir şey 
yoktur. Tamamen, komisyonun kararı ve müşavirimizin ön incelemesi 
mukabilinde, komisyonun müşavirin incelemesiyle birlikte, kendi incelemesi ve 
sonuçta, birinci firmanın bu işe en uygun firma olduğuna karar verilmiştir. 

BAŞKAN - Peki, ben son bir soru sorayım Gülten Hanıma: Gülten Hanım, peki, 
dönemin Sayın Başbakanı Mesut Yılmaz, bir şey çünkü, burada deniyor ki, 
16.10.1997 tarihinde bir protokol metni gibi bir metin imzalanmış, bu metin sizce 
kabul manasına mı geliyor, yoksa sadece bir protokol müdür? 

GÜLTEN YALÇIN - Protokoldür efendim. 

BAŞKAN - Yani, kabul manası çıkmaz buradan. 

GÜLTEN YALÇIN - Çıkmaz, hayır efendim; çünkü, Danıştaydan çıkan 
sözleşmeye zaten firma itiraz etti ve o nedenle asıl sözleşme imzalandı. 

BAŞKAN - Yani, bunun nedeni, o firmanın birinci firma olarak ilan edilmesinden 
dolayı bir şey sadece. 

GÜLTEN YALÇIN - Evet, evet. Yani, firmayla görüşmeler yapılırken, birinci 
firma olarak, sıralamadan sonra biliyorsunuz bu itirazlar başladı. Dolayısıyla, bu, 
hem bizim aleyhimize oldu, Karayolları aleyhine hem devlet aleyhine hem de şu 
anda birinci firma da bunu pekala kullandı, bu da gayet açık söylenebilir. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Aleyhe mi oldu? 

GÜLTEN YALÇIN - Evet. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Peki, adet midir yapılmadan böyle 
şeylerin yapılması, afedersiniz yine aynı... 

BAŞKAN - Onu bir konuşacağız. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Yani, bu adet midir, şey yapılmadan, 
ana sözleşme yapılmadan böyle şeylerin yapılması? 

GÜLTEN YALÇIN - Olabilir efendim. 

11- Komisyonumuzun 06.04.2000 tarihli 6 nci toplantısında, Prof.Dr.Hilmi 
Turhan DURGUNOĞLU özetle; (Ek-6) 

Ben, tabiî, önce, konumu söyleyeyim size. Bir kere, her şeyden önce, çok 
teşekkür ederim benim bilgime başvurduğunuz için. En azından, insan, işte, ben, 
1973'ten beri Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesiyim, belli noktada, bilim 
adamlarının da, bir şeyler diyebilmesi iyi bir şey tabiî; çok memnuniyet verici. 
Şimdi, şöyle, benim, burada, biliyorsunuz üç ayrı grup vardı. Ben, bir grubun, 
bunun içinde, Tekfen, Doğuş, Türk şeyi olarak, işte, İtalyanların olduğu, İmpresit, 
Fransızların olduğu ve İspanyolların olduğu, işte, İBKO galiba hatırladığıma göre, 
adlandırılan konsorsiyumun zemin mekaniği temel mühendisliği konularında, bir 
nevi müşavir olarak bu projede görev aldım. Daha doğrusu, teklif safhasında, teklif 
öncesi görev aldım. O sırada, bana ilk, bir kere şunu söylemek isterim ki, ülkemiz 
yönünden, hakikaten çok gurur verici bir şey bu; çünkü, işte, İtalyanların, 
Fransızların, İspanyolların ve Türklerin olduğu bir ortaklıkta, Türk tarafının, yani, 
bizlerin, böyle bir önemli bir yapının temel sistemiyle ilgili seçilecek sisteme karar 
verilmesinde teknik bilgilerin bizim tarafımızdan vaz edilmesi, biz Türkler için, 
aslında, büyük bir övünç kaynağı. Şimdi, ben, size, aslında bir dosya da getirdim. 
Madem beni seçtiniz, ben kimim belki bakmak istersiniz, onu da size vermek 
isterim. Şöyle, ben, 1968 senesinde Teknik Üniversiteyi bitirdikten sonra, 1968 ve 
1972 yılları arasında California'da, Berkeley Üniversitesinde Zemin mekaniği 
temel mühendisliği ve deprem mühendisliği üzerinde doktora yaptım ve 1972-1973 
yılları arasında, hatırlayacaksınız, işte, Amerikalılar aya gittiler, biliyorsunuz 
1969'da Apollo 1 l'le ilk, ondan sonra da, arkasından diğer Apollolar geldi. Apollo 
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16'da da benim hocamla beraber geliştirdiğim bir aletle ay zemininin özellikleri 
vesairesi şey yapıldıktan sonra, ben, 1973'te Boğaziçi Üniversitesine döndüm. 
1973'ten beri de, Boğaziçi Üniversitesinde, özellikle deprem mühendisliği ve temel 
mühendislik konusunda, çok çeşitli, modern teknolojilerin ülkeye kazandırılması 
konusunda, elimden geldiği kadar katkılarım oldu, çok öğrenciler yetiştirdim. 
Bunların birçoğu, işte, yurtdışında doktora yaptılar, vesaire ve aktif olarak da, 
bizim Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda görev 
aldım. Bir dönem, araştırma, Deprem Araştırma Enstitüsünün rektörlüğünü yaptım 
ve şu anda da, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri sonrası, biliyorsunuz, 
Amerikada ki San Andreas fayıyla bizim Kuzey Anadolu fayı arasında çok büyük 
bir benzerlik var; gerek fayın kırılma mekanizması gerek büyüklüğü yönünden; 
dolayısıyla, Amerikalılar, aslında, Türkiye'deki depremleri çok önemli bir, birebir 
bir laboratuvar gibi, arazi bir laboratuvar gibi kullanıyorlar. National Science 
Foundation, şu anda, 2 milyon dolarlık bir araştırma bütçesi tahsis etti 
Amerikalılara. 20 ayrı grup, 100 bin dolar almak suretiyle, çok çeşitli konularda 
araştırmalar yapıyorlar. Biz, bunların üç tanesini, Amerikalılarla beraber 
çalışacağız. 

Bu arada, 17 Ağustos depremi sonrasında, yine, çok çeşitli gruplarla deprem 
bölgelerini gezmek suretiyle değerlendirme yaptık ve 17 Ağustos depreminin 
Türkiye'deki sonuçları yönünden Amerikalıların hazırladığı rapor, bir Türk-
Amerikan raporu haline dönüştü. O da bir övünç vesilesi. İnşallah, bugünlerde, son 
hali yayımlanıyor; sizin başkanlığınıza bir kopyasını takdim ederim ve orada, 
bizlerin isimlerini de göreceksiniz. Belli bölümlere bizimkilerin katkıları da var. 
Dolayısıyla, şunu söylemek isterim ki, temel mühendisliği ve deprem 
mühendisliğinin, zemin ve temel mühendisliği yönünden oldukça iyi bir bilgi 
birikimim var. Ayrıca, Türkiye'nin çok büyük projelerinde de katkılarım var; gerek 
üniversite babında gerekse diğer müteakip kuruluşların tarafımdan aldığı 
müşavirlik bazında veya projelendirme bazında, büyük projelere katkım var. 
Karakaya Demiryolu Köprüsü, Soma Termik Santralı vesaire bunun gibi yüzlerce 
tesis. Dolayısıyla, bu proje tabiî çok enteresan. Niye enteresan? Ben 1968'de ilk 
Berkeley'e gittiğim vakit, tam karşısında San Francisco var, bearea, körfez bölgesi, 
bildiğiniz gibi, körfez, aynı, bizim İzmit Körfezinin biraz daha büyüğü, 1968 
senesinde üç tane köprüyle geçiliyordu körfez. Biz, işte, 1980, 1996'larda bu 
başladığı vakit, işte, demek ki, otuz sene arayla, ilk köprüyü yapmak üzere 
olacaktık. Dolayısıyla, benim için heyecan verici; bir. 

İkincisi, Kuzey Anadolu fay hattının ve Marmara Bölgesinin sismik 
aktivitesiyle ilgili olarak, ben, deprem araştırma enstitüsü safhasında da çok 
çalışma yapmıştım. Dolayısıyla, bu köprünün projelendirilmesinde, temel 
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sistemininin çok önemli, seçiminin çok önemli olduğunun bilincindeydim ve böyle 
bir projede, tabiî, bir insanın mühendis olarak veya bilim adamı olarak yer alması 
büyük bir şey, insanın hayatında. Nitekim, bu grupla, bildiğiniz gibi, taraflardan 
yap-işlet-devret sistemine göre, kendi fikir projelerini oluşturup, işte, kredi 
şartlarını, işletme şartlarını, diğer ekonomik faktörleri de.bir araya koyarak bir 
paket hazırlamaları istendi. Tabiî, bu paketin hazırlanmasında, her grup kendine 
göre bilgi birikimi olan insanları, grubunun bünyesinde tuttu. Herkes de, kendi 
konusunda birtakım şeyler hazırladı. Dediğiniz gibi, ben de, bu projede, 
depremselliği de göz önüne almak suretiyle, mevcut zemin şartları altında, 
buradaki körfez geçiş köprüsünün temel sistemlerinin, bu, hangi kriterlere göre 
tasarımının yapılması ve hangi temel sistemlerin seçilmesi yönünde gayet detaylı 
bir rapor hazırladım. Bu raporla, bildiğim kadarıyla, o konsorsiyum teklifini 
hazırladı ve teknik gerekçeleriyle beraber bunu Karayollarına sundu. Sonra, diğer 
gruplar da, hazırladılar. Bildiğim kadarıyla, bir grubunki zaten asma köprü değildi 
şey, çok uzun ayakları vardı körfez içinde, daha kısa açıklıklı bir köprüydü; diğeri 
de, Anglo Japonise denilen, şey, galiba, ENKA, bir Japon kuruluşu ve İngilizlerin 
ortaklaşa olduğu grup, onlar da, yine, asma köprülü bir proje; fakat, bu köprünün 
temelleri kazıklar üzerine konmuştu. Bunun üzerinde Ankara'da bir toplantı oldu. 
Karayolları Genel Müdürlüğünde. Gayet iyi hatırlıyorum, Karayolları Genel 
Müdürü vardı o toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı vardı. 

BAŞKAN - Yaman bey mi hocam? 

PROF. DR. HİLMİ TURHAN DURGUNOĞLU - Yaman beydi Genel Müdür, 
Gülten Hanımdı Yardımcısı, o vardı; Gülten Hanım Daire Başkanıydı, Çetin Fırat 
vardı Genel Müdür Yardımcısı ve diğer daire başkanları, tanımıyorum, bir şey 
vardı, Karayolları Genel Müdürlüğünün müşavir, yani, mühendis müşavir firması, 
tam ismini de hatırlayamacağım şimdi. Galiba, bir Kanada-Türk konsorsiyumu... 

BAŞKAN - DAP Danışmanlık... 

PROF. DR. HİLMİ TURHAN DURGUNOĞLU - Ondan sonra da Tekfen, 
Doğuş, işte, o beşli grupta, idarî elemanları, teknik elemanlarıyla oraya davet 
edildi. Gelip, işte, birsürü konuda sualler soruldu bu toplantıda. Bunlardan bir 
tanesi de, geldi, temel sistemine oturdu. Bu temel sistemiyle, biz, biliyorsunuz, -
bilmiyorum gördünüz mü dokümanlarda- deprem sırasında, işte, Adapazarı'nda 
gördüğünüz gibi, bizim Derince Limanında gördüğünüz gibi, zemin, bazı özel 
zeminler, özellikle gevşek kumlar dediğimiz zeminler, büyük deprem sarsıntıları 
sırasında mukavemetlerini kaybediyorlar, bunlar, çok büyük deplasmanlara maruz 
kalıyorlar, sıvılaşma dediğimiz bir şey teknik tabiriyle, yani, bir sıvı gibi akıyorlar; 
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dolayısıyla, üzerindeki herhangi bir yapı, hiçbir şey taşımaz halde. Temel sistemi 
nasıl olursa olsun, eğer, bu sıvılaşabilir zemin bunun altındaysa aşağıya çöküyor. 
Kazıklı olsa dahi, bu sıvılaşan zemin tamamen buradan gittiği için, bu sefer, yatay 
yükleri alamaz hale geliyor; yani, düşünün ki, bu kazıklar, sanki, şeydeymiş gibi, 
suyun içinde kalmış gibi, çok daha büyük bir kısmı. Dolayısıyla, o zaman, biz, 
seçtiğimiz, bir de, ben, şöyle bir analoji yaptım; tam o sıralarda, iki sene önce, 
1995'te Kobe depremi olmuştu, hepiniz hatırlayacaksınız. Kobe depreminde, 50 
bin küsur bina yıkıldı. 100-200 milyar dolar civarında büyük bir ekonomik kayıp 
vardır Japonlara, orada, Japonlar, tam deprem olduğu sırada, Akaşi köprüsünü inşa 
ediyorlardı. Tam, bizimkine çok benzer, iki kilometre uzunluğunda asma köprü ve 
temelleri keson temeller. Yani, kesoh temeller nedir? Daha böyle ağırlık şeklinde; 
ama, temel zayıf zeminler tarayıp kaldırılmak suretiyle aşağıda çok daha sağlam 
zeminlere oturulur şeklinde teşekkül ediyor. Dolayısıyla, deprem sırasında 
sıvılaşacak bir zemin yok artık temelin altında; dolayısıyla, bu sistem çok daha iyi 
dayanabilir. Nitekim, Kobe depreminde, bütün bu hasarlara rağmen, köprüye en 
ufak bir şey olmadı. Bunun gibi, bir sürü, deprem bölgesindeki asma köprülerle 
ilgili, dünyadaki örnekleriyle ilgili ben bir liste hazırlamıştım bizim gruba, o listeyi 
vermişlerdi. Benzeri şeyleri ve biz, o zaman, genel müdürün de katıldığı toplantıda, 
bunun ne kadar önemli olduğunu, özellikle, yine, güney yakasında, ankrajlarla 
bağlanacak, yani, aynı bizim Boğaziçi Köprüsü gibi düşünün, ankrajlarla 
bağlanacak olan blokların da sıvılaşabilir zemin içinde kalabileceğini, dolayısıyla, 
o bölgenin de sıvılaşmaya karşı özel tedbirler alınması gerektiği yönünde teknik 
izahatta bulunduk. Ondan sonra da, tahmin ediyorum, ya o toplantı öncesi veya 
sonrası tam emin değilim ben, ayrıca, yine, böyle bir 5-6 sayfalık, bütün bunları -
bilmiyorum, o doküman sizin elinizde var mı- özetleyen, konsorsiyum adına, temel 
sıvılaşma potansiyeli nedir, burada, ona göre hangi temel sistemi seçilmelidir diye 
bir teknik rapor hazırladım. Bilmiyorum, o rapor size takdim edildi mi? 

BAŞKAN - İzmit körfez geçişi köprüsü konumunda zemin sıvılaşma potansiyeli 
ve doğru temel sistemi... 

PROF. DR. HİLMİ TURHAN DURGUNOĞLU - Aynen, o rapor, İBKO 
konsorsiyumu adına benim tarafımdan hazırlandı. İşte, orada, bütün bunların 
teknik gerekçeleri verilmek suretiyle, burada, seçilen temel sisteminin ne kadar 
doğru olacağı, işte, burada, yapı ömrü boyunca 7,7 büyüklüğünde bir deprem 
meydana gelebileceği, Kuzey Anadolu fay hattının, hatta, elimle çizdim, gayet iyi 
hatırlıyorum, ben inşaat mühendisiyim, aslında temel mühendislik konusunda, ben 
sismolog değilim yani; ama, oranın sismik aktivitesine bakmak suretiyle Kuzey 
Anadolu fay hattı boyunca geçmişte olan depremlere de işaretlemek suretiyle, 
böyle elimle, gayet basit köprüyü koydum, o zaman da, orayı işaretledim. Hiç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 



- 5 2 -

unutmuyorum, işte, burası dedim, çok kısa zamanda yırtılması beklenen şey. 
Göreceksiniz, o, tamamen, işte, 17 Ağustos depreminde yırtılan faydır. Dolayısıyla, 
bu olasılığa göre, mutlaka bu köprünün temel sisteminin ve ankraj bloklarının, işte, 
7,7 büyüklüğünde, oradaki yırtılacak faya göre projelendirilmesi gerektiğini 
söyledim. Benim size söyleyebileceklerim bundan ibaret. Bunun dışında, tabiî, bu 
rapor idare tarafından nasıl değerlendirildi? Bütün bunlar, o toplantıda tekrar dile 
getirildi. Tabiî, idare, diğer taraflardan da birtakım şeyler olmuştur. Benden diğer 
bütün üç sistemi alın, bunların tekrar değerlendirmesini yapın şeklinde bir talep 
gelmedi; ama, benim müşavirlik ettiğim gruba, bana, tabiî ki sual geldi; yani, 
neden kazıklı sistem öbürleri seçiyor, biz seçmiyoruz. Onunla ilgili, onun 
mahzurlarıyla ilgili bütün bilgiler verildi. Teknik olarak bundan ibaret. 

Tabiî, şunu söylemek isterim -madem bu fırsatı bana verdiniz, bu 
memleketin bir evladı olarak- bu köprü, bence yapılmalıdır; mutlaka köprü 
yapılmalıdır. Nasıl yapılırsa yapılsın bilmiyorum. Birileri tarafından yapılmalıdır. 
Bu köprüyü en iyi şekilde yapacak bilgi birikimi Türkiye'de vardır. Türkiye'de 
inşaat mühendisliğinde ve müteahhitlikte, aslında, gayet iyi bir bilgi birikimi var. 
Türkler, biz, bu konuda çok çok iyiyiz. Deprem mühendisliğinde son derece iyi 
bilgi birikimimiz var. Bizim en büyük problemimiz, bilgileri bir araya getirip doğru 
dürüst kullanmasını bilmiyoruz; yani, çorbayı yapacak her şey var; bir türlü 
çorbayı doğru dürüst yapamıyoruz. Hakikaten yazıktır, günahtır; çünkü, 1968'te 
gittim, üç tane köprüyle geçmişlerdi daha o zaman. Şimdi, geldik 2000 yılına, 
aramızda 32 sene var; biz, daha hâlâ o köprüye başlayamadık. 

Bakın, aynı şeyler de yanlış. Bu köprü yapılırsa, tabiî, planla birlikte 
yapılmak mecburiyetinde. Bu köprü ihaleye çıkarıldığı vakit, şey olarak da çok 
doğru bir karar alınmıştı. Orhangazi'ye kadar otoyolla birlikte yapılıyordu. Bu, çok 
doğru bir karar. Lütfen, hakikaten, eğer bu köprü yapılacaksa, mutlaka, 
Orhangazi'ye, hatta, Orhangazi'den Bursa, şimdi, çevre yolları filan da yapılıyor; 
yani, o zaman, Orhangazi-Bursa yolu tahmin ediyorum aynı zamanlarda ihaleye 
çıkıyordu. Dolayısıyla, o artere bağlanacaktı. Bu İstanbul-İzmir hattının bir 
parçasıdır. Özellikle, siz, Başkan, İzmirli olarak, değil mi? 

12- Komisyonumuzun 06.04.2000 tarihli 6 nci toplantısında, DAP Danışma 
Pazarlama Yetkilisi sayın Sezer ERGİN özetle; (Ek-6) 

BAŞKAN - Sezer Bey, bu İzmit Körfez Geçişi Orhangazi Otoyolu Projesinde 
tahmin ediyorum Karayollarının ilgili danışman firmasının yetkilisisiniz. Bu 
konuyla ilgili arkadaşlarımızın size soruları olacak, önce, siz ihale aşamasına 
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gelmiş bu konuda ne düşünüyorsunuz, hazırlıklarınız nelerdir, Komisyonumuza ne 
tür bir bilgi sunacaksınız? 

SEZER ERGİN - Efendim, öncelikle izin verirseniz, kim olduğumuzu ve ne 
yaptığımızı kısaca arz edeyim. 1993 yılında Karayollarının bu konuyla ilgili yaptığı 
danışmanlık ihalesine biz Kanada ve Türk iş ortaklığı olarak katıldık ve projeyi 
üstlendik. Türk grubunun ben yetkilisiyim; Kanada grubu projenin diğer ortağıdır, 
danışmanlığımızın diğer ortağıdır ve iş ortaklığının da lideridir. Biz, Karayollarına 
bu konuda danışmanlığını üstlendiğimiz görevler, kısaca, yap-işlet-devret 
altyapısının bu projeye uygulanmak kaydıyla oluşturulmasında Karayollarına 
yardımcı olmaktı. Bu hizmetlerimiz ön seçim dokümanlarının hazırlanıp ön 
seçimin yapılması, değerlendirilmesi, ihale dokümanlarının, dosyalarının veya 
şartnamelerinin başka bir deyişle oluşturulması, ilgilenen firmalarla yapılacak 
görüşmeler, onu takiben tekliflerin alınmasını müteakip tekliflerin analizleri ve 
değerlendirmeleri, onun ardından da sıralanan firmalarla yapılacak olan 
görüşmelerde ve uygulama sözleşmesinin oluşturulmasında Karayollarına 
danışmanlık hizmeti sunmaktan ibarettir. Takdir edileceği gibi, biz Karayollarının 
her aşamada içinde değiliz. Biz, bize verilen görevler ve bize verilen bilgi ve 
belgeler içinde görevimizi yaptık; yaparken de bizim esas aldığımız 3996 sayılı 
Kanun, ona paralel olarak 5907 sayılı kararname, ihale dokümanları ve 
şartnamelerdir. Bu dokümanlar çerçevesinde görev yürütülmüştür. Malumları 
olduğu üzere şu anda uygulama sözleşmesi metni halen bildiğimiz kadarıyla 
imzalanmamıştır. Bizim konuyla ilişkimiz geçen senenin sonunda; yani, 1998'in 
sonunda artık bitmiştir, şu aşamada ondan itibaren herhangi bir şekilde bu projeyle 
ilgimiz fiilen yoktur; yani, çalışma aşamasında yoktur. Benim kısaca arz edeceğim 
şeyler bunlar.Yalnız bir de şunu eklemek istiyorum: Yap-işlet-devret, takdir 
buyurulacağı üzere kompleks bir olaydır. Bu konuda bir çok uzman çalışmıştır. 
Ben size şirketin yetkilisi olarak bilgim dahilinde olan konularda yardıma 
amadeyim efendim. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Bu geçişin yapılması sırasında 
ne tür bir geçişin oluşu konusunda da sizin bir dahliniz oldu mu; yani, şu şekilde 
bir asma köprüyle geçmek veya tüp geçitle geçmek veya eğik askılı köprüyle 
geçmek gibi konularda sizin bir öneriniz olmuş mu Karayollarına? Var idiyse 
değerlendirmeye alınan üç tane firma var sizin kriterlerinize göre; tabiî, bu 
değerlendirmeyi yaparken de dosya münderecaatıyla bağlısınız bir yerde; çünkü, 
bu arada bir Bakan oluru var. Bu olur karşısında sıralamayı yaptığınızda birinci 
sıraya giren asma köprü, ikinci sırada olan yine asma köprü; ama, temelde 
farklılıklar var; üçüncüsü de bir tüp geçiş. Bunlar arasındaki tercihiniz -teknik 
olarak- neydi? Bu sıralamada teknik tercih yapmış mısınız; yani, birinci öncelik 
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olarak biz köprüyü tercih ederiz, ondan sonra tüp geçişi tercih ediyoruz diye bu 
değerlendirmede bu nazara alınmış mıdır? Bir de, en son olarak bu ihale 
sonuçlanmış mıdır sizce? 

SEZER ERGİN - Efendim, şöyle arz edeyim baştan itibaren: Projenin adı 
malumunuz İzmit Körfez Geçişidir. Bu geçişin yap-işlet-devretin ruhunda idarenin, 
uluslararası standartlara da uygun olmak kaydıyla, belirli dokümanları hazırlayıp 
bu ihaleyi yönetecek olan şartları belirlemesi gerekir. Bunu yaparken de tabiî ilgili 
kurumların bilgilerini ve arzularını dikkate almak zorundasınızdır. Dolayısıyla, ilk 
çalışma başlarken yapılan altyapıyla ilgili çalışmalarda; yani, bu Körfez geçişinin 
hangi parametrelere göre yapılacağı, verilerinin ne olacağı, teknik detaylarının ne 
olacağı konusunda birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bunların içinde geçişin 
niteliğini kontrol eden en önemli faktörlerden bir tanesi Deniz Kuvvetlerinin ve 
Denizcilik Müsteşarlığının ortaya koyduğu su geçişi, su seyrüseferiyle ilgili 
kriterlerdir. Bu kriterler esasında belirtilmiştir. Bu kriterler incelendiği zaman ilk 
aşamada köprü alternatiflerinin ve köprü şekli tanınmaksızın; yani, asma köprü 
veya başka bir tür köprü, eğik gergi askılı köprü tarzında bir tanımlama 
yapmaksızın nasıl bir geçiş olacağı konusu irdelenirken, köprü çözümleri ilk 
aşamada öne çıkmıştır ve dolayısıyla da dokümanlar köprü üzerinde hazırlanmıştır. 
Tabiî, burada dikkate alınması gereken başka koşullar da vardır, örneğin çok 
önemli olan bir çevre koşulu vardır. Bütün bu koşullar irdelenip bir köprü 
önerisiyle ilk evvela köprü fikri oluşmuştur veya köprüyle geçilmesi fikri 
oluşmuştur. Ondan sonra ihaleyle ilgili daha henüz teklifler alınmadan konuları 
firmalara izah etmek ve onların sorularını yanıtlamak için yapılan Karayollarının 
tertip ettiği toplantıda firmalardan bir tanesi köprü geçişinin yanı sıra tünel 
geçişinin teklif edilip edilemeyeceği konusunda -hafızam beni yanıltmıyorsa- bir 
soru yöneltmiştir ve o soruyu takiben de idare kendisi bunun bir tünel olarak da 
geçilebileceğini, eğer bütün bu şartları sağlayan bir tünel önerisi de getirilirse 
bunun da dikkate alınabileceğini ifade etmiştir; yani, projenin dokümanlarının 
hazırlanması köprüyle başlamıştır; ancak, şu arz ettiğim şekilde tünel teklifinin de 
alınabilirliği ve anladığım kadarıyla, dokümanı görmedim; ama, bu da galiba yazılı 
olarak bildirilmiştir firmalara. Dolayısıyla, tahmin ediyorum, birinci sorunuzun 
yanıtı bu efendim.İkinci sorunuzu rica edebilir miyim çok kısa, hatırlatmak 
amacıyla, yanlış bir şeye cevap vermek istemiyorum. Sıralamaya yöneldiniz galiba. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Evet, sıralamaydı/Sıralamada 
bu tercihlerin... Çünkü, bazı ifade veren kuruluşlarımız Türkiye'ye yabancı olduğu, 
dünyada çok büyük bir tatbikatının olmadığı ve bu nedenle de çok sıcak 
bakılmadığı şeklindeydi... 
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SEZER ERGİN - Hayır efendim, şimdi şöyle arz edeyim: Benim size arz 
edeceğim konuların pekçoğu, aşağı yukarı hepsi, kendi kanaatlerimin dışındakiler 
dokümanlarla sabittir, bunların hepsi Karayollarına resmen verilmiştir, sayın 
komisyon arzu ederlerse kendilerine de aynılarını takdim ederiz; dolayısıyla, hangi 
arkadaşım gelirse gelsin aynı şeyleri size söyleyecektir. Şimdi, tünele karşı bir ön 
yargı söz konusu değildi; ancak, bir de bir vakıa vardır ki, bu uzman 
arkadaşlarımızın kanaatlerini arz ediyorum; yani, tünel, özellikle deprem 
bölgelerinde bu boyutta bir tünel <çok uygulanmış bir proje değildir; ancak, tünel 
teklifinin üçüncü veya geliş ve sebebi vesairesi bu değildir; yani, söylediğinizde 
bir gerçek vardır; yani, dünyada bu az uygulanan bir tüneldir, küçük boyutta bir 
hayli uygulanmıştır, daha uygun koşullarda uygulanmıştır. Bu bir teknik gerçektir; 
ama, değerlendirme komisyonunun veya şöyle arz edeyim: Ben değerlendirme 
komisyonunun içinde olmadığım için, hatta raporu bile tam bilmiyorum; ama, 
bizim verdiğimiz raporda çok açık belirtilmiştir ki, bunlar varittir; ama, bundan 
dolayı tünel teklifi üçüncü sıraya gelmemiştir. Sıralamada esas olan yegâne ana 
kıstas deyim, verilecek tekliflerin 3996 sayılı Kanuna uygunluğu ve teklif verme 
belgelerine olan uygunluğudur. Firmalar bu şartları sağladıkları takdirde ancak 
sıralamaya belirli bir şekilde dikkate alınarak girebilirler; değerlendirme bu 
kıstaslarda yapılmıştır. Tünelin üçüncü gelmesindeki neden teknolojiden çok, diğer 
verilerdeki uyumsuzluklardır; bu da verilen raporlarda çok açıkça belirtilmiştir; 
yani, şöyle arz edeyim: Sıralamaya etken Türkiye'de tünel fazla uygulanmamış 
olması, idarenin bu konuyu bilmemesi değildir, bizim açımızdan, danışmanlık 
olarak ve bunu biz yazılı olarak da çok net olarak arz etmişizdir. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sizce doğru mu? Birinci 
firmayla görüşüldükten sonra ikinci ve üçüncü firmalara geçilmemiştir. Birinci 
firmayla protokol imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak ve 
teknik bir eleman olarak sizce birinci olarak belirlenmiş olan firmadan sonra ikinci 
ve üçüncü firmalarla aynı görüşmelerin devam ettirilip, bilahara icap ederse ikinci 
tur ve üçüncü turun oluşturulması sizce daha uygun muydu, değil miydi? Yani, şu 
ihale tarzı usule uygun mudur? 

SEZER ERGİN - Şöyle arz edeyim efendim: Bizim teklif alma şartnamelerimiz 
birinci firmayla anlaşılamadığı takdirde ikinci firmaya ve o da olmadığı takdirde 
üçüncü firmaya yönelinmesine amirdir, malumunuz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Bu birinci firmayı nasıl tespit ediyorsunuz? 

SEZER ERGİN - Efendim, birinci firmayı şöyle tespit ediyoruz: Birinci, ikinci, 
üçüncü bütün firmanın tekliflerini malî, idarî veya hukuksal ve teknik açıdan gayet 
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detaylı olarak irdeliyoruz. Bu üç cilt halinde hazırlanmış bir rapordur, eminim 
elinizde vardır, yoksa takdim edilebilir değerlendirme raporu. O değerlendirme 
sonuçlarına göre mevzuata uygunluğunu, Türkiye'ye getireceği menfaati, olayın 
sağlıklılığını, yapılabilirliğini, bunun gibi birçok unsuru... Bir hayli uzun bir 
çalışmadır, aylar almıştır. Bunları yaparak Karayollarına bir öneride bulunuyoruz 
komisyona. Biz görüşlerimizi daha ziyade arz ediyoruz. Görüşlerimizi arz ederken 
de aldığımız temel veri firmaların teklifidir. Bütün analizlerde firmaların 
söyledikleri ve yazdıkları esas alınmıştır, yorum yapılmamıştır, özellikle 
yapılmamıştır. Dolayısıyla, bunları biz Karayollarının kurduğu ihale komisyonuna 
veri olarak arz ederiz. Karayolları komisyonunun biz bir parçası değiliz, tekrar 
söyleyeyim. Komisyon toplanarak kendileri bir çalışma ayrıca yapmışlardır. Bu 
çalışmada bir miktar herhalde bizden de esinlenmişlerdir. Bunun sonucu bir karara 
varmışlardır. Sıralama böyle yapılmıştır. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Eski Başbakan ismi Tansu Hanım olabilir, 
Mesut Bey olabilir; ne olursa olsun, herhangi bir siyasi iradeden, herhangi bir 
baskı aldınızmı. 

SEZER ERGİN - Hayır, hayır. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) -Yani bu ihaleyi şu şekilde yönlendirin, şuna 
yardımcı olun şeklinde?.. 

SEZER ERGİN - Hayır efendim almdık; alsaydık da dinlemezdik zaten... Bu 
beynelminel bir gruptur, hayır böyle bir baskı bize hiç kimse tarafındn yapılmadı. 
Ne idare, ne bakan, ne başbakan tarafından böyle bir şeye biz şait olmadık, 
muhatap olmadık böyle bir şeye. 

13- Komisyonumuzun 9.05.2000 tarihli 7 nci toplantısında, Dönemin 
Bayındırlık ve İskan Bakanı sayın Yaşar TOPÇU özetle; (Ek-6) 

OKTAY VURAL (İzmir) —Komisyonumuz, Körfez geçişiyle ilgili eski Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz hakkında bir soruşturma komisyonu. Sayın Başbakanın, bu 
projeyle ya da sizle bu projeyle ilgili olarak ilişkisi ya da rabıtası olmuştur. Bu 
konuda herhangi bir mütalaa ya da birlikte değerlendirme, bir yönlendirme olmuş 
mudur? Onu merak ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirse Başkanımız ben cevap vereyim.Şimdi, 
ondan önce, ben memnuniyetle sizin sorunuza tek kelimelik bir cevap vereceğim, 
hayır, böyle bir şey söz konusu olmadı.Bu komisyonlar geçmiş dönemde kuruldu, 
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sizi temin ederim ki benim hakkımdaki soruşturmanın adetini bilemiyorum kaç 
tane olduğunu, çağırıyorlar, gidiyorum, pek fazla da ilgilenemedim. Önce, 
gerçekten de yadırgadım. Bu, o zaman azınlık hükümeti olmamızın doğurduğu bir 
sonuç olsa gerek. Ben, aynı zamanda, biliyorsunuz hukukçuyum, yıllarca bu 
mesleği icra ettim. Bu komisyon niye kuruldu, ben onu tam olarak bilemiyorum. 
Acaba, lütfeder misiniz, burada Sayın Başbakan, Körfez Geçişi İhalesiyle nasıl bir 
ilgi kurularak soruşturmaya alındı, onu bilsem, ben size daha rahat yardımcı 
olurum; yani, çalışmanızı kolaylaştırırım. Benim vazifem aynı zamanda sizin 
çalışmanızı kolaylaştırmak; ama, şimdi ne diyeceğim ben burada, size neyi 
aktarayım. Burada Sayın Başbakanın bu ihaleye ilişkisi nedir? Eğer, Sayın 
Başbakanın bu ihaleyle ilişkisi başbakan olmaktan dolayı genel sorumluluk; yani, 
Bakanlar Kurulunun 35 üyesinin her bir işleminden dolayı başbakan sorumludur 
derseniz, o zaman sizin bu dosyayı, yukarıda benimle ilgili, Körfez Geçişiyle, 
Mustafa Beyin de üyesi bulunduğu komisyon var, o komisyona irtibat dolayısıyla, 
murtabıt olaylardır bunlar, öyle sayılması lazım, oraya gönderilmesi lazım. Bu 
komisyonun görevini öyle tamamlaması lazım; yani, bizim bu komisyonumuzda 
ayrı bir olayın irtibatlı bulunması nedeniyle yanlıştır. Eğer, müşterek, müteselsil 
sorumluluktan dolayı ise, Sayın Başbakanın, değerli arkadaşımızın sorduğu gibi 
özel bir işlemi var da, benim bilmediğim, Körfez Geçişiyle ilgili bizim de 
bilmediğimiz, özel bir işlemi, yani, idarî eylem ve işlemi, idarî eylem ve işlemi 
olmayan başbakan hakkında soruşturma açılmaz; yani, soruşturma açılması için 
idarî eylem ve işlemi olacak, bir hareket olacak. Bu, şifahî de olabilir, yazılı da 
olabilir. İdarî eylem ve işlemleri, içinizde hukukçu arkadaşlar vardır, onlar da en az 
benim kadar bunu değerlendirirler. Böyle bir şey ise, o zaman onu bilerek ben size 
daha yararlı cevaplar söyleyebilirim. Ben ne olduğunu kestiremedim; yani, 
çözemedim. Evet, geçmişte böyle bir komisyon kuruldu, bu defaki komisyonlar da, 
o komisyonlar işlevini tamamlayamadı, tamamlamış olsun; yani, Anayasa ve 
İçtüzüğün amir hükmü yerine gelsin diye kuruldu, onu anlıyorum da, burada 
başbakanın Körfez Geçiş İhalesiyle nasıl bir ilişkisi olmuş olabilir ki, benim 
Bakanlar Kurulu üyesi olarak sorumluluğuma ortak olmaktan başka? Buysa buna 
göre cevap vereyim. Yok başka bir şeyse, bizim bilmediğimiz birşey varsa, onu 
lütfederseniz, ben ona göre cevap vereyim; yani, ben doğrusu çıkamadım işin 
içinden. Müşterekse amenna, o zaman bir yerde toplanması lazımdı, ayrı ayrı 
komisyonda inceleme olmaz. Ayrı komisyon kurulduğuna göre, bu önergeyi veren 
arkadaşlarımız, eğer bu komisyonun kurulması için, herhalde Sayın Başbakana, 
bizim yaptığımız Bayındırlık Bakanlığı olarak, Karayolları olarak yaptığımız 
işlemlerin dışında bir işlemden dolayı. Ayrı komisyon böyle kurulur, herhalde bir 
şey gösterirler, ben öyle tahmin ediyorum, onun da ne olduğunu bilemiyorum tabiî 
Sayın Başkanım. O konuda malumat sahibi değilim; ama, bizim yaptığımız 
işlemleri soruyorsanız ya da genelinde soruyorsanız, genelinde size arz edeyim. 
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BAŞKAN -Efendim, şimdi, neticede, bu komisyonun kuruluş amacı Sayın 
Başbakanla ilgili, verilen önergeyle ilgili. Tabiî, burada, sizinle ilgili olan diğer 
komisyonda da bu konuda bilgi vermişsinizdir mutlaka. Tabiî, ona biz karar 
vereceğiz de, ondan ziyade, bizim için önemli olan, bu konunun işleyişi; yani, nasıl 
bugünlere gelindi? Üzerinde durulan, ana başlıklarla şu konuyu söyleyeyim; 
efendim, önce bir açıklanıyor, şu firma kazanıyor da, ondan sonra başka bir 
firmaya veriliyor. Bir de, 16.10.1997 tarihinde Sayın Başbakanın imzasıyla bir 
iyiniyet mektubu gibi, sanki bir anlaşma gibi bir metin var ortada. 16 Ekim 1997 
tarihinde imzalanan protokol var, Sayın Başbakanın imzası, sizin imzanız ve o 
dönemin genel müdürü Yaman Bey, ENKA ye o konsorsiyum... 

Şimdi, burada, öncesinde, diğer firmalarla, hepsi dinlenince, tabiî, şöyle bir 
soru çıkıyor ortaya; önce, ihalede şu firmaya verilmişti; fakat, daha sonra buna 
verildi, neden buna verildi gibi, biz onları toparlayarak geldik buraya. O konuda 
bilgi verirsek, sorularımız da o konuda yoğunlaşacak zannedersem. Mesela, bizim 
toplantılarımızda deprem riski üzerinde de çok duruldu. Bu üç konsorsiyumun da 
yapmış olduğu köprüler, üçü de yapılmış olsaydı ve şu depremi geçirdiğimizde, ne 
gibi sonuçlar alınırdı gibi böyle teknik konular. Tabiî, biz bütün bu bilgileri 
pekiştirelim, ondan sonra... Tabiî, arkadaşlarımız direkt şeyi soruyor, başbakanla 
ilgisi nedir, ne değildir şeklinde; çünkü, buradaki komisyonun kuruluş amacı o; 
yani, bizim komisyonumuzun önerge Sayın Başbakan hakkında verilen bir önerge 
olduğu için adı bu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ondan şüphem yok zaten, Sayın Başbakan hakkında 
verilmiş, siz de kurulmuşsunuz. Yalnız, benim üzerinde durduğum nokta şu; eğer 
bir sorumlu kişi, eski bakan olarak, hem bir parlamenter olarak hem de bir hukukçu 
olarak, bir olayda iki ayrı kişiye sorumluluk yükleyebilmek için, aynı karinede, iki 
ayrı komisyon kurabilmek için, her iki kişinin ayrı ayrı, birbirinden müstakil eylem 
ve işlemleri olması lazım. Şimdi, burada Başbakanın hiçbir eylem ve işlemi yok. 
10 Ekim, protokol diyorsunuz, protokol değildir o, ben arz edeyim ne olduğunu 
komisyona. Buradaki imzası da, size gayet açıklıkla, net bir şekilde ifade edeyim 
ki, tanık imzasıdır Sayın Başbakanın yazısı; neyin tanıklığı; Karayolları Genel 
Müdürlüğünde, AJTC Konsorsiyumu Körfez Geçişi İhalesi sonrasında, bir önceki 
bakan Sayın Cevat Ayhan, alınan komisyonun nihaî kararı gereğince, Danıştaya 
götürülmek üzere yapılmış olan önsözleşmenin tanık imzası; yani, bütün 
Türkiye'ye ilan ediliyor ki, Türkiye, yap-işlet-devret usulüyle, bu kanuna dayalı 
çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapılmış olan bir ihaleyle, 
içlerinde Türk firmasının da ortak bulunduğu bir konsorsiyum, bu işi yapmayı 
üstlendi, bunun önanlaşması yapıldı. Bunu, Sayın Başbakan ve ben -benim oradaki 
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imzanı da tanık imzasıdır, neden tanık imzası, onu arz edeceğim- tanık olarak 
imzalıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü ile AJTC Konsorsiyumu adına İngiliz 
taraf olarak imzalıyorlar. Bu imzalanmış olan sözleşme Danıştaya gidiyor. O 
zaman henüz daha Tahkim Kanunu falan çıkmış değil, Anayasa değişikliği 
yapılmış değil, Danıştay bunu inceleyecek, Danıştay da uygun bulursa, İdarî İşler 
Genel Kurulunda. onaylanacak -prosedürünü arz ediyorum- onaylandıktan sonra 
geri gelecek, o nihaî sözleşmeyi taraflar, bu defa sözleşme olarak imzalayacaklar 
ve her iki tarafı bağlayıcı sözleşme olacak. Bu sözleşme Yüksek Planlama 
Kuruluna gidecek. Yüksek Planlama Kurulu da, bu sözleşmeyi ve bu işi kabul 
edecek, uygulaması başlayacak; yani, ben burada Sayın Başbakan hakkında ayrı bir 
komisyon kurulduğuna göre, acaba neden itham ediliyor diye soruşumun sebebi 
bu. Eğer şuysa, buradaki imzası eylem ve işlem değil, buradaki imzası tanık 
imzası; çünkü, geçen defa arkadaşlarımıza yukarıda arz ettim, burada yukarıda yok; 
ama, siz buldurabilirsiniz veya ben söyleyeyim, kanunlardan bakılabilir, net olarak 
söylüyorum, Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanununa göre, 
Karayolları Genel Müdürlüğü katma bütçeli tüzelkişiliği haiz, Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı kuruluşlardandır; yani, kendi göbeğini kendisi kesen 
kuruluşlardandır. Karayollarının yaptığı bir sözleşmeye bakan veya başbakanın 
imza atması gerekmez. O tamamlayıcı bir imza değildir, işlemin geçerliliğini 
sağlayan bir imza değildir. Karayolları Genel Müdürlüğü, herhangi bir firmayla bir 
sözleşme yaptığı zaman yahut herhangi bir kurumla, herhangi bir kişiyle sözleşme 
yaptığı zaman, bunu Genel Müdürlük adına, kanundaki tüzelkişilik gereği Genel 
Müdürü imzalar bir tek. Bayındırlık Bakanı olarak benim ona ayrıca imza atmam 
geçerlilik şartı olmaz, o fazladan bir imza. Ben imza atmış olsam, fazla bir imza 
atmış olurum. Buradaki Sayın Başbakanın imzası da, o önanlaşmaya geçerlilik şartı 
değil veya orada Sayın Başbakanın imzası herhangi bir, diyelim bu AJTC 
Konsorsiyumuna bir şey veriyor, alıyor değil. Sayın Başbakan ve ben, o törende, 
bunun resimleri de vardır, konuşmaları da vardır, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
AJTC Firmasının önanlaşmasına tanıklık ediyoruz. Bunlar bir önanlaşma yaptılar; 
ne olacak bu anlaşma; Danıştaya gidecek. Danıştay inceleyecek, inceledikten sonra 
İdarî İşler Genel Kurulu toplanacak, 24 kişidir, o 24 kişi de bu Danıştayca yapılan 
sözleşmeyi onlar da uygun bulacak, uygun bulduktan sonra geri gelecek, orada 
tekrar taraflar, bu defa, taraf olarak, sözleşme olarak imzalayacaklar. Bu da, 
Yüksek Planlama Kuruluna gidecek, Yüksek Planlama Kurulu da uygun bulacak. 
Onlar da, 10 bakan imzalayacak, o firma bu işi üstlenmiş olacak, yapacak, 
yaptıktan sonra işletecek. Prosedürü bu. Şimdi, siz tabiî neleri araştırdınız, ben onu 
bilemiyorum... 

BAŞKAN- İzmit Körfez Geçişi Projesi Anlaşması... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet, projesi anlaşması.Efendim, Başbakanın taraf 
olması mümkün değil, kanun müsait değil başbakanın taraf olmasına. 

SÜLEYMAN SERVET SAZAK (Eskişehir) - Sayın Başbakan bu konuda sizden 
denetleme yapmanız veya bu konuda araştırma yapmanız veya kendisi kanalıyla 
yapılmış bir araştırma var mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, şimdi, bu olayın ön sözleşmesi bitinceye 
kadar, Sayın Başbakanın olaydan haberi yoktur. Yani, benim de olaydan haberim, 
şu işlerden haberim, temmuz ayı içerisinde oldu. 

SÜLEYMAN SERVET SAZAK (Eskişehir) - Yani, bu Veziroğlu'nun 
yaygarasıyla beraber... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yaygaradan biraz önce haberi oldu. Yani, dendi ki, 
efendim, bekleyen ne iş var... 30 Haziranda geldik biz. Sanıyorum, 13-14 
Temmuzda güvenoyu aldık, ya temmuz sonunda ya ağustos başında haberim oldu, 
bekleyen ne iş var sorusuna, bu bu işler var dediler, bunu da getirdiler önüme. 
Yani, hadiseden çok sonra. Geldim baktım ben, bir hukukçu olarak; her şey bitmiş, 
birinci firma seçilmiş. Şimdi, bakınız, burada sizin bir müşavir firmanız var. 
Onunla danışmışsınız, seçilmiş, kendi teknik adamları seçilmiş. Bunu seçen grubun 
içerisinde, Komisyon üyesi olarak 9 kişi var Bakan dışında, ayrıca, 40-50 kişilik 
muhteşem bir grup, bu işlerde çok iyi, Karayollarında yetişmiş elemanlar vardır, 
oradan gelmiş olan arkadaşlarımız bilir, buralarda harıl harıl çalışmışlar, 
uğraşmışlar, yabancı ortağın da bulunduğu, hakikaten güzel bir müşavir firma, 
çalışmış, yapmış. Benim sorum şu; geldim; bu seçiminiz doğru mu? Doğru 
efendim dediler. Müşavir firmayı çağırdım. Seçiminiz doğru mu? Doğru. Sayın 
Bakanı bulduk. Dedim ki, böyle bir imza atmışsınız, uygundur demişsiniz, böyle 
bir seçim yapmışsınız, seçiminiz doğru mu? Doğrudur Yaşar Bey dedi, devam 
edin. Peki... Çünkü, bana dendi ki, Sayın Cevat Ayhan bu dosyaları aldı, 
Karayollarına bir hafta kapandı, kendisi bizzat inceledi. Neden inceledi, işte, demin 
arz ettim, başında, kıramayacağı bir adam var, hiç değilse, dosyayı bizzat 
incelemek suretiyle şey etmeye çalışıyor; ama, anladığım kadarıyla, bütün bunlara 
direnmiş, yani, o konuda da kendisinden bir şüphem yoktur, direnmiş ve bu kararı 
vermiş. Şimdi, benim geldiğimde iş olmuş bitmiş. Benim görevim ne; benim 
görevim devam ettirmek. Türkiye'deki en büyük sıkıntı -hep arz ediyorum-
iktidarlar değiştikçe, birinin yaptığını ötekinin bozmasıdır. Ben bu anlayışı hep 
reddetmiş bir arkadaşınızım. Böyle bir arkadaşınız olarak dedim ki, doğru mu; 
doğruysa devam edin; yanlışsa dönün. Doğrudur, devam edin, devam edildi. Buna 
ne yapacaksınız; efendim, bu firmayı çağıracağız, bu firmayla bir önsözleşme 
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yapacağız; bu sözleşme Danıştaya gidecek, Danıştay görüşecek gelecek, Yüksek 
Planlama Kurulana gidecek; peki... Çağırın firmayı, çağırdılar firmayı. Firmayla 
öngörüşmeye başlandı. Öngörüşme bitti; yani, aşağı yukarı bir mutabakat sağlandı, 
ben, Sayın Başbakana dedim ki, efendi, geldik, böyle bir projeyle karşı karşıyayız, 
bizden önceki hükümet zamanında bu ihale yapılmış, bize de sözleşmenin 
öngörüşmelerini yapmak düştü, biz de öngörüşmeleri tamamladık, şimdi bunu 
Danıştaya göndereceğiz; bu, büyük çapta meselenin hallolduğunu gösteriyor; bunu 
bir önemli aktivite olarak kamuoyuna duyurmakta yarar var; hay hay... Taraflara 
haber verdik. Türkiye'de ilk defa böyle bir iş yapılıyor. Başbakanlıkta toplanıldı ve 
AJTC adına İngilizler, Karayolları adına Karayolları Genel Müdürü, Sayın 
Başbakan da, biz de, orada bu işe tanık olmuş kişi olarak imza attık. Orada tanık 
yazmayabilir; ama, imzamızın mahiyeti odur. Şimdi, yanlış anlamayın, ben 
imzasına çok sadık bir insanım, hani buraya imza attı da, şimdi mahiyetini 
değiştiriyor falan demeyin. Kanun müsait değil. Karayolları Kanunu diyor ki, 
burası tüzelkişiliktir genel müdürü temsil eder. Bir de, izniniz olursa, bakan imzası 
ne zaman lazım, onu size burada arz etmeye çalışayım. Şurada yazar. Bu önümdeki 
kitap, Bakanlar Kurulu kararıdır,Yap-İşlet-Devret Kanununa göre çıkarılmış olan 
Bakanlar Kurulu kararıdır. "Görevlendirmede uyulayacak olan esaslar, ilgili bakan 
tarafından onaylanır." İlgili bakan kimdir; Bayındırlık Bakanıdır. Bayındırlık 
Bakanı onaylamıştır. Şimdi, değerli arkadaşımız Oktay Bey bir şey de bulundu. O 
bana yukarıdaki komisyonda soruldu. O mülahazanız her ne kadar şu 
görevlendirme kararında sırayla, onunla anlaşamazsan onunla, ötekiyle 
anlaşamazsan öteki gibi görünüyor ise de, arkasından diyor ki: "veya iptal edilir." 
Bakanın iptal yetkisi de vardır. İptal yetkisi olduğuna göre bakan, ikinci veya 
üçüncüyle görüşme yapma mecburiyetinde değildir. Kabul etmiyorum onları 
diyebilir. Birinciyiyle yapıyorsa yapar, yapmıyorsa, ikinciyle, ben hayır onu kabul 
etmiyorum, ikinciyi veya üçüncüyü kabul etmiyorum, yeniden ihaleye çıkın 
diyebilir; çünkü, diyor ki, buradaki şeyde, onaylanır veya iptal edilir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Bakanım, komisyonumuz netice itibariyle bu 
olayla Sayın Mesut Yılmaz arasındaki ilişkiyi araştıran bir komisyondur. Sizinle 
ilgili bir araştırma yapmıyoruz. Dolayısıyla ben özellikle bir komisyon üyesi olarak 
da vicdanen bir karar vereceğim zaman, sualler hep böyleydi, şöyleydi, şu illiyet 
bağıyla ilgili çok ciddî bilgileriniz varsa, vicdanen müsterih olup, onun üzerine 
gidelim ve araştırmamızı ona konsantre edelim. Takdir edersiniz ki, aynı fiille, aynı 
faille ilgili iki tane derdest dava olmaz. Dolayısıyla, ben başkasının eylemlerini 
araştırmıyorum. Bu eylemle ilgili bir illiyet bağı bulabiliyorsak, kafalarımızda bir 
soru işareti varsa, onun üzerine gidip onun cevabını alalım, onu araştıralım. Ben bu 
arayış içindeyim.Takdir edersiniz ki, 800 metre, 400 metre bununla ilgili 
hususlarda bir duhuliyet varsa, onu araştıralım; ama, bu konu, esas itibariyle, Sayın 
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Bakan hakkındaki soruşturma komisyonunda söyleniyor. Eğer bu konudaki 
hususları biz indirgersek. Şimdi, siz netice itibariyle bir başka komisyondaki 
görüşlerinizi ve düşüncelerinizi buraya aktarıp tekrar tekrar söylüyorsunuz; ama, 
bizim de aydınlanmaya ihtiyacımız var. Biz de bir karar vereceğiz. O konudaki 
bilgiler varsa, açıklayıcı hususlar varsa, bizim neticeye gitmemizi kolaylaştırır. 
Özellikle benim vurgulamak istediğim hususlardan biri de, biraz önce söylendi, bu 
tahkimle ilgili meseledir. Dendi ki, tahkimin olması falan filan, bu konuda sualler 
tevcih olundu. Acaba tahkim olacak, olmayacak gibi biz duyumlar aldık; onun 
üzerine de geciktiriyoruz filan gibi bir şeyler oldu. Biz mümkün olduğunca, bu 
olayla siyasî makam, özellikle soruşturma konusu olan bağlantısını tespit edersek, 
onun üzerinde suallerimizi tevcih edelim. 35 metre, 800 metre meselesinin de 
alakası olup olmadığı konusunu tam bilmiyoruz. Sayın Sazak'ın da sorduğu, acaba 
bunun bu şekilde olmasına bir müdahale mi var? Birileri mi yönlendirdi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sevgili kardeşim, bütün bu sözlerinizi saygıyla 
karşılıyorum, katılıyoruim. Ben de baştan ne dedim; Sayın Yılmaz hakkında burada 
niye soruşturma açıldı, benim de anlamakta güçlüğüm var; yani, ben size işin 
genelinde olan şeyleri söyledim. Yalnız tahkimle ilgili konuyu şöyle arz edeyim: 
Yanlış arz edilmiş. Buraya firmalar geliyor, onların buradaki ifadelerini çok 
ciddiye almıyorum. Sayın Recai Kutan, Sayın Cumhurbaşkanına, 1998 yılında 
sanıyorum yaptığı bir görüşmede, tahkim meselesi yüzünden Türkiye'nin birçok 
projesinin tıkandığının, yabancıların teklif vermekte veya verdikleri tekliflere göre 
bu işleri bağıtlamakta büyük sıkıntıya girdiklerini, özellikle kredi bulmakta büyük 
problemler çıktığını, bu sebeple, bu tahkimin bir an evvel çıkması gerektiğini ifade 
etmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da, bunu, o zaman ki Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'a 

• "Recai Bey geldi bana söyle söyledi, sizin sayınız şudur, Recai Beyin de sayısı 
budur, Recai Beyle bir görüşür, bu tahkim konusunda bir mutabakat sağlarsanız, 
Doğru Yol Partisinin de buna katılacağını sanıyorum, ona da ters gelmez bu iş, bu 
tahkim çıkabilir, bu sözleşmelerin başta enerji sözleşmeleri olmak üzere önü 
açılabilir" demiş. Bunun üzerine, bana da söyledi, Enerji Bakanıyla birlikte bir 
hazırlık yapıldı. Daha doğrusu dedim ki Cumhur Beye, sen yap, biz de bakalım, bir 
aksilik, bir katkımız olacaksa yaparız. Böyle bir hazırlık yapıldı. Tabiî, bu duyuldu. 
Zaten saklı gizli bir şey değil. Devlet sırrı falan değil. Sayın Kutan'ın olaya sıcak 
baktığı, bunu Cumhurbaşkanına ilettiği, Cumhurbaşkanını da Başbakana ilettiği ve 
Enerji Bakanlığının bu konuda hazırlık yaptığı duyuldu. Bunu bütün firmalar 
duydu. Bundan yararlanmak istediler. Siz çok önemli bir kurumuş başında 
bulundunuz; değerli arkadaşımız, milletvekili olmadan evvel bu dışkredilerle ilgili 
çok yoğun bilgilere sahiptir, başka arkadaşlarımızın da bu tür bilgileri vardır. Bu 
kredileri sağlamakta çok büyük sıkıntı vardır. Ben bunu haksız bulmuyorum. 
Demin ifade etmeye çalıştım ki, içimizden herhangi biri birisine 1 500 dolar 
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veriyor olsak, bunu nasıl alabileceğimizi düşünürüz. Bu 1,5 milyar dolar. Bunun 
içerisine girecek 20 tane, 30 tane banka, firma, o bu... Adam soruyor, diyor ki, 
yarın deprem oldu, sel aldı, su götürdü, rejim değişti, öteki bilmem ne yaptı, harp 
çıktı, ben senden bu parayı nasıl geri alacağım? Adam soruyor nasıl geri alacağını. 
Karşısınızdaki netice itibariyle bankadır. Onun için de dayanacak yer arıyor. 
Şimdi, efendim, Türk hukukuna göre, Türk mahkemeleri. Millî mahkemedir, biz 
oraya başvurduk, yaptık, ettik, çattık deyinceye kadar seneler geçer, aylar geçer; su 
nerde, inek içti; inek nerde, dağa kaçtı; dağ nerde, yandı bitti kül oldu, kalırız 
ortada. Herkes bunları arıyor. Aramakta da haklı. Ben hiçbir şey söylemiyorum. O 
sebeple. Yoksa bir partinin şeyinde falan değil. Bir partinin genel faskanı, Sayın 
Cumhurbaşkanına bunu o tarihte ifade ettiği için; o tarihte, Cumhur Beyin orada 
buna hazırlık yapıldığı duyuldu, söylendi, bu onları beklemiş olmalı. Normaldir 
beklemesi, ben de bundan yararlanayım; çünkü, bu sözleşmeyi götürüyor kredi 
almak için. Sözleşmeyi götürüyor bankanın önüne koyuyor, banka bunu inceliyor, 
bakıyor, o sözleşmeye kafası yattıysa banka para veriyor, yatmadıysa vermiyor. 
Zatıâlinizde bankacı olsanız, ister istemez getir kardeşim ben para vereceğim; ama, 
nedir yapacağın iş diye soracaksınız. Olay bu. Olayın, sizin söylediğiniz açıdan 
söylüyorum, Sayın Başbakanla, tekrar söylüyorum, olsa, çekinmeden söylerim; 
çünkü, kendi hakkımda olanı söylüyorum, Sayın Başbakan da olsa söylerim. Sayın 
Başbakanın -savunmak amacıyla söylemiyorum, tekrar söylüyorum- bu işle 
uzaktan yakından ne haberi var ne telkini var ne bana bir şeyi var. Ben söyledim 
kendisine. Dedim ki, efendim biz böyle bir öngörüşme yaptık, bunu da başarıyla 
tamamladık, bu Danıştaya gidecek, bunu kamuoyuna duyurmakta yarar var, 
zatıâliniz duyurur musunuz; bu önemli bir şey. Sayın Başbakan da çıktı, belki 
hafızalarınızda kalanlar olmuştur, Türkiye ilk defa en büyük yabancı sermaye 
yatırımına sahne oluyor. 1,5 milyar dolarlık. Böyle bir önanlaşma var. Bu anlaşma 
yapıldı, Danıştaya gidecek, oradan gelecek, prosedürü tamamlanacak. Bunu 
duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğüyle bu ihaleyi kazadığı onaya bağlanan 
AJTC firması arasında önanlaşma, önsözleşme, Sayın Başbakanın ve benim 
huzurumda imzalandı, biz de huzurumuzda imzalandığını bir imzayla tevsik ettik. 
Bizimkisi bundan ibaret; çünkü, demin okudum, 15 inci madde diyor ki "bakan 
onaylar." Karayolları Kuruluş Kanunu diyor ki, burası hükmî şahsiyeti haiz, 
tüzelkişiliği haiz bir kuruluştur, genel müdür temsil eder. Karayolları Genel 
Müdürünü bakan temsil etmez. Kanunun bakanın onayına bağladığı işler için 
bakan Karayollarında imza atar. Bunun dışında, Bayındırlık Bakanı, Karayollarının 
hiçbir işlemine imza atmaz. Sadece kanunun, bu iş bakan tarafından yapılacaktır 
diye şerh verdiği, açıkça belirttiği işler bakana gider. Başbakana hiçbir şekilde 
gitmez. Bu şöyle olsaydı, belki düşünülebilirdi. Ben onun için, acaba bizim 
bilmediğimiz bir şey mi var. Seçilen bu firmayla yapılan sözleşme Yüksek 
Planlama Kuruluna gitseydi -oraya gidecek ya sonunda, kanun ve Bakanlar Kurulu 
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kararı öyle diyor- Yüksek Planlama Kurulunda, tabiî ki, başbakanın imzası var, 
Bayındırlık Bakanı olarak benim imzası var. 10 tane bakandır Yüksek Planlama 
Kurulu. Bugün kaç kişi bilemiyorum, o zaman 10 bakandı, yine öyledir sanıyorum. 
O zaman, başbakanın firma seçiminde en azından onda 1 ya da Bakanlar Kurulu 
başkanı olarak imzası olacaktı. Bu firmayla yapılan sözleşme uygundur diye imzası 
olacaktı. Daha o safhaya gelmedi iş. Öyle bir imzası yok.Bu soruşturmanın sebebi, 
tamamen, beni bağışlarsanız, siyasî, azınlık hükümeti olmuş olmamızdan dolayı 
önüne gelen bir soruşturma verdi. İsterseniz, işin mahiyetinin ne olduğunu 
anlatmak için söylüyorum, yanlış da anlamayın, daha oraya da gitmedim. Bir 
kasette, Çakıcı'nın sesinden "Topçu" sözü çıkmış, haberim yok. Eski Beşiktaşlı, 
daha önce Samsunsporlu Mustafa Kefeli'ye "topçu" dermiş. Bilmiyorum ben öyle 
dediğini. Onu ayağından falan da vurdurdu ya, onu kastediyormuş. "Topçu" dedi 
diye, sanki Türkiye'de yegâne Topçu ben, benden başka Topçu soyadı yok, 
bununla Yaşar Topçu'yu kastetmiştir diye yazı yazıldı, makale yazıldı, hakkımda 
soruşturma var. Ben bu adamı ne gördüm ne konuştum ne tanırım ne bilirim ne 
böyle bir laftan haberim var. Ben de herkes gibi, lafı, hakkımda bu soruşturma 
çıktığı zaman, ya bu nereden çıktı diye gazetelerden okudum. Sizi şerefimle temin 
ediyorum ki, çıktığı zaman dahi haberim yok. Dediler ki, bu Topçu Yaşar 
Topçu'dur. Ee, açın soruşturmayı, soruşturma açıldı; yani, geçmiş dönemin, işleri 
bu. 

YAHYA ÇEVİK (Bitlis)- Sayın Bakanım, merak ediyorum, o dönemin 
Başbakanının, ihaleden, buprojedenhiç mi haberi yoktu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, safahatinden haberi yoktu; yani, ben kendisine 
İzmit Körfez Geçişiyle ilgili böyle bir şeyden sizin haberiniz var mı diye 
sormadım; ama, en azından, safahatından, yani, nereye gelmiş, ne olmuş, ondan 
haberi yoktu. Benim de haberim yoktu. Ben de, arz etmeye çalıştığım gibi, temmuz 
ayının sonuydu sanıyorum benim önüme getirdikleri, böyle bir iş. Ben sordum, 
yarım bekleyen iş var mı, var dediler; nedir; bu. Bu ve bunun gibi birtakım işler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 



- 6 5 -

C-SAVUNMA 

Dönemin Başbakanı sayın A.Mesut YILMAZ'ın 11.05.2000 tarihinde 
Komisyonumuza vermiş olduğu yazılı savunma: (Ek-1) 

9/33 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Konu: İzmit-Körfez Geçiş Projesi İhalesi'ne ilişkin olarak Çanakkale 
Milletvekili Nevfel ŞAHİN ve 55 arkadaşının vermiş olduğu Soruşturma 
Önergesindeki iddialara cevaplarımdır. 

İzmit-Körfez Geçiş Projesi İhalesi'ne ilişkin olarak Çanakkale Milletvekili 
Nevfel Şahin ve 55 arkadaşı tarafından verilen Soruşturma Önergesi 20 inci 
dönemde kabul edilmiş olup, soruşturma çalışmaları Komisyonunuzca 
yürütülmektedir. 

Soruşturma Önergesi'nde yer alan iddialara ilişkin yazılı cevaplarım 
aşağıdadır: (Komisyonunuzca gerekli görülmesi halinde soracağınız bütün sorulara 
yazılı cevap verebileceğimi ayrıca belirtmek isterim.) 

Meclis Soruşturması Yüce Meclisin yargısal bir faaliyetidir ve bütün 
aşamalarıyla bir bütündür. Bütün aşamalarının da Anayasa, TBMM İçtüzüğü ve, 
Ceza Muhakemaları Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun olması 
gerekir. Bu açıdan bakıldığında hakkımda soruşturma işlemini başlatan metin olan 
Soruşturma Önergesi, TBMM İçtüzüğünde belirtilen esaslara aykırı bir önergedir. 

Çünkü: 

1- İçtüzüğün 107 inci maddesi Soruşturma Önergesinin hangi unsurları 
taşıması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu unsurlar arasında hükümeti tahkir ve 
tezyif gibi bir unsur bulunmamaktadır. Oysa önerge dönemin hükümetini tahkir ve 
tezyifle başlamaktadır. 

2- Soruşturma Önergesi'nde İzmit-Körfez Geçiş Projesi ihalesi'ne ilişkin 
işlemler ve gelişmeler safahatıyla anlatılmakta, bu işlemlerde bir fiilimin 
varlığından bahsedilmemekte (fiil yokluğu), ardından fiil yokluğuna dayalı olarak 
"görevi ihmal (TCK. 230)" isnadında bulunulmakta, sonuçta ise bir fiilim varmış 
gibi "görevi kötüye kullanmak"tan (TCK. 240) dolayı Meclis Soruşturması 
açılması istenmektedir. 
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Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerinin tek olguda aynı anda 
bulunduğunu iddia etmek "Su kaynadı ve buz tuttu" iddiası kadar mantık dışı, 
kendi iddiasını kendi içerisinde çürüten, çelişkili bir iddiadır. Nasıl ki "Su, 
kaynayınca buz tutmaz" ya da " Su, buz tutunca kaynamaz" ise görevi ihmalin 
olduğu yerde, görevi kötüye kullanma olmaz... Görevi kötüye kullanmanın olduğu 
yerde ise görevi ihmal olmaz. 

Ancak, Soruşturma Önergesi içerik bakımından ne kadar hukuki ciddiyetten 
uzak ve kendini nakzeden bir yapıda olursa olsun soruşturma açılmıştır ve bu., 
konumdaki her önerge gibi doğurduğu sonuçlar bakımından ciddiye alınması 
gerekli bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle, Soruşturma Önergesinin kendi içerisindeki 
iki iddiayı iki taraflı olarak yok eden çelişkiye rağmen hem görevi ihmal (TCK 
230), hem görevi kötüye kullanma (TCK 240) iddialarına cevap vermem 
zorunluluğu doğmuştur. 

I- Önergede de zımnen kabul edildiği üzere, İzmit-Körfez Geçiş Projesi 
İhalesi'ne ilişkin işlemlerde herhangi bir fiilim yoktur. Bu konuda hiç kimseye 
verilmiş herhangi bir talimatım yoktur. 

II- İhaleye çıkma işlemleri yıllar öncesinde bir başka hükümet (DYP-SHP 
hükümeti) döneminde başlatılmıştır. 

III- Suçlamalara esas teşkil eden "firma seçme ve pazarlık için firmalar 
arasında sıralama yapma" işlemi bir başka hükümet (54 ncü Refahyol Hükümeti) 
döneminde cereyan etmiştir. 

IV- Bu işlemlerle ilgili olarak, ne benden önceki hükümetin Başbakanı Sayın 
Erbakan ne de benden sonraki 56 ncı ve 57 nci hükümetlerin Başbakanı Sayın 
Ecevit tarafından herhangi bir teftiş/inceleme/soruşturma ihtiyacı duyulmamıştır. 
Yine bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü ile "vesayet" ilişkisi bulunan ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinde "vesayet denetimi yetkisi" ve "genel 
denetim yetkisi" bulunan 54, 55, 56 ve 57 inci hükümetlerin Bayındırlık Bakanları 
tarafından bir inceleme ve soruşturma açılması ihtiyacı duyulmamıştır. 

Çünkü: 

a- İhale süreci devam etmektedir ve ihale sözleşmesi imzalanmamıştır. 
Ortada idarenin ihaleye ilişkin ara işlemleri vardır. Bu ara işlemlere ilişkin olarak 
ihalenin katılımcılarından birisinin itirazı vardır. Dolayısıyla, ortada hukuki ihtilaf 
vardır. İhtilaf, çözülmek üzere yargının önündedir. Özel hukuk tüzel kişisi olan 
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fırma ile idare ve diğer bir özel hukuk tüzel kişisi olan bir başka firma arasındaki 
ihtilafın çözüm yeri Bayındırlık Bakanlığı veya Başbakanlık değil, yargıdır. 
Nitekim konu yargıya intikal etmiştir ve ihtilaf yargıda çözülecektir. 

. b- Güçler ayrılığına dayalı bir demokraside, idarenin yalnızca bir tarafı teşkil 
ettiği, ancak temelde çıkarları birbirine zıt iki özel hukuk tüzel kişisi arasında 
yargının çözmesi gereken bir ihtilafı, Başbakanlığın çözmesi hukuka aykırıdır. 
Çünkü, asıl suç o zaman işlenmiş olur. Diğer firmanın kazanılmış haklarının 
ellerinden Başbakanlığın yanlı müdahalesiyle alındığı ve bir firmanın kollandığı 
ithamıyla karşı karşıya kalınır. 

c- Eğer ihaleyi kaybeden bir firmanın kendi çıkarını korumak için giriştiği 
mücadelede o firmanın talebi doğrultusunda ihaleye müdahale ederseniz, görevi 
kötüye kullanmanın bütün unsurlarını yerine getirmiş olursunuz. Ayrıca bu bir 
metot olarak benimsenirse, bu ülkede bir tek ihalenin bile sonuçlanması mümkün 
değildir. 

d- Kaybeden tarafın her zaman itirazı olacaktır. İşte yargı bu durumlar için 
vardır. Yargının görevi bu itirazları hukuk terazisinde tartmak ve ihtilafları kesin 
olarak çözmektir. 

e- Ortada ihaleyi kaybeden bir firmanın itirazı vardır. İtiraz, ihalede bir 
mevzuat hükmüne uyulmadığına ilişkin tartışmalı bir noktadan kaynaklanmaktadır. 
Yoksa, ihale işlemlerini yürüten kamu görevlilerinin soruşturmayı gerektirecek 
fiillerinin bulunduğu şeklinde bir ihbar ve şikayet yoktur. Firmanın bu itirazı 
hukuki bir ihtilaf yaratmak içindir. Nasıl ki ihale işlemlerinin şöyle ya da böyle 
yapılması halinde, bu durumdan çıkarları etkilenen firma idarenin iradesi dışında 
hukuki ihtilaf yaratıyorsa, bunu çözecek olan merci de idarenin iradesi dışındaki 
yargıdır. 

Kısaca ihtilafın çözüm yolu muhakeme, çözüm yeri de mahkemedir. İhtilafın 
çözüm yolu idari teftiş/inceleme/soruşturma olamaz, çözüm yeri de idare olamaz. 
Dolayısıyla ortada görevi ihmal söz konusu değildir. 

V- Karayolları Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, özel bir kanunla 
kurulmuş olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı bir kamu tüzel kişisidir. 
(5539 sayılı kanun madde 1 ) Bu idareyi Genel Müdür temsil eder. Tüzel kişiliğe 
sahip bu kuruluş ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasındaki ilişki, bir hiyerarşi 
ilişkisi değil, bir idari vesayet ilişkisidir. Bu nedenle Karayoları Genel 
Müdürlüğü'nün hiyerarşik amiri, Başbakan değil Karayolları Genel Müdürüdür. 
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Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğünün kendi sorumluluk alanında ve 
tamamıyla kendi iç bünyesinde cereyan eden ve bir önceki hükümet döneminde 
gerçekleşen "ihaleye çağırma sırası tespiti" işleminden ve bunun devamı olan diğer 
işlemlerden dolayı bir sonraki dönemin Başbakanını sorumlu tutmanın değil 
hukuka, en basit mantık kuralına bile aykırı olduğu ortadadır. 

Onay için önüne gelmeyen, hakkında yapılmış bir ihbar ve şikayet 
bulunmayan ve bir düzenleyici işlemin bir kamu tüzel kişisi olan Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından yorumlanması niteliğindeki bir işlemden dolayı bir 
Başbakanın denetim görevini yerine getirmediğini söylemek mümkün değildir. 

VI- Bütün olayda tek bir fiilim vardır. İdareyle ön anlaşmaya varan firmanın 
yabancı firma olması ve önemli miktarda dış kredi getirecek olması nedeniyle, ön 
anlaşma töreninde bulunmam ve teamüllere uygun olarak ön anlaşmaya şeref 
imzası atmamdır. 

Bu imza, işlemi tamamlamak için hukuken gerekli olmayan ve fakat manevi 
anlamı olan sembolik bir imzadır. Devlet geleneğimizde bunun sayısız örnekleri 
vardır. Böyle bir teamülün oluşmasında, Türkiye'ye kredi getirecek olan yabancı 
firmalar üzerinde güven yaratma düşüncesi rol oynamıştır. Uluslararası arenada 
hemen hemen bütün ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarınca benzer durumlarda 
sembolik şeref imzası atılmasına tanık olunmuştur. 

SONUÇ VE TALEP 

1- İzmit-Körfez Geçişi ihale işlemlerinde herhangi bir fiilim 
bulunmamaktadır. Herhangi bir fiilin bulunmadığı bir yerde "görevi kötüye 
kullanmaktan" söz edilmesi mümkün değildir. 

2- Ortada Başbakanlarca incelettirilmesi/soruşturulması gereken bir olgu 
mevcut değildir. Bunun içindir ki diğer iki sayın Başbakan da böyle bir ihtiyaç 
duymamışlardır. Çünkü ortada soruşturulması gereken bir usulsüzlük veya 
yolsuzuk değil, mevzuatı farklı yorumlamadan kaynaklanan idareyle katılımcı bir 
firma arasında hukuki bir ihtilaf vardır. Dolayısıyla "görevi ihmal" söz konusu 
değildir. 

3- İhale süreci ara işlemlerle devam etmektedir. Konu hukuki ihtilaf 
nedeniyle yargıya intikal etmiştir. Nihai kararı yargı verecektir. Ön anlaşmanın 
imzalanması dolayısıyla bir kamu zararının doğması söz konusu değildir. 
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Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Yüce Divana şevkime gerek 
olmadığına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 11.05.2000 

Mesut YILMAZ 
Rize Millctvckil 

IV- BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME 

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1993 yılı Yatırım Programında 93 E 040 270 
DPT numarası ile yer alan ve İstanbul-İzmir otoyolu ağının bir kesimini teşkil eden 
(Anadolu Otoyolu-Dilovası) ayrımı Orhangazi (Körfez köprüsü dahil) yaklaşık 46 
kilometrelik oto yolun; yapımı, bakımı, işletilmesi ve görev süresi sonunda 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri için, 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 
sayılı Uygulama Yönetmeliği (Yap-İşlet-Devret Modeli) esaslarına göre, 
görevlendirme yapılması 26.05.1993 tarih ve 1347 sayılı Bakan Olur'u ile 
uygulama safhasına gelmiştir. 

Sözkonusu işle ilgili önseçim ilanı 13.6.1994 ve 18.7.1994 tarihli resmi 
gazetelerde yayımlanmıştır, belgeleri ile birlikte yazılı başvuruda bulunan 10 firma 
grubunun önseçim değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan 6 firma grubunun 
görevlendirmeye katılması 8.3.1995 tarih 0634 sayılı önseçim komisyonu kararını 
Karayolları Genel Müdürü Dinçer YİĞİT, uygun görüşle Bakanlık Makamına arz 
etmiş, dönemin bakanı Halil ÇULHAOĞLU da bu kararı onaylamıştır. 

Önseçim komisyonu yaptığı çalışmalar sonucunda; firmaların 

I- Mali yeterlilik 

II- Deneyim 

III- Organizasyon 

IV- İşe yaklaşım, puanlarını 100 üzerinden vermiş, komisyon 6 firmaya 
yeterlik vererek 1-6 sıradaki firma gruplarına görevlendirmeye katılmak üzere 
davet edilmesine karar vermiş Bakan Halil Çulhaoğlu 7.3.1995 tarihinde onay 
vermiştir. 

Bu onaya göre; 

1- Anglo Japonese- Turkish Consortium (ENKA) - AJT 
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2. İBKO Consortium 
3- İzmit Körfez Geçişi ve Otoyolu A.Ş. 
4- İzmit bay Crossing Consortium 
5- Bouggues-Vinsan 
6- İzmit Bay Crossing Group 

Görevlendirmeye katılmak için yeterli görülen bu Firma gruplarına 
görevlendirmeye katılmaları için 20.06.1995 tarihinde davet mektubu 
gönderilmiştir. Bilahare firmalara sordukları sualler için verdikleri cevaplar 
zeyilname ile bildirilmiştir. 

3996 sayılı Bazı Yaptırımların Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 
yaptırılması hakkkında Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine söz konusu 
görevlendimenin bu yasaya ve bu yasanın uygulanması ile ilgili 94/5907 sayılı 
Kararnameye göre yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kılınması 
için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine Yüksek Planlama Kurulu'nun 
18.5.1995 tarih 95/T-33 sayılı kararı ile anadolu otoyolu-Dilovası ayırımı-
orhangazi (İzmit Körfez Köprüsü Dahil) projesinin 3996 sayılı Bazı yatırımların 
Yap-işlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında Kanun uyarınca Yap-
işlet-Devret modeli ile gerçekleştirilenmesine, söz konusu yatırım hizmetleri 
yaptırmak üzere görevlendirilecek şirket ile sözleşme yapmaya Karayolları Genel 
Müdürlüğünün yetkeli kılınmasına 3996 sayılı Kanunun 4. maddesine göre karar 
verilmiştir. 

Görevlendirmede uygulanacak usul ve esaslar 20.06.1999 tarih ve 1674 
sayılı Bakan Oluru ile belirlenmiş olup söz konusu projede görevlendirme 
yapılabilmesi için 3996 sayılı Kanunun uygulama esaslarına ilişkin 5907 sayılı 
kararın 10. maddesi uyarınca 14.02.1996 tarih ve 0282 sayılı Genel Müdürlük 
Olur'u ile Görevlendirme Komisyonu teşkil edilmiş, bilahare bu komisyondaki 
üyelerin emeklilik v.s. sebebiyle ayrılmış olması nedeniyle yeni Komisyon 
oluşturulma 18.11.1996 tarih ve 1966 sayılı Karayolları Genel Müdürü Yaman 
KÖK'ün Olur'u ile yeni komisyon teşkil edilmiştir. Bilahare üyeler değiştikçe yeni 
üyeler atanarak genel müdür onayı ile muhtelif değişiklikler yapılmıştır. 

Görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esasları 20.061995 tarih ve 
1674 sayılı Bakan Olur'u ile görevlendirmeye katılacak Firma grupları ise 
08.03.1995 tarih ve 0634 sayılı Bakan Oluru ile belirlenmiştir. Görevlendirmeye 
katılmaları uygun görülen Firma gruplarına 28.08.1996 tarihinde gönderilen Davet 
Mektubları ile söz konusu görevlendirme için tekliflerini 04.12.1996 günü saat 
16:00'ya kadar vermeleri istenmiştir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünün 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile 
Firma Gruplarının tekliflerini, 

-Alternatif l:(Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayrımı-orhangazi (Körfez 
Köprüsü dahil) işin tamamı için, 

-Alternatif 2: Yalova Devlet yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın 
kuzeyinde kalan işlemin (Körfez Köprüsü dahil) tamamı için, 

-Alternatif 3: Yalova Devlet yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın 
güneyinde kalan işlerin tamamı için, 

Verebilecekleri belirtimiştir. 

04.12.1996 günü saat 16.30'da teklif verme belgesinde belirtilen yerde firma 
temsilcilerinin de katılımıyla eksiksiz toplanmış, teklif vermenin saati olan 
16.00'ya kadar komisyona; 

1 .-Bouygues-Vinsan, 

2.-Anglo-Japanese-TurkıshConsortıum 

3.-I.B.K.O Consortıum, firma gruplarının teklif verdiği tespit edilmiştir. 
(Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı I) 

Firma temsilcileri huzurunda iç zarflar açılmış ve teklif özetleri kısaca 
gösterilmiştir. 

15.01.1997 tarih ve 0092 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Görevlendirme Komisyonu ara kararı Il'de Firmaların verdikleri teklifleri gerek 
mali gerek teknik olarak incelemeye başlamış, bu tekliflerde açıklamaya muhtaç 
hususları görüşmek üzere teklif verme sırasına göre çağırıp görüşmeye karar 
vermiştir. 

30.04.1997 tarih 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonlara kararı III de 
özetle, Görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esasları 20.06.1995 tarih ve 
1674 sayılı Bakan oluluru ile, görevlendirmeye katılacak firma grupları ise 
08.03.1995 tarih ve 0634 sayılı Bakan oluru ile belirmiştir. Görevlendirmeye 
katılmaları uygun görülen Firma gruplarına 28.08.1996 tarihinde gönderilen Davet 
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Mektubu ile' söz konusu Görevlendirme için tekliflerini 4.12.1996 günü saat 
16.00'ya kadar vermeleri istenmiş, 04.12.1996 günü saat 16.00'da sırasıyla; 

1 .-Bouygues-Vinsan, 

2.-Angla-Japonese-TurkıshConsortıum, 

3.-İBKO Consortıum firma gruplarının teklif verdiği tespit edilmiş, bu 
sıralamaya göre tekliflerin dış zarfları açılmış, durum firma temsilcilerinede 
bildirilmiştir. 

9.12.1996 tarihinde tekrar toplanan Komisyon Firma Gruplarının vermiş 
oldukları teklifleri mali, teknik yönden incelemeye başlanmış 

Komisyonun aldığı karada aynen; 

"Teklifler rakamsal olarak mukayese edildiğinde, B-V'nin tüp geçiş teklifi 
916 Milyon ABD Doları yatırım bedeli ve toplam 19 yıllık görev süresi ile en 
düşük yatırım bedeli ve en kısa görev süresini içermesi nedeniyle ilk sırayı almakta 
ise de; Teknik değerlendirme bölümünde de belirtildiği üzere, Türkiye'de ilk kez 
inşa edilecek olamsı su üstü yapılarına göre inşaat güçlüğü ve işletme riskinin fazla 
olamsı, İzmit körfezi ve bağlantı otoyolları güzergahında gerek yerleşme ve 
gerekse kamulaştırma açısından yeraltına inme veya su altından geçme gibi bir 
zorunluluğun bulunmayışı, ayrıca fay kırılmaları ile oluşmuş bir körfez tabanında 
yeralması, deniz dibinde kirlenmeyi artırıcı bir set oluşturulması ve ekolojik 
dengeyi bozması, su altı seyir koridorunda engel teşkil etmesi gibi nedenlerle 
tercih edilmemektedir. 

Aynı grubun, yatırım bedeli, 1.155.000.000 ABD Doları ve görev süresi 25 
yıl olan alternatif önerisi eğik gergi halıtlı köprü ise, açıklığının asma köprülere 
kıyasla daha kısa oluşu nedeniyle körfez trafiğine kısıtlama getirmesi, köprünün ve 
yaklaşım viyadüklerinin su içinde inşa edilecek ayak adetlerinin çokluğu ve 
ayaklarda gemi çarpmalarına karşı ilave tedbirler alınması zorunluluğu ve fay 
kırıklarının bulunduğu körfez ortamında ayak adedinin artmasına paralel olarak 
deprem riskinin de artması, ayrıca körfez tabanında yapılacak zemin tarama ve 
doldurma çalışmaları nedeniyle Çevre Etkileri Değerlendirme Yönetmeliği 
açısından körfez içindeki kirlenmeyi artırıcı ekolojikik dengeyi bozucu, su altı 
seyir koridorunu daraltıcı dezavantajları nedeniyle tercih edilmemiştir. B-V grubu 
ilk ve ikinci tekliflerinde bu alternatif için 347 Milyon ABD Doları sübvansiyon 
talep etmiş, ancak; en son öneri mektuplarında diğerlerinde olduğu gibi bu 
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alternatif için de sübvansiyon talebinden vazgeçmiş, ancak; sübvansiyon yerine 
geçecek ilave bir gelir temin ettiğine dair herhangi bir ekonomik analiz veya bilgi 
vermemiştir. 

İBKO Grubu, 2x3 şeritli asma köprü ve otoyol önerisi için 04.12.1996 
tarihinde yatırım bedeli olarak 1.105.000.000 ABD doları ve görev süresi olarak 29 
yıl teklif etmiş,ayrıca 370 milyon ABD Doları sübvansiyon talebinde bulunmuştur. 
Teklifle birlikte sunduğu finansal analizde ise 2x2 şeritli köprü ve otoyol için 
inşaat beledi olarak 1.1.45.000.000 ABD Doları verilmiştir. Bu rakamın teklif 
mektubu ekindeki finansman analizinde 2x2 şeritli ve 26 m genişlikte köprü ve 
otoyol için olduğu açıkça belirtilirken, teklif mektubunda 2x3 şeritli ve 33 m 
genişlikte köprü ve otoyol inşaat bedelinin 1.105.000.000 ABD Doları olarak 
önerilmesi gerçekçi bulunmamıştır. Ayrıca İBKO 04.12.1996 tarihindeki ilk 
teklifinde 15.000.000 ABD Doları proje geliştirme maliyeti, 300 ile 600 milyon 
ABD Doları sübvansiyon, önceden görülemeyen zemin koşulları nedeniyle ortaya 
çıkacak ilave maliyetlerin idare tarafından yüklenilmesini talebederken, 14 Şubat 
.1997 ve 15 Mart 1997 tarihlerinde yaptığı teklif değişikliklerinde tüm ilave 
taleplerden vazgeçmiş ayrıcı görev süresini 29 yıldan 27 yıla indirmiştir. Ancak 
Altyapı Geliştirme Fonu adında devlet tarafından bir fon oluşturulması ve bu fonun 
gerek inşaat gerekse işletme süresinde doğabilecek nakit sıkıntıları için 
kullanılması önerisini geri çekmemiş, önceden görülmeyen zemin koşullarından 
doğacak maliyet artışlarını ikinci önerisinde mücbir sebeplere dahil etmiş, en son 
teklifinde ise zemin şartlarını tecrübeli bir müteahhidin yapacağı şekilde dikkatlice 
incelediklerini ve sonuçlarını özönüne alarak tekliflerini sunduklarını ve 
dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünden herhangi bir ilave maliyet 
taleplerinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Bu grubun yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucunda verdiği ilk teklifi, bir iki 
ay gibi kısa bir zaman zarfında iki defa değiştirmesi ve hemen hemen tüm finansal 
desteklerden vazgeçmesine rağmen işletme süresini kısaltması taklifınin 
güvenilirliğini yitirmesine neden olmuştur. Ayrıca, bu işe ilişkin Teklif Verme 
Şartnamesinin 3.1. maddesinde "isteklilerden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 
isteği üzerine tekirlerinin çeşitli maddelerini yazılı olarak açıklığa kavuşturmaları 
istenebilir. Yazılı olarak bu tür bilgiler istenilmedikçe yeni, hiçbir bilgi Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyeceği gibi, dikkate de alınmayacaktır." 
ibaresi vardır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü yazılı sorularla 4.12.1996'da verilen 
tekliflerdeki bazı müphem konuların açıklanmasını istemiştir. Ancak B-V grubu 
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diğer teklifleri öğrendikten sonra, yatırım bedeli ve görev süresini rakipleri 
aheyhine değiştiren teklifler sunmuşlardır. 

Bu üç gruptan yanlızca AJTC grubu, diğer grupların kendiliğinden teklif 
değişikliklerine gitmelerinden sonra Karayolları Genel Müdürlüğünün çağrısı 
üzerine toplam görev süresini (25 Yıl +Ek süre) belirsizliğinden en fazla 28 yıl 
olarak açıklığa kavuşturmuştur. 

AJTC grubu deneyimi, teknik ve fınans önerileri ile zaten birinci sırayı 
almışken, yukarıda belirtilen dürüst davranışı nedeniyle de İzmit Körfez Geçiş 
projesi uygulama sözleşmeleri görüşmelerinde ilk grup olarak seçilmeye layık 
görülmüştür. 

Sonuç olarak komisyonumuz grupların sıralamasının, 

l.-AJTC 

2.-IBKO 

3.-B-V 

Şeklinde olmasına karar verilmiştir." 

Bu dönemde Karayolları Genel Müdürü olan Yaman KÖK uygun görüşle 
zamanın Bayındırlık îskan Bakanı Cevat AYAN'a sunmuş ve Cevat AYHAN'ın 
onayı ile görevlendirme tespit olunmuştur. 

Firma tekliflerinin mukayeseye esas olmak üzere teknik ve parasal konularla 
ilgili cetveller firma bazında gösterilmiştir 

Verilen tekliflerin yapılan incelemesi sonucunda en uygun teklif alma 
durumuna göre sıralamasının, 

1 .-AJTC Konsorsiyum 

2.-İBKO Konsorsiyum 

3 .-Bouygues-Vinsan 
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Olduğu ve 1. sarıda yer alan AJTC Konsorsiyumu ile uygulama sözleşmesi 
göreşmelerine başlanması hususunda 30.04.1997 tarih ve 0570 sayılı karar 
alınmıştır. (Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı III) 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Anadolu otoyolu-Dilovası ayrımı Orhangazi 
(Körfez Köprüsü dahil) otoyolun üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte yap-işlet-
devret modeline göre 49 aylık bir sürede tasarımı ve yapımı ile otomobil için geçiş 
ücreti 11 ABD Doları olmak üzere 22 yıl 11 aylık bir sürede bakım onarımı, 
işletilmesi ve sürede bakım onarımı, işletilmesi ve süre sonunda her türlü borçtan 
ari çalışır ve kullanılır durumda Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için 
yukarıda adı geçen ve sıralamada birinci seçilen AJTC Konsorsiyumu ortaklarınca 
3996 sayılı kanuna göre kurulacak şirketin görevlendirilmesine oybirliği ile karar 
verilmiş zamanın Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK Uygun görüşle Bakanlık 
Makamına arz etmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar TOPÇU'nun 
10.10.1997 tarihinde onaylaması ile İzmit Körfez Geçişi Projesinin YİD ile 
Gerçekleştirilmesi için AJTC Konsorsiyumu görevlendirilmiştir 

10 Ekim 1997 tarihinde AJT grubunun Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
yazdığı yazıda uygulama sözleşmesinin yapılması, Danıştay incelemesinden 
geçmesi, Yüksek Planlama Kurulu'nun muvafatının alınması, Türkiye dışındaki 
herhangi bir idari makamı tarafından verilecek izinlerin şirket üyelerince temin 
edimesi, Projeye ilişkin olarak Dünya Bankası garantisi sağlanmasına izin 
verilmesi halinde, süre ve ücretlerden tenzilat yapılarak sürenin 26 yıla indirilmesi 
ve köprü geçiş ücretinde 0,25 ABD Doları indirimi yapılması amacı ile Hazinenin 
200 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası kısmı risk garantisi için yapılacak 
başvuruyu desteklemesi hususlarının sonuçlandırılması talep edilmiştir. 

18.10.1997 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunun 97/T-57 sayılı kararı ile 
Anadolu Otoyolu-Dilovası Ayrımı-Orhangazi (İzmir Körfez Köprüsü Dahil 
Projenin uygulama sözleşmesi'nin onaylanması hakkında karar verilmiştir. 

24.11.1998 tarihide Danıştay İdari İşler Kurulunun 1998/157-167 sayılı 
yazılarıyla, İzmit Körfez Asma Köprüsü ile Kuzey ve Güney otoyollarının yapımı 
işletilmesi ve devir işlerine ait İmtiyaz Sözleşmesi Tasarısı hakkında Birinci 
Dairece verilen 23.10.1998 günlü ve E:1997/145, K:1998/277 sayılı kararı içeren 
tutanak ve sözleşmenin Dairece kabul edilen şekli ile İdari İşler Kurulu'nca verilen 
10.11.1998 günlü ve E.1998/157, K:1998/167 sayılı karar ve sözleşmenin Kurulca 
kabul edilen metni ve dosya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir 
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Yap İşlet Devret Modelinin Hukuki Yapısı 

Bu modelle ilgili mevzuatın yapılanması 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü dışındaki kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu 
(Otoyol) yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevelendirilmesi hakkında Kanun ile 
başlamış, bu kanunun uygulama yönetmeliği 93/4186 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kabul edilmiş 14 Nisan 1993 tarih ve 21552 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanun 13.06.1994 tarih ve 21959 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmış, 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 
karar 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 1 Ekim 1994 tarih ve 
22068 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu 3996 sayılı Kanunun kapsam maddesinde, 

"Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma 
tesisi, kanalizasyon, haberleşme, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, 
çevre kirliliğini önleyici yatırımları, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı 
ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve 
hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret 
modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin 
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu kanuna göre sermaye 
şirketleri veya yabıncı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırımın ve 
hizmetlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil) 
tarafından görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder." denilmektedir. 

İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esasları bu mevzuat 
çerçevesinde yürütülmüştür. 

V- DEĞERLENDİRME 

BAŞKAN - Arkadaşlar, hepiniz hoşgeldiniz. Toplantıyı açıyorum. Bilindiği gibi, 
geçen toplantıda, hepimiz bu rapor özetlerini aldık, hepimiz bunları inceleyip, 
bugün de karar aşamasına geldik, kararımızı vereceğiz. 
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Dilerseniz bir yöntem belirleyelim, bir usul belirleyelim. Onda da, eğer 
mutabıksak şöyle yapalım. Bütün arkadaşlarımız, sırayla görüşlerini bildirsinler, 
çok kısa; yani, yorum değil de -yorumları yaptık- kararlarını bildirsinler ve 
dolayısıyla, neticeyi yazalım. Bu konuyla ilgili, Yüce Divana şevkine gerek vardır 
ya da yoktur şeklinde, herkes kendi görüşlerini belirtsin ve hızlı bir şekilde hemen 
orayı geçelim. 

RAPORTÖR - Sayın Başkan, bir nevi oylama olacak. Sayın milletvekillerinin 
görüşlerini söylemesi oylama sayılıyor, tekrar oylamaya gerek yok. 

BAŞKAN - . Güler Hanımdan başlayalım, buyurun. 

GÜLER ASLAN (İzmir) - Ben, çok açık ve kısa söylemek istiyorum. Eski 
Başbakanımızın Yüce Divana şevkini uygun görmüyorum. 

Bir ikincisi de, bu ihalenin, eğer mümkünse tekrarlanmasını ve tekrar gözden 
geçirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, bir oylama içerisinde, 
belki biraz uzun olacak; ama, ben, bazı konulara değinmek istiyorum. Burayla ilgili 
olmadığını daha önceki toplantımızda söylemiştik; ama, onlar da benim için birer 
belge olduğu için, bazı konulara çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, burada, iki sayın bakan dönemi vardı. Tutanaklarda da var. 
Görevlendirme mi, sıralama mı şeklinde, Sayın Yaşar Topçu'nun ve Sayın Cevat 
Ayhan'ın söyledikleri vardı. Onun ötesinde, bazı arkadaşlarımız, bu sıralamadır, 
görevlendirme değildir, sonra, tekrar, diğer müteahhitlerle de görüşeceğiz şeklinde 
ifade etmişti. Diğer bir arkadaşımız da, görevlendirme kararıdır; dolayısıyla, ben, 
buna göre uygulama yaptım demişti; ama, aynı bakan arkadaşımızın, 
dinlendiğinde, Sayın Yaşar Topçu'nun da, bakan olarak, görevlendirme 
komisyonu, diğer kişilerle beraber kararı var, bu da elimizde. Dolayısıyla, aynı 
karara kendileri de uymuş durumdalar. Peki, bunu hangi anlamda söylüyorum; 
bakanlığa, eski Başbakanlığa üye olduğu için söylüyorsunuz; birbirine olan 
bağlılığı var mıdır, yok mudur, şeklindeki tereddütümden dolayı; yani, 
sorumluluğundan dolayı onu arz ediyorum. 

Bir de, bir anlaşmada, yine Sayın Başbakanın imzası vardı. Başka konularda, 
Karayollarına sorulan sorularda, bu ihaledeki birçok konunun, daha doğrusu 
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gerçekleşmediği için ihale diyemiyoruz, yarım kalmış durumda bir olay var ortada, 
hâlâ imzalanmamış, neticede de imzalanmayacak gibi görünüyor. Tabiî, ki, bu 
aşamada, ben de, mutlaka, bunun bir an önce ihale edilmesini -karar 
verilemeyeceği görülüyor tabiî, o yetki bizim değil- bir an önce yapılması için de, 
gereğini, mutlaka, bizim burada önermemiz uygun olursa, bilemiyorum, ben de 
aynı şekilde düşünüyorum. 

Ayrıca, tekliflerde birçok yanlışların olduğunu da, biz, başka bir şekilde 
tespit ettik. Her 3 firmanın da tekliflerinde çok büyük eksiklikler var. Dolayısıyla, 
o ihale aşamasında, 3'ünün de sanki değerlendirmeye alınmaması gibi bir kanaatim 
var benim, gerekirdi gibi bir kanaatim var. Yine, ihalenin evraklarında, 
dosyalarında, onbeş gün içerisinde neticelendirilmesi gerekirken 
neticelendirilmediği, orada yetkililerin sorumlu veya en azından ihmali olduğu 
kanaatindeyim. İBKO firmasının da, zaten, 60 gün içerisinde neticelenmezse, 
bizimle görüşürseniz davadan vazgeçerim şeklindeki bir ifadesini de, ayrıca, 
arkadaşlarımızla beraber, burada konuşmuştuk. Tabiî ki, dosyaların bir sürü 
yanlışlığı var; ama, çok kısa birkaçını daha söylemek istiyorum. Örneğin birinci 
gelen firma, treylerle ilgili kısımdaydı galiba, ilave aks ücreti istemiş, sonradan 
tahkim şartı istemiş, devlet garantisi istemiş, feribot seferlerinin iptalini istemiş, 
araç garantisi istemiş, bir sürü olaylar var; ama, buna rağmen, bu firmayla 
görüşmeler devam etmiş. Devam etmesine rağmen de, netice alınamamış. Yine, 
bunu, biraz önce arz etmiştim, sayın bakanın da görevlendirme komisyonunda 
imzası var. 

Yine benim edindiğim bilgilerin bazıları, biraz önce değerli arkadaşlarımın 
da söylediği gibi, ihalenin yeniden yapılması yönünde ve bütün bu bilgilerden 
sonra, eksikliklerin giderilerek, tekrar değerlendirimlerin yapılması şeklinde bir 
kanaat var. İhale usul ve esaslarına uymak şartıyla diye, onlar tabiî ki, şimdi, tam 
konumuz değil. İhale aşamasında, Yüksek Planlama Kurulunun tam onayı 
alınmadan, birinci ihaleden sonra bir eksiklik olduğu şeklinde bir kanaatim var. 

Teminatlarla ilgili, yine, teminat mektubu örneğine uyulmadan teklif 
verildiği, bunun da değerlendirmeye alındığı şeklinde bir kesin tespitimiz var. 
Özellikle, bu birinci sıraya getirilen firmanın, sıralamadaki birinci sıradaki 
firmanın teklifinin, verilen teklif mektubu örneğine uygun olmadığı şeklinde kesin 
bir tespitimiz var. Vapur seferlerinin iptali konusunu biraz önce arz etmiştim. 

Bu olayda, yine, parasal olarak ilave garantiler istendiği halde, bu firmayla 
görüşmelerin devam ettiği, halbuki kurallara göre, diğer firmalarla görüşülmesi 
şeklinde kesin bir tespitimiz var. Görev süresinin olduğu, en az 200 milyon 
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dolarlık bir Dünya Bankası risk garantisinin verilmesi durumunda bu sürenin 
indirileceği şeklinde verilen, anlaşmaya dökülen; yani, başta olmaması gerekirken, 
sonradan anlaşmaya dökülen, yine birçok tespitlerimiz var. 

Tabiî ki,. bu olay, bu aşamalardan sonra mahkemeye intikal etmiştir. 
Karayollarının mahkemeye bildirdiği belgelerde de, etkili, nihaî ve icrai nitelikte 
olmadığı şeklindeki bilgilere, belgelere göre, mahkeme de, bunu maalesef, iptal 
etmiştir, tabiî ki, inşallah, bir an önce, keşke imzalansaydı, köprü de yapılsaydı, 
hangi şekilde olacaksa. Bu geçişlerde, hangi şekilde bir geçiş yapılacağı 
konusunda devamlı tartışmalar olmuştu; tüpgeçit olur mu olmaz mı. Bununla ilgili 
görüşmüştük; 4 üniversitenin, böyle bir geçidin yapılabileceği şeklinde bir tespiti 
vardı. Yine, firmaların Hazine garantisi talepleriyle ilgili bir tespitimiz var burada. 
Değerli arkadaşlarım, bunlar çok uzun. Tabiî ki, artık, bu, bir oylama aşamasına 
geldiği için, ben, hepsine uzun uzun girmek istemiyorum. 

Netice olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında "her bakan Başbakana karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki 
işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" şeklinde bir 
hukukî -benim alanım değil; ama, hukukçu olmadığım için- tespit olarak, 
tespitlerim var. 

Şimdi, burada, tabiî ki, bizim konumuz, Sayın eski Başbakanla, Sayın Mesut 
Yılmaz'la ilgili olan sorumluluk konusu olduğu için, işin mahkemeye intikal etmiş 
olması, Karayollarının savunmasına göre de, sıralamanın nihaî karar olmaması, 
nihaî ihale anlaşması olmaması şeklindeki yorumundan sonra iptal edilmesi ve işin 
hâlâ imzalanmamış olması, birçok konulardan dolayı sorunların olduğu kanaati 
bende var; ancak, sayın bakana karşı Başbakanın da sorumlu olması kanaati de var; 
ancak, çok fazla yerde dahli olmadığı konusunda, sadece anlaşmadaki imzası 
haricinde başka yerde de imzası olmaması nedeniyle, iki bakan ve iki üç genel 
müdür aşamasından, değişik sorumluluklar alanına girmesinden dolayı da, kesin, 
vicdanî kanaatim, suçludur veya suçsuzdur şeklinde, maalesef oluşamamıştır. 

Dolayısıyla, ben, oyumu, vicdanî olarak, suçludur-suçsuzdur'un ötesinde 
çekimser olarak kullanmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Zeki Bey, buyurun. 

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, komisyonumuzun değerli 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belki, bu komisyonda, görüşmeler 
esnasında en az söz söyleyen arkadaşınızım. Tabiî, bu ihalenin başlangıcından 
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sonucuna kadar birçok tereddütlü hususun olduğu açıktır; yani, bir defa, başta 
ihalenin ortaya konuluş şekli, keşiflerin hazırlanması, avan proje ve tatbikat 
projelerinin eksikliği, buna ait detayların yokluğu, tabiî, işin ilk etapta belirsizliğini 
ortaya koymuştur. 

Daha sonra, tahkim yasası yok diye, müracaat eden 3 firmanın bu ihaleye 
girmemesi, sadece yerli ortakları olan 3 firmanın girmiş olması ve daha sonra, 
buraya müracaat eden müteahhit firmaların bir zeyilname sebebiyle, değişik 
alternatifler ortaya koymuş olması, geçişin askılı eğik bir köprü veya tünel veyahut 
da buna benzer bir köprü yapılması, diğer yol alternatifleri vesaire sebepleri 
sonrasında, Bayındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün bu 
firmaları 1-2-3 diye sıralamış olması ve bu sıralama neticesinde, sadece birisiyle 
görüşülüp, ondan sonraki firmalarla görüş alışverişinde bulunmadan, birinci sırada 
belirlenen firmaya verilmiş olması ve daha sonra da, bu firmayla sözleşme 
yapılması, birçok eksikliklerin olduğunu ortaya koyuyor ve tabiî, bugüne kadar da 
bu ihale sonucunun neticeye ulaşmamış olduğunu görüyoruz. 

Şahsî kanaatim olarak, hem geçen süre hem yatırımın gecikmesi neticesi, bu 
yukarıda saydığım hususlar sebebiyle, kamu zararına sebebiyet veren bürokratların, 
bir defa, bu konuda bir elden geçirilmesi, haklarında bir soruşturma açılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Şu anda da, bu ihaleyle alakajı, işte ihalenin üzerinden uzun bir süre geçmiş 
olmasına rağmen sözleşme yapılmaması ve sözleşmeye, müteahhit firmanın da 
yanaşmamış olması, tabiî, yeni birtakım hususların ortaya çıkmasını mucip kılıyor. 
Bana göre, tahkim yasası da gündemimizde olduğuna göre, bu ihalenin çok acil 
iptal edilerek, yeni şartlar çerçevesi içerisinde ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
de oraya ne yapacağına karar vermiş olarak, yeniden, detaylarıyla, ihale dosyasının 
hazırlanarak ihaleye çıkılması gerekir. 

Tabiî, bu arada, bizim üzerinde durduğumuz Sayın Başbakanla ilgisi 
sebebiyle, şahsen, ben, bugüne kadar yapılan çalışmalar, ortaya konulan bilgi ve 
belgeler, dinlediğimiz şahıslardan bir illiyet bağı kuramadım ve bu manada 
sorumlu olduğuna dair vicdanî kanaat belirtemiyorum; ama, mutlaka, bürokratlarla 
ilgili bir çalışma yapılması, onların soruşturulması ve ihalenin iptal edilerek, 
yeniden, en uygun şartlarda, bugünün şartlarına göre ihale edileceği kanaatimi 
izhar etmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Buyurun Hüsamettin Bey. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
komisyonumuzun başlangıcından bugüne kadar yaptığı çalışmalar neticesinde ve 
gerçekten de çok iyi performans sergileyerek topladığımız belgeler, dinlediğimiz 
insanların bizde uyandırdığı kanaatlerin nihayet sonuna geldik. 

Şimdi, daha önce de, bu işin ilk başlangıcından bugüne kadar da 
Parlamentoda olmam dolayısıyla, şunu gördük ki, tabiî, bu ihale bir ilktir; fakat, 
yüze göze bulaştırılmış bir ilktir. 

Dolayısıyla, kamu vicdanında yara da açmıştır. Tırların ülkeyi baştan başa 
dolaşması ve bu konunun günlerce medyada işlenmesi, kamu vicdanında ciddî bir 
rahatsızlık meydana getirmiştir. 

Ondan sonra, biz, daha detayına da muttali olduğumuzda, hepiniz gördünüz, 
arkadaşlar da anlattılar, gerçekten bazı kokuların geldiği, bazı sıkıntıların olduğu, 
yanlışlıkların olduğu, dolayısıyla, bugüne kadar neticelenmediği açık ve nettir. 

İhalenin bütün ısrarlara rağmen iptal edilememesi, tahkimin beklenmesi ve 
buradaki itiraflarda da, evet, bu tahkim çıksın diye açıkça söylenmiş olması -ki, 
onu söyleyen arkadaşa da teşekkür ederim, açıkça ve mertçe "evet, bunu bekledik, 
bu sinyali de aldık, bunu bekledik" demesi- bu ihalenin iptal edilmesinin temelini 
oluşturmaktadır. Mutlaka ihalenin iptal edilmesi lazım ve mutlaka, burada, 
bürokrasinin birilerini kollamak istediği de açık ve net olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebepler dolayısıyla, mutlaka, bunlar hakkında suç duyurusunda 
bulunulması, ihalenin İptali, günün şartlarına ve kamu vicdanının tatminiyle 
birlikte kamu menfaatinin da kollanması yönünden, mutlaka, yeniden ihaleye 
çıkması gerekmektedir. 

Tabiî, burada, mağdur olanları da dinledik, bürokratları da dinledik, işi alanı 
da dinledik. Bu üç tarafı da dinlediğimizde ve ısrarla, bilhassa, benim sorduğum 
soru şuydu: Sizi hangi siyasî yönlendirdi, kim size hangi talimatı verdi, niçin böyle 
yaptınız, niçin yapmadınız diye, değişik arkadaşlar da soru sordu, ben de sordum. 
Vebali ve günahı, bunu inkâr, eğer olduğu halde inkâr edenler varsa, onların 
sırtındadır. Biz, burada, bir soruşturma komisyonu olarak, kendimizi hâkimin 
yerine koyduğumuzda, önce maddî delillere bakıyoruz. Maddî hiçbir delil, hiçbir 
arkadaşımız burada yakalayamadı, hiçbir itirafa şahit olmadık, hiç kimse, eğer 
varsa da, günah ve vebal onların sırtındadır. Bize böyle bir talimat verilmedi, 
hiçbir siyasî bize söylemedi, hem mağdur hem bürokrat hem de işi alan üç taraf da, 
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bize herhangi bir delil sunmadı, aksine "böyle bir şey yoktur" dedi. Tabiî, biz, 
onlara bakıyoruz, onlara göre karar veriyoruz. 

Manevî olarak da, biz, işin tamamını sergilediğimiz zaman, işin bitmemiş 
olması, henüz devam etmesi ve iki üç defa da gelin sözleşmeyi yapın dendiği halde 
bunların gelmemesi, bir tarafı belirtiyor, açıkça ortaya koyuyor. O yönden de, Yüce 
Divana gidecek kadar, siyasîlerin gidecekleri kadar bir durum göremiyoruz; çünkü, 
Yüce Divana, ancak bakan veya Başbakan gidebilir. Bunun dışında kişiler Yüce 
Divana gidemezler. Böyle bir usul yoktur, yol yoktur. Burada suçlu var diyoruz; 
ama, Yüce Divanlık suçlu olabilmesi için bakan veya Başbakan olması lazım. 
Demek, böyle bir şey olmadığı için, bunların Yüce Divana gitmesi söz konusu 
olamaz, bu delillerle, bu durumla, bu manzarayla; ancak, suçlu olanlar vardır, 
bunların hakkında da suç duyurusunda bulunulması, bana göre, uygundur ve 
böylelikle, ihalenin de yeniden yapılması, kamu vicdanının da tatminidir ve 
adaletin de tecellisi olduğu inancı içindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Dengir Bey, buyurun. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 
dosya münderecatına baktığımız zaman, hakkında soruşturma açılmış olan eski 
Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın suçun maddî ve manevî unsurlarının 
kusmadığını görüyoruz ve ayrıca da, suçla bir illiyet rabıtasını da tespit edebilmek 
nümkün olamamıştır. Dolayısıyla, kaldı ki, Anayasanın 112 nci maddesinin 2 nci 
îıkrasmdaki Başbakanın sorumluluğunu gerektiren şey, tek şey var; o da illiyet 
•abıtasıdır. Bu illiyet rabıtası da oluşmadığından, eski Sayın Başbakanın Yüce 
Divana gönderilmesi için gerekli oluşum olmamıştır. Dolayısıyla, gönderilmesine 
marşıyım; ancak, yine, 112'nin ikinci fıkrasına göre, özellikle dinlenmiş olan 
mrokratlar ve dosya münderecatına göre, bürokratların, görevi ihmalden, görevi 
ütüye kullanmaya kadar varan, bence, suçlar oluşmuştur ve mutlaka da tahkiki 
;erekmektedir. Bu bakımdan, ki, bu, bir yerde de, yine, bu Anayasa hükümlerine 
;öre, ayrı bir soruşturma kurulunun olayıdır. Bakanla bir illiyet rabıtası kurulabilir 
urada. O, tabiî, bizim görevimizin dışındadır; ancak, mutlak surette bürokratlar 
akkında cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulması gerekmektedir; kanım budur. 

İkincisi, mutlaka, ihalenin, mevcut olan ihalenin iki konudan dolayı feshi 
erekmektedir. Bir, yeni bir statü oluşmuştur. Özellikle uluslararası Tahkim Yasası 
evreye girdiği için yeniden ihalesi gerekmektedir. Ayrıca, dosya münderecatına 
üre ihale evrelerine baktığımız zaman, bürokratları sorumlu tutan, görevi ihmal ve 
jrevi kötüye kullanmadan dolayı, ihale evrelerinin de çok sağlıklı olmaması 
îdeniyle, yani, hem yeni statünün oluşu hem ihale evresinin bozuk oluşu 
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nedeniyle, ihalenin mutlaka feshi gerekir. Ancak, tabiî ki, bunun feshedilip 
edilmemesi konusu, bizim yetkimiz dışındadır. Bu, tamamen hükümetin vereceği 
siyasî karardır. Ancak, hükümet, bunun tersine bir karar verdiği takdirde, 
feshedilmemesi kararı verdiği takdirde, Bakanlar Kurulunun, uluslararası tahkimle 
ilgili, geriye doğru işletilmenin bu ihaleye tatbik edilmememesi gerektiği 
kanısındayım ve bunların da mutlaka raporda yer almasını talep ediyorum. 
Dolayısıyla, bu dört nokta içerisinde raporda yer aldığı takdirde, müspet oy 
kullanacağımı beyan ediyorum. Teşekkür ediyorum. 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 55 inci 
Hükümetin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz hakkında İzmit Körfez Geçişi Projesi 
ihalesine ilişkin olarak görevini ihmal ettiği ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 
kurulan (9/33) numaralı Soruşturma Komisyonumuzca yürütülen çalışmalar 
sonunda vardığım kanaat şudur: 

1 - Konuyu ilişkin soruşturma önergesi, komisyonumuzca celbedilen 
dosyalar, komisyonumuzca tanık sıfatıyla dinlenen kişilerin beyanları, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, görülmektedir ki, İzmit Körfez 
Geçişi Projesi ihalesine ilişkin işlemlerde Sayın Mesut Yılmaz'ın herhangi bir 
fiilinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Herhangi bir fiilin olmadığı yerde, Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesinin ihlal edildiği ve görevi kötüye kullanma suçunun 
oluştuğunu söylemek, hiçbir şekilde mümkün değildir. Sayın Yılmaz'ın bütün bu 
işlemler sırasında tek fiili, Başbakanlıkta düzenlenen törende, ön anlaşmaya tanık 
olma sıfatıyla, şeref imzası atmasıdır. Bu imza, ön anlaşma için gerekli veya onu 
geçerli kılmak için zorunlu bir imza değildir. Dolayısıyla, önergede belirtilen Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesinin ihlalinden bahsetmek mümkün değildir. 
Ortada görevi kötüye kullanma suçu yoktur. 

2 - Ortada görevi ihmal suçunun bulunup bulunmadığına gelince, bu 
çerçevede soruşturma dosyasını incelediğimizde şunları görmekteyiz: İhaleye 
çıkma işlemleri, DYP-SHP hükümeti döneminde başlatılmıştır. Suçlamalara esas 
teşkil eden firma seçme ve pazarlık için firmalar arasında sıralama yapma işlemi, 
Refahyol Hükümeti döneminde, dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cevat 
Ayhan onayıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Mesut Yılmaz, bu sıralama işleminin 
yapıldığı dönemde Başbakan değil, anamuhalefet partisi lideridir. Dolayısıyla, bu 
işlemle bir ilgisi bulunmamaktadır. Görevi ihmal suçunun bulunabilmesi için, 
gerekli ilk şart, ortada bir görevin bulunmasıdır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
bağlı bir kamu tüzelkişisi olan ve işlem ehliyeti bulunan Karayolları Genel 
Müdürlüğünün bir işlemiyle ilgili olarak Başbakanın ne görevi olduğunun ortaya 
konması gerekir. Karayolları Genel Müdürlüğünün işlemleri, Başbakanın önüne 
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gelen, hayata geçmesi veya geçerlik kazanması için Başbakanın önüne gelen 
işlemler değildir. Dolayısıyla, bu işlemlerde Başbakanın bir görevi yoktur. O 
zaman, burada, bir Başbakanın diğer tüm kuruluşlar için de geçerli olan genel 
anlamdaki gözetim ve denetim yetkisini kullanmamasının, eski Başbakan Sayın 
Yılmaz hakkında sorumluluk doğurup doğurmadığı sorusunun cevaplanması 
gerekir. Dosya bu bakımdan incelendiğinde şu hususlar görülmektedir: Vİnsanın 
bu itirazıyla ilgili olarak, ne sıralama işleminin yapıldığı dönemin Başbakanı ne de 
sonraki 56 ncı ve 57 nci hükümetlerin Başbakanı tarafından herhangi bir teftiş, 
inceleme ve soruşturma yapılmamıştır. Sıralama işleminin yapıldığı dönemin 
Başbakanını, teftiş, inceleme, soruşturma yaptırmamıştır ve olayda bir 
sorumluluğundan söz edilmemektedir. Bugünkü Başbakan da, olayla ilgili teftiş, 
inceleme, soruşturma yaptırmamıştır ve hiç kimse, Sayın Başbakanın 
sorumluluğundan söz etmemektedir. 54, 56 ve 57 nci hükümetlerin 
Başbakanlarının sorumlu olmadığı bir yerde, 55 inci hükümetin Başbakanını 
suçlama hukuk mantığıyla bağdaşmaz. Karayolları Genel Müdürlüğüyle vesayet 
ilişkisi bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinde vesayet denetimi yetkisi 
ve genel denetim yetkisi bulunan 54, 55, 56 ve 57 nci hükümetlerin Bayındırlık 
Bakanları tarafından da bir inceleme, soruşturma açılması yoluna gidilmemiştir. 
Tüzelkişiliği ve dolayısıyla işlem ehliyetine sahip Karayolları Genel 
Müdürlüğünün hiyerarşik amiri Başbakan değil, Karayolları Genel Müdürüdür. 
Karayolları Genel Müdürünün kendi sorumluluk alanında ve tamamıyla kendi iç 
bünyesinde cereyan eden olaydan herhangi bir Başbakanı sorumlu tutmak mümkün 
değildir. 

Sonuç olarak; İzmit Körfez geçişi ihale işlemlerinde eski Başbakan Sayın 
Mesut Yılmaz'ın herhangi eylem ve işlemi bulunmamaktadır. Herhangi bir eylem 
ve işlemin bulunmadığı bir yerde, görevi kötüye kullanmaktan söz edilmesi 
mümkün değildir. Ortada Başbakanlarca incelettirilmesi, soruşturulması gereken 
bir olgu mevcut değildir. Bu nedenle, Sayın Mesut Yılmaz'ın görevi ihmal suçu 
işlemesi söz konusu değildir. Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, Sayın 
Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana şevkine gerek bulunmadığı kanaatindeyim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Hüseyin Bey, buyurun. 

HÜSEYİN ARABACI (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 
komisyonumuzun soruşturmakta olduğu Körfez Geçiş Projesiyle ilgili ilk günden 
bugüne yapılan çalışmalarda, projenin ihalesiyle ilgili Başbakan Sayın Mesut 
Yılmaz'ın sorumluluğu noktasında bugüne kadar yapılan çalışmalardan netice 
itibariyle edinmiş olduğum kanaat, Sayın Başbakanın bu ihaleyle ilgili doğrudan ya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 495) 



- 8 5 -

da dolaylı bir şekilde, belgeler ve tanıkların ifadeleri de esas alındığında doğrudan 
ya da dolaylı bir şekilde Sayın Başbakanın bu ihalede bir sorumluluğu olduğu ya 
da suçla bir illiyet bağının olduğunu söylemek noktasında, yeterli delil ve doküman 
ya da belge söz konusu değildir. Kanaatimce, Sayın Başbakanın, bu ihaleyle 
soruşturma konusu ve çerçevesi itibariyle, doğrudan bir sorumluluğu ya da suçu 
söz konusu değildir; ama, özellikle ülkemiz açısından önem arz eden, stratejik bir 
önemi bulunan böyle bir ihalenin, bu projenin ihalesinin, ihaleye çıkışından 
sonuçlanması aşamasına kadar bakıldığında, gerçekten, kendisine yakışır, projenin 
önemine binaen ya da projenin önemine uygun bir yöntem, mantık ya da tarzda 
yapılmadığını; yapılan ihaleden hiç kimsenin de memnun olmadığını, hatta, yapılan 
ihalenin de sonuçlanmadığını görüyorum. DYP-SHP hükümetinde ihaleye 
çıkılmış, Fazilet Partisi ve Doğru Yol Partisi döneminde sıralaması yapılmış, 
Anavatan Partisi iktidarı döneminde de ihalesi yapılmış. Her üç dönemde de, 
ihalenin şartnamesinin hazırlanmasında, sıralamadan ve ihale ediliş tarzına kadar, 
özellikle ihaleyi yapan Bakan Sayın Yaşar Topçu'nun da açık ve anlaşılır 
ifadelerine dikkat edildiğinde, bu ihalenin gündeme getirilişinden, 
oluşturulmasından, hazırlanması noktasından başlayan bir sübjektif şartlar.söz 
konusudur. Sayın Bakan "Vinsana vermem; ki, uygun olsa bile karşı çıkardım" 
derken, bir kanaat belirtmiştir, en azından, bir firma aleyhine bir kanaat 
belirtmiştir. Bu da, gerekçe olarak, bu projenin ihalesinin çıkarıldığı dönemde 
siyasî bir amaçla çıkarıldığını özellikle vurgulamıştır. 

İhaleye çıkışından, sıralamasından ve ihalenin yapılış sürecinde anlaşılan 
odur ki, hükümetlere sâri bir ihale olması sebebiyle de, bu ihale, hem teknik 
yönüyle hem de siyasî yönüyle rahat bir ihale olmamıştır. Kamu vicdanında, benim 
kendi şahsî vicdanımda da, tabiri caizse, içimize sinmemiştir bu ihale. Yapılan 
yanlışların, yetersizliklerin ve çelişkilerin de muhatabı tam olarak belli değildir. 

Yine entresan bir şey, bu ihaleye katılan firmalardan, ihaleyi kazanan firma, 
henüz anlaşmayı, sözleşmeyi imzalamamış ya da imzadan kaçınmaktadır, ikinci 
firma, ihaleye itiraz etmiş, mahkemeye vermiştir. Üçüncü firma da ciddî bir 
reklama girerek, bu konuda rahatsızlığını hem yargıya giderek hem de kamuoyuna 
arz ederek ortaya koymuştur. Hiç kimse, bu ihaleden memnun değildir. Bütün 
bunlar da toplandığında, ihalenin çıkarılışından, ihalenin başlangıç şamasından 
bitimine kadar, bugün de dahil, bu ihalenin hem teknik yönüyle hem de siyasî 
yönüyle vicdanları tatmin edecek bir ihale olmadığı kanaatindeyim; ama, bütün 
bunlara rağmen de, belgelerden, tanıklardan ve burada yaptığımız çalışmalardan, 
Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ın da, dönemin Başbakanının doğrudan ya da 
dolaylı olarak bizatihi kendisinin bu ihalede herhangi bir dahlinin ya da 
sorumluluğunun ya da yönlendirmesinin olduğunu da söyleyemiyorum. 
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Dolayısıyla, ülkemiz açısından önem arz eden bir ihale olması sebebiyle, en 
azından, bu ihalenin, hem proje bazında hem de siyasî yönüyle, hukuk yönüyle, her 
yönüyle yenilenmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Bu ihale ya da bunun gibi 
stratejik ihaleler özellikle, hem siyasî yönüyle hem teknik yönüyle hem de kamu 
vicdanı yönüyle tatminkâr olmalıdır. Bu yönüyle de komisyonumuzun 
çalışmalarında tespit etmiş olduğumuz tutarsızlıklar, çelişkiler, özellikle teknik 
bazda olan, ihale şartnamesiyle ve ihale sürecinde yaşanan bazı yanlışlar, 
tutarsızlıklar, çelişkilerin de, birinci derecede bürokratların sorumlu olduğunu, 
dolayısıyla, komisyonumuzun, özellikle bürokratlar yönüyle de, gerçekten, 
soruşturma açılması ya da bu konunun soruşturulmasında faydalı olduğunu 
mülahaza ediyorum ben de. Netice itibariyle, bürokrasinin görünen bir 
sorumluluğu söz konusudur, bürokrasi ve sayın bakanların nispeten görünen bir 
sorumluluğu söz konusudur; ama, Sayın Başbakanın, bu ihaleyle ilgili 
gerçekleşmiş, görünen, maddî, fiilî bir sorumluluğu, şahsıma göre, söz konusu 
değildir. Bu noktada, Yüce Divana gitmesi konusunda da yeterli bir belge, delil 
olmadığından dolayı da, gitmemesi, gönderilmemesine kanaat ediyorum. Teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim.. Oktay Bey, buyurun. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Komisyonun çalışmaları, tutanaklar, bilgiler ve 
belgeler ışığında, tanıklara sorduğumuz sualler doğrultusunda, bu olayla ilgili 
olarak Başbakanın herhangi bir fiil ve eylemi olmadığı, dolayısıyla, hiçbir illiyet 
bağı bulunmayan bir konu hakkında böyle bir suçlamanın yapılamayacağı, bu 
sebeple de, Başbakanla ilgili iddianın varit olmadığı kanaati taşıyorum. 

Böyle olmakla beraber, projenin başlangıcından bugüne kadarki süre 
içerisinde, ihalenin sürecine bakarsak, buradaki tanıkların ifadesinden, bu işin tek 
kişiye ayarlanmış olduğu ileri sürülmüştür. Sonra, ihaleye çağrıldı, üç firma geldi, 
bütün bu safhalara dikkat edersek, ihalenin yapılış prosedüründe, Karayolları gibi 
müstesna bir Genel Müdürlüğün, bu ihaleye çıkış esnasında yeterince bilgi sahibi 
olmadığı kanaati taşıyorum. Herhangi bir avan projesi olmadan ve tercihi olmadan 
yapılacak bir ihale, netice itibariyle, eş baz değerlendirmesi yapılamayacaktır. 
Dolayısıyla, ben, bir köprü yapmak istiyorum, bana tekliflerinizi bildirin derken, 
aslında, bir bakıma, yapılan bütün teklifleri kabul etme temayülü vardır. Ondan 
sonra, bu tekliflerin içerisine girerek, bu teklif uygun değildir deme doğru değildir. 
Dolayısıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü, burada, hangi projenin yapılabileceği 
konusunu öncelikle tespit edip, bunu, askılı tünel, tünel ya da eğik askılı tünel gibi 
bir tercih olarak belirlenip, ondan sonra ihaleye çıkması gerekir; çünkü, ihale 
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evraklarında ve görevlendirme tutanağında, kararında, bu ihaleyle ilgili eş baz 
çalışması yapılmadığını da görüyorum; çünkü, değerlendirmesi mümkün değil. 

Ayrıca, bu görevlendirme kararında, ihale sıralamasına gidilemeyecek 
nedenler ileri sürülmesine rağmen, sıralamaya sokulmuş olması enteresan 
gelmiştir. Bu ihalenin görevlendirilmesinin yapılmasından sonra bugüne kadar 
realize olmaması, açıkçası, gelişen şartlar içerisinde, ihalenin yapılmış olduğu 
şartların değişmesine yönelik bir bekleme olduğu kanaati hasıl olmuştur. 
Dolayısıyla, bir kamu ihalesinin yapılmasındaki temel amaç, kamusal menfaatin 
temini yönündedir. Bu bir projenin realize edilmemesinden dolayı, gecikmesinden 
dolayı toplumsal maliyet söz konusudur. Bu çerçeve içerisinde bu olayla ilgili 
olarak bugüne kadar imzalanmamış olmasının, realize edilmemiş olmasının da, 
kamu açısından, menfaati haleldar ettiği kanaatini taşıyorum. Bu açıdan, bu 
meselenin, bu yönleri itibariyle tahkik edilmesinde büyük bir fayda görüyorum; 
çünkü, zarar, sadece yapılan iş ve eylemden değil, ama, projenin yapılmamasından 
dolayı da bir kaybımız vardır. Bu projeler, ila nihaye sürüncemede bırakılacak 
projeler değildir. 

Bu yönleri itibariyle, daha önce de kamuda görev yapmış bir arkadaşınız 
olarak da, aslında, ihalenin bugüne kadar gerçekleşmemiş olması dikkate alarak, 
Hüseyin Beyin yaptığı tüm değerlendirmelere de aynıyla katılıyorum. Bu açıdan 
da, bu meselenin tahkik edilmesinden ve projesi belli bir ihale prosedürü 
belirlenmek suretiyle yenilenmesinde fayda gördüğümü ifade ediyorum. 
Hakikaten, ihalenin yapıldığı şartlar değişmiştir. Bu şartlar ışığında, bu ihalenin 
yeniden değerlendirilmesinin, belki de bir tavsiye mahiyetinde olabilecek -
zannederim, bir kararımiz söz konusu olamaz- tavsiye mahiyetinde iletilmesinde, 
bunun da raporda yer almasında fayda gördüğümü ifade ediyorum ve bu ölçüde de, 
bugüne kadar, yani, arkadaşlarımızın kendi vicdanî kanaatleri doğrultusunda 
yaptığı değerlendirmeye katıldığımı ifade ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. Mustafa Bey, buyurun. 

MUSTAFA VURAL (Antalya) - Bence de, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın 
Yüce Divana gitmesini gerektirecek bir maddî delil yok; ancak, iyiki bu ihale 
yapılmamış, bana göre. Eğer, vaktinde yapılıp da, bitmiş olsaydı, asıl kamu 
zararını, biz, o zaman görecektik gibime geliyor; çünkü, deprem riski gözardı 
edilmiş bu ihalede. Ben, tek tip soru sordum her üç firmaya da. Her üç firma dedi 
ki, benimki sağlam, dayanırda, diğerleri dayanmazdı. Ben, buradan bir ortalama 
cümle buluyorum; demek ki, hepsinin bu depreme dayanıklılığı bence yalan. Onun 
için, artık Körfezin koşulları değişmiştir, haritası değişmiştir, uluslararası tahkim 
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ülkemize girmiştir. Bu ihale, bence de, güncelleştirilip, yeniden yapılmalı. 
Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN SERVET SAZAK (Eskişehir) - Bu ihalenin yapılış biçimi 
itibariyle, işin davet kısmından, firmaların tercih edilmesine kadar geçen bütün 
evrelerinde hatalar vardır. Dolayısıyla, bu işte hatası olan karayolları teşkilatının, 
bu hatalarının karşılığını görebilecekleri bir uyarıyı, bu komisyondan almaları 
gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu nevi büyük ihalelerde, aslında, siyasî 
sorumluluk, yani, siyasîlerin herhangi bir müdahalede bulunmadığını söylemek, 
çok zor bir ihtimaldir. Normal şartlarda, bugüne kadar Türkiye'de gördüğümüz 
örnekleri, yaşadığımız örnekleri itibariyle, zaman zaman, büyük ihalelerde, siyasî 
mercilerin, idareye müdahale ettikleri görülmüştür; ancak, elimizdeki delillerin bu 
konuda yetersiz olması itibariyle, bu konuda Sayın Başbakanı bu konunun içine 
çekebilecek herhangi bir maddî delil olmaması dolayısıyla, bu soruşturma 
komisyonunda, ben, şahsî fikrim olarak, eski Sayın Başbakanın aklanması 
kanaatini taşıyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Evren Bey, buyurun. 

EVREN BULUT (Edirne) - Uzun zamandır komisyonumuzda dinlemiş 
olduğumuz arkadaşlarımız -ki, birisi benim için çok önemli- Sayın Ali Haydar 
Veziroğlu dahil, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz hakkında hiçbir kimse doyurucu 
veyahut süsleyici bir ifade kullanılmadı. Ben de, bu önergelerin verildiği zamanda 
Meclisteydim. Burada da gördük ki, yani, bir Başbakanın böyle hemen Yüce 
Divana gitmesi, hangi Başbakan olursa, siyaseten de suçsuzsa, doğru bulmuyorum. 
Ben de, kendi kanaatimi ve vicdanımı, Sayın Mesut Yılmaz'ın, bu komisyonda 
olduğumuz müddetçe, bunun kusurlu bulunduğunu, vicdanen, kendim, şahsım 
adına olarak, hiçbir kusurunu görmedim. Onun için, kendisinin Yüce Divana 
gitmesine karşı olduğumu söylüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Yayha Bey, buyurun. 

YAHYA ÇEVİK (Bitlis) - Karayolları Genel Müdürlüğünün proje teklifi 
verilmesi, sıralamanın yanlış olduğunu ve firmanın ifadesiyle, Tahkim Yasasının 
beklentisi olduğunu ve bugüne kadar imzalanmamış olmasını, bütün bunların, 
İhalenin doğru düzgün olmadığı kanaati bende hasıl olmuştur. Bu sebeple, ihalenin 
yenilenmesini ve dönemin bürokratları hakkında gerekli soruşturmaların 
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açılmasını, tabiî, bu, görevimiz değil; ama, belki tasfiye veya zabıtlara geçmesi 
için söylüyorum. Yapılmasını uygun görüyorum. 

Dönemin Başbakanı hakkında ise bir illiyet bağı bulmadığımı, Yüce Divana 
gönderilmesine gerek olmadığını kanati bende hasıl olmuştur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Bey. 

AHMET ZAMANTILI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli 
üyeleri; eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz hakkında burada yaptığımız çalışmalar 
neticesinde dinlediğimiz konuyla ilgili, İzmit Körfez Geçişi ihalesiyle ilgili olarak 
dinlediğimiz tüm kişiler ve sunulan tüm belgelerden bende oluşan kanaat Sayın 
Mesut Yılmaz'ın bu konuyla ilgili, bu ihaleyle ilgili direkt bir bağının bulunmadığı 
yönündedir. Burada dinlenilen tüm kişiler kendisiyle ilgili hiçbir iddada 
bulunmamışlardır. Yani, kendisiyle ilgili olmadığı, bu alınan kararlarda direkt bir 
bağının ve alakasının olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu nedenle, Sayın 
Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı kanati şahsımda 
oluşmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

İBRAHİM HALİL ORAL (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli üyeler; ben bütün 
içtenliğimle söylüyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bize yetki verdiği 
günden bugüne kadar iktidarıyla muhalefetiyle bütün arkadaşlarımız bir siyasî 
mülahazadan uzak, hakikaten büyük bir özveriyle ve kamu vicdanıyla beraber 
şahsımızın, şahıslarımızın vicdanıyla bütün meselelere duyarlılıkla yaklaştılar. Ben 
bu vesileyle, komisyondaki bir üye olarak bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür 
ediyorum. 

Hakikaten de çok ciddî, duyarlı, sadece gerçeği bulma noktasında 
çalışmalarımız oldu, bundan dolayı bütün komisyonda görev alan arkadaşlarımıza 
tekrar teşekkür ediyorum. Bu konudaki benim şahsî kanaatim de bu açıklamayla 
birlikte Sayın Başbakanın Yüce Divana gönderilmesi noktasında maddî delillerin 
olmadığı noktasındadır. Buna rağmen sizin ve bütün arkadaşlarımın çok güzel 
şekilde ifade ettiği gibi yapılan ihalede bürokratların, zaman zaman görevi ihmal, 
zaman zaman kasıt, zaman zaman da görevi kötüye kullanma şeklinde 
usulsüzlüklerle dolu teknik şartnamelerinin bulunmadığı, tamamen sübjektif 
değerlendirmelerin yığınla bulunduğu bir ihale şartnamesi seyri gördük. İhale 
çıkışından sonuçlandırmışına kadar, yaklaşık 3 hükümet döneminde yapılan, 3 
hükümet döneminde de gerek zamanın bürokratlarının ve bana göre direkt 
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siyaseten işin sorumlusu konumunda olan bakanları da ilgilendirebilecek noktada 
birtakım sıkıntıların varlığı kendi şahsî vicdanımda oluşmuştur; dolayısıyla ben 
zamanın bürokratlarına, o dönemde bulunan Karayollarındaki bürokratların mutlak 
surette hem kamu vicdanındaki rahatsızlığın giderilmesi noktasında hem de işin 
akışı noktasında mahkemeye verilmesi veyahut da usulünde nasıl 
cezazalandırılması gerekiyorsa Komisylonumuzun bir tavsiyede bulunmasını, 
değişen şartlar, gerek deprem şartları gerekse Yüce Meclisimizin çıkarmış olduğu 
bu yeni kanunlardan dolayı, ihalenin süratle iptal edilerek yeniden ihale 
yapılmasını ve kamu vicdanında rahatlatabilecekse benim vicdanımda da sayın 
Başbakanın Yüce Divana gönderilmesine, sevk edilmesine gerek görülmediği 
kanaatindeyim ve bunun da, inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben, öncelikle, hepinize çok teşekkür ediyorum, gerçekten, üçbuçuk 
aylık çok ciddî çalışma neticesinde bugünlere geldik. 

Arkadaşlarımızın söylemiş olduklarının hepsine aynen katılıyorum, bu 
ihalenin yeniden yapılması ve bir an önce yapılması hususunda. Bunları 
raporumuzda belirtmemiz gerekir diye düşünüyorum; çünkü, bu konuda tamamen 
bir tavsiye kararıdır anladığım kadarıyla bizimki, yoksa bir yaptırımı yoktur; ama, 
belki Başbakanlık Teftiş Kuruluna dönemin ilgili bürokratları hakkında bu bu 
bulgulardan dolayı soruşturma açılması hususunda bir yazı yazılır mı yazılmaz mı 
bilemiyorum bunu konuşmak lazım. Mustafa Bey ve pekçok arkadaşımız da 
üzerinde durdu. Ben özelikle deprem riski üzerinde durmak istiyorum. Şundan 
dolayı durmak istiyorum, biraz ben o konuya takıldım ve biraz o konuda fazla 
araştırma yaptım. Onun nedeni de şudur, biliyorsunuz aynı benzeri asma köprü, 
Akaşi köprüsü, inşa halindeyken, burada bir uzman da geldi bunu teyit etti bize, 
deklare etti, Japonya'da 95 Kore depremine maruz kalıyor, büyüklüğü 7,2. Bu 
depremde taban zemini sıvılaşmış ve sıvılaşma sonucu köprü haricinde otoyol 
boyunca yer alan çeşitli viyadükler çökmüş ve sonuçta Japonya 5 000'i aşkın insan 
kaybı ve 20 milyar dolarlık bir ekonomik kayba uğramıştır. Hal böyleyken 
sözkonusu Akaşi köprüsünde temellerinde bir hasar meydana gelmemiştir. Burada 
benim dikkatimi çeken konu şu, Japonya bu örneği yapıyor; fakat, burada ihaleye 
giren konsorsiyumlardan bir tanesi Japon ortaklı bize bu önerilmiyor, bu benim 
çok dikkatimi çekti; yani,. Japonya bu teknolojiyi kendi ülkesinde uyguluyor ve 
hasar görmüyor, depreme dayanıklı; ama, aynı Japon konsorsiyumu kendi 
ülkesinde uygulamış oluğu bu sistemi konsorsiyum olarak ihaleye giren firmada 
bunu önermiyor, daha değişik bir sistem öneriyor artı, bizim 17 Ağustos 
depremininin büyüklüğünün de 7,4 olduğunu düşünürsek; yani, bu köprünün 
yapılamamış olması, bence çok büyük bir şans. Onun için, bence, raporumuzda 
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bunu özellikle belirtmemiz lazım diye düşünüyorum artı, tüm bu hususlar deprem 
öncesi 1997 yılında yazılı olarak ve akabinde Ankara'da Karayolları Genel 
Müdürlüğünde yapılan toplantılarda belirtilmesine ve tüm çabalara rağmen bu 
husus idare tarafından yapılan değerlendirmelerde göz önüne alınmamış ve adeta 
görmemezlikten gelinmiştir. Bütün bu hususlar yazılı teknik raporlar ve ilgili 
toplantı tutanaklarında yer almaktadır. 

Sonuç olarak, ülkemizin yaşadığı 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri en 
azından bu köprü idare tarafından seçilen yanlış bir teknik çözümle inşa 
edilemediğinden dolayı bu köprü açısından tüm bu... Mustafa Beyin dediğine 
katılıyorum; çünkü, 3 firmaya da biz sorduk, hepsi depreme benimki dayanıklı; 
ama, işte o dayanıklı değil şeklinde görüş belirtti, ben bunu bir şans olarak kabul 
ediyorum. 

Sayın Başbakanla ilgili olarak da ben de görüşlerinize katılıyorum. 
Kendisinin bu konuyla ilgili bir illiyet bağını kuramadım, vicdanen bunu 
söylüyorum, çok rahat olarak söylüyorum. Dönemin Sayın Başbakanının Yüce 
Divana şevkine karar verecek bir bulgu olmadığına inanıyorum ve ben de oyumu 
bu yönde kullanıyorum; fakat, raporumuzda bunu açıkladığıktan sonra, bu çekince 
koyduğumuz noktaların da yazılması hususunu ben öneriyorum. Herhalde 
sizlerden de kabul görüyordur. 

Ben şimdi şeyi söylemek istiyorum, buradaki oylamada, 15 arkaaşımızın 
14'ü Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde, 1 arkadaşımız da çekimser 
olarak oy kullanmıştır. Yani, bizim esas açıklamamız gereken sonuç budur. (Ek-6) 

VI- SONUÇ VE KARAR 

Yapılan soruşturma neticesi Komisyonumuz, konuyu derinlenmesine 
inceleyip araştırmıştır. Elde edilen bilgi ve belgelerle tanıklardan alınan ifadeler 
sonucu Komisyonumuz, oybirliği ile aşağıdaki kanaatlere ulaşılmıştır. 

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1993 yılı Yatırım Programında yer alan ve 
İstanbul-İzmir otoyolu ağının bir kesimini teşkil eden (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
ayrımı Orhangazi (Körfez köprüsü dahil) yaklaşık 46 kilometrelik oto yolun; 
yapımı, bakımı, işletilmesi ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz devri için, 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı Uygulama 
Yönetmeliği (Yap-İşlet-Devret Modeli) esaslarına göre, görevlendirme yapılması 
işinin ihalesinde; 
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Siyasi yönüyle vicdanları tatmin edecek bir ihale olmadığı, kamu vicdanını 
tatmin etmediği, 

İhalenin yapılış biçimi itibariyle işin davet kısmından firmaların tercih 
edilmesine kadar geçen bütün evrelerinde hatalar olduğunu, 

Bu ihalenin başından sonuna kadar yanlışlıklarla, yetersizliklerle ve 
çelişkilerle dolu olduğu, özellikle teknik yönüyle eksik olduğu, şartnamenin 
yetersiz olduğu, 

Ülkemiz açısından önem arz eden ve stratejik bir ihale olması sebebiyle hem 
hukuki, hem teknik, hemde kamu vicdanı yönüyle tatminkar olmadığı, 

Karayolları gibi müstesna bir Genel müdürlüğün, bu ihaleye çıkış esnasında 
yeterince bilgi sahibi olmadığı, herhangi bir avan projesi olmadan ve yapılacak iş 
konusunda bir tercihi olmadan ihaleye çıkmış olmasının verilecek teklifleri objektif 
değerlendiremeyeceği, 

Dolayısıyla da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün burada hangi projenin 
yapılabileceği konusunu öncelikle tespit edip; askılı köprümü, eğik askılı köprümü, 
asma köprümü, tüpgeçit mi, yada tünel mi yapılacağını tercih olarak belirtip ondan 
sonra ihaleye çıkması gerektiği, 

Ayrıca verilen tekliflerin depreme dayanıklı olmadığı 17 Ağustos 1999 
tarihinden önce yapılacak bir köprünün bu depremden sonra muhtemelen 
yıkılacağı yada büyük tahribata uğrayacağı, 

İhalenin bugüne kadar sonuçlandırılmamasmın kamu menfaatinin teessüsünü 
geciktirdiği, 

İhalenin başından sonuna kadar ortaya çıkan tutarsızlıklardan, çelişkilerden 
ve yanlışlıklardan Karayolları Genel Müdürlüğünün ciddi sorumluluğu olduğu, 

Söz konusu ihale için 6 firmanın yeterlilik almış olmasına rağmen 3 firmanın 
uluslararası tahkim yasası olmadığı için teklif vermedikleri, İhaleyi kazanan 
firmanın tahkim çıkacak diye ve/veya tahkim uygulanmadı diye Henüz sözleşmeyi 
imzalamadığı, yada imzadan kaçındığı, İkinci firmanın ihaleye itiraz ettiği ve 
mahkemeye verdiği, üçüncü firmanın ise ciddi bir reklama girerek bu konuda 
rahatsızlığını hem yargıya giderek hem de kamuoyuna arz ederek ortaya koyduğu, 
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Ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle yapılan ihalenin tüm yönleriyle iptal 
edilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihale şartlarının belirlenerek 
yeniden ve acilen ihalenin yapılmasında kamu menfaatinin olduğu, 

İzmit Körfez Geçişi ihale işlemlerinde dönemin Başbakanı sayın A.Mesut 
YILMAZ'ın herhangi bir fiili ve eylemi olmadığı, dolayısı ile Soruşturma 
önergesinde ileri sürülen suçllarla bir illiyet bağının olmadığı ve atılı suçları 
işlemediği ve idiaların varit olmadığı, 

Hususları Komisyonumuz üyelerinin ortak kanaatleri olarak ortaya çıkmıştır. 

1-. Öneriler 

a) Söz' konusu yer için yapılan deprem riski analizlerinde Kuzey Anadolu 
Fay Hattının Hersek Burnunun körfez tarafından ve denizden geçtiği olası bir 
depremde köprü güney ayağı temelinin çok büyük bir deprem riskine haiz olduğu 
bilinmektedir 

Bu ayak temeli deniz tabanında ana kayaya kadar yer alan gevşek granüller 
zeminlerin olası deprem altında sıvılaşabileceği ve tamamen mukavemetini 
kaybedebileceği belirlenmiş ve belirtilmiştir.. 

b) Nitekim benzeri asma köprü Akashi köprüsü inşa halinde iken Japonyada 
1995 Kobe depremine maruz kalmıştır (M=7.2). Bu depremde taban zemini 
sıvılaşmış ve sıvılaşma sonucu köprü haricinde otoyol boyunca yeralan çeşitli 
viyadükler çökmüş ve sonuçta Japonya 5000'i aşkın insan kaybı ile birlikte 
takriben 20 Milyar Dolarlık bir ekonomik kayba uğramıştır. Hal böyle iken söz 
konusu Akashi köprüsü temellerinde bir hasar meydana gelmemiştir. 

Bunun nedeni taban zemininin sıvılaşma riski önceden değerlendirilmiş ve 
sıvılaşma sonucu köprü temelinin etkilenmemesi için aynı İzmit Körfezinde olduğu 
gibi deniz tabanında yer alan sıvılaşabilir gevşek granüler zeminler temel inşaası 
öncesi anakayaya kadar taranarak uzaklaştırılmış yerine kısmen sıvılaşmayan kaya 
dolgu yapılmış ve ağırlık tipi keson temeller yüzdürülerek yerine getirilmiş ve su 
almak suretiyle batırılarak uygun temel sistemi teşkil edilmiştir. 

c) İşte İzmit Körfezindeki köprü temellerinin de benzeri şekilde teşkil 
edilmesi gerekiyordu. Yıl 1997, bu paralelde aynı teknik çözümler ilgili İdareye 
teklif edilerek sunulmuştu. 
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Bu teknik çözüm paralelinde, maalesef deprem ve sıvılaşma riskinin 
gözönüne almayan teknik çözüm de İdare'ye sunulmuştu. Bu çözümde maalesef 
sıvılaşabilir zemin yerinde bırakılarak temellerin kazıklı olarak teşkili 
öngörülmüştü. Üstelik ne yazıktır ki bu teknik çözümü öneren grubun bir üyesi 
Japonya kaynaklı idi. Yani iki sene önceki Kobe örneğine rağmen büyük bir hata 
yapılmaktaydı. 

Eğer bu köprü bu şekilde inşa edilmiş olsa idi, M=7.4 17 Ağustos Kocaeli 
depreminde yırtılan fayın ucunun Hersek Deltası önünde denizde yer aldığı 
düşünüldüğünde deprem sonunda meydana gelen ve gözlenen zemin sıvılaşması da 
değerlendirildiğinde bu köprünün ayakta kalması olanaksızdı. 

d) Bütün bu hususlar deprem öncesi 1997 yılında yazılı olarak ve akabinde 
Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantılarda belirtilmesine ve 
tüm çabalara rağmen, bu husus İdare tarafından yapılan değerlendirmelerde 
gözönüne alınmamış ve adeta görmemezlikten gelinmiştir. Bütün bu hususlar yazılı 
teknik raporlar ve ilgili toplantı tutanaklarında yer almaktadır. Sonuç olarak 
ülkemiz yaşadığı 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini en azından bu köprü 
İdare tarafından seçilen yanlış bir teknik çözümle inşa edilemediğinden bü köprü 
yönünden ucuz atlatılmıştır. 

e) Uluslararası tahkimin yasallaşması nedeniyle ve 17 Ağustos 1999 
tarihinde bölgede meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle ortaya yeni koşullar 
çıkmıştır. Bu nedenlerle İhale tüm yönleriyle iptal edilmesi gerekmektedir. 

f) Ülkemiz için stratejik ve ekonomik değeri çok önemli olan ve İzmir-
İstanbul otoyolunun bir kısmını teşkil eden İzmit Körfez geçişi ve bağlantı 
yollarını içeren bu proje en kısa zamanda 1999 depremleri sonrası artık kesinlikle 
belirlenen muhtemel Marmara Denizi depremine karşı tüm açıklanan bu hususlar 
gözönüne alınarak projelendirilmen ve süratle inşa edilmelidir. 

Söz konusu köprü takriben Eskihisar ile Hersek Deltası ucu arasında yer 
almakta ve takriben 2 km'lik uzunluğu asma köprü olarak planlanmaktadır. Bu 
durumda köprünün iki ana kütlesinin temelleri İzmit Körfezi içerisinde mevcut 
zemin şatları ve en az 100 yıllık bir süreci kapsayan olası deprem için 
projelendirilmeli ve inşa edilmelidir. 

g) İhalenin yapılış biçimi itibariyle işin davet kısmından firmaların tercih 
edilmesine kadar geçen bütün evrelerinde hatalar olduğu dile getirilmiştir. 
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Dolayısıyla Yapılan ihalede Karayolları Genel Müdürlüğünün ve yetkililerinin 
varsa sorumluluğu tetkik edilerek sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tasvip ve takdirlerine 
saygı ile arz olunur 

2.- Karar 

Komisyonumuz, kurulmasına dayanak oluşturan önergede ileri sürülen iddia 
ve konuları derinlenmesine inceleyip araştırmıştır. Elde edilen bilgi ve belgelerle 
tanıklardan alınan ifadeler ve savunmalar 05.06.2000 Perşembe günkü 
toplantısında değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucu; İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde 
Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla kurulan 
(9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonumuz; Çanakkale Milletvekili 
sayın Nevfel ŞAHİN ve arkadaşlarınca verilen önergede ileri sürülen iddiaları 
doğrulayacak herhangi bir bilgi ve bulgu elde edememiş olup iddiaların vaki 
olmadığı ve subuta ermediği neticesine varmıştır. 

Raporun sonuçlandırılması ve karara bağlanması amacıyla yapılan toplantıya 
üyelerimizin tamamı katılmıştır. Bu toplantıda Komisyon Üyelerine nihai 
kararlarını açıklamak üzere söz verilmiştir. Üyelerimiz sırasıyla söz alarak eski 
Başbakan sayın A. Mesut YILMAZ'ın Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesi 
bakımından Yüce Divana Sevkine gerek olup olmadığı konusunda değerlendirme 
yapmışlardır, yapılan değerlendirmeler neticesi eski Başbakan sayın A. Mesut 
YILMAZ'ın 1 çekimser oya karşı 14 oyla Yüce Divana Şevkine Mahal 
olmadığına karar verilmiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tasvip ve 
takdirlerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur 
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Başkan 
Tarık CENGİZ 
Samsun Milletvekili 

(jn 
Başkanvekili 
İbrahim Halil ORAL 
Bitlis Milletvekili. 

Sözcü 
Miraç AKDOĞAN 
Malatya Milletvel 

Katip 
Güler ASLAN ^ 
İzmir Milletvekili v) 

c • X 

Uye 
Ahmet ZAMANTILI 
Tekirdağ Milletvekili 

"S 
Uye 
Hüseyin ARABACI f 
Bilecik Milletvekili 

Uye' 
S.Servet SAZAK 
Esldtşehir Milletvekili 

OüJiudûJ^ 

Uye 
Hüsamettin KORKUTATA 
Bingöl Milletvekili 

:> 

Uye 
Dengir Mir MehmetEIRAT 
Adıyaman Milletvekili^' 

Uye ^ - N 
Evren BULUT / 
Edirne Milletvekili/^ 

Uye 
Yahya ÇEVİK 
Bitlis Milletvekili 

Uye 
Mustafa ÖRS 
Burdur Milletvekili 

\ m^ 

Uye 
Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

Uye 
Mustafa VURAL 
Antalya Milletvekili 

£ 
DİZİ PUSULASI 

9/33 

EKİ 
1 
2 
3. 
4 
5 
6 

SAYFA 
2317 
44 
10 
4 

2 DEFTER 
361 

OZU 
GELEN EVRAK 
GİDEN EVRAK 
DEVAM CETVELİ 
KOMİSYON KARARLARI 
GELEN-GİDEN VE ZİMMET DEFTERİ 
TOPLANTI TUTANAKLARI 

T O P L A M 2736 SAYFADAN İ B A R E T T İ R 12.06.2000 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 485) 

20 nci Yasama Döneminde Kocaeli Milletvekili İsmail Kal-
kandelen ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen İzmit'te 
SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne 
Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullan
dıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut 
Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakam Yalım Erez Hak-
larıııda Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önerge ve (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu Raporu 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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 m2 arazisi var
dır. 

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 Planlama 
Müsteşarı Prof. Dr. Orhan Güvenen tarafından imzalanmış bulunan Yüksek Planlama Kurulunun 
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 m2'lik alan ile adı 
geçen il, İzmit İlçesi, Yeniköy, tapuya 36 pafta 3 420 parsel no. ile kayıtlı 1 526 417 m!'lik alanın 
(toplam 2 313 666 m3) 1 600 000 m2'lik bölümünün; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan)'ne: 

a) Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b) Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c) Söz konusu 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 KHK'nin 5 inci maddesine göre karar verilmiştir." dendiği halde, bu husus
lardan tamamen sarfınazar edilerek, anlaşılması imkânsız bir değişiklik ile Bakanlar Kurulunca bu 
sahanın aynı şirkete bedelsiz olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. (Ek No. : 1) 
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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 zarar 

ve mahrum kalman kârın Hazinece karşılanması hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması 233 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8.6.1998 tarihin
de kararlaştırılmıştır.) denmektedir. 

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

İli, Gölcük İlçesi, İnsaniye Köyü, Tapuya 4 pafta, 1 454 parsel no ile kayıtlı 787 249 m2 alan ile adı 
geçen il, İzmit İlçesi, Yeniköy, Tapuya 36 pafta, 3 420 parsel no ile kayıtlı 1 526 417 m2'lik alanın 
(toplam 2 313 666 m2) 1 600 000 m2'lik bölümünü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz olarak 
(söz konusu yerde 55 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılması, yatırım sonucunda yıllık 700-
1 000 milyon ABD doları ihracat gerçekleştirilmesi, 2 000 kişi civarında ek istihdam yaratılması, 
yılda yaklaşık 120 000 adet üretilmesi ve bölge üniversitelerinden biri için bir eğitim tesisi "fakül
te, bölüm veya kuruluşlar kurulması kaydıyla) satışı konusunda görevlendirilmiştir. 

2. Adı geçen Genel Müdürlüğün bu görevlendirme sonucu doğacak zararı görev zararı sayılır 
ve Hazinece karşılanır. 

3. Bu Karar kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
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 İktisadî Devlet Teşebbüslerinin konusuna giren üretim ve hizmetlerin fiyat ve 
tarifeleri ile Bakanlar Kurulunca görevlendirilmelerinde mal ve hizmet satışlarından uğrayacakları 
zararlara ait bulunmakadır. 

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 kalınan kâr miktarı mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahak

kuk ettirilerek 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 
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belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalman 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 Bakan
lığının gözetim ve denetimi altındadır. 

Görülüyor ki SEKA'nın mülkiyetinde bulunan 2 313 666 m2'lik kavaklık sahasından 
1 600 000 m2 kısmın, hiçbir kanunî mesnede dayanmaksızın Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedel
siz olarak verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. Buna dair 8.6.1998 tarih ve 98/11163 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararına mesnet gösterilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci mad
desi konu ile hiçbir ilgisi olmayan üretim ve hizmet fiyatlarının tespiti ve zararına satış emri veril
diğinde görev zararının ve kârdan mahrumiyetin Hazinece ödeneceğine dairdir. 

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

Kararda bahsedilen 2 000 civarında ek istihdam, 120 000 oto imali ve yıllık 700-1 000 milyon 
ABD doları ihracat ve bölge üniversitelerinden biri için eğitim tesisi kurulması hususları bedava yer 
temini için konmuş tamamen sübjektif ve belirsiz kamufle vaadlerinden ibarettir. 

Bataklık olduğu belirtilen sahanın, İzmit kent kurultayınca yapılan müracaat üzerine 25.5.1998 
günü Kocaeli 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğince yaptırılan bilirkişi incelemesiyle, 1 inci sınıf ta
rım arazisi olması gerektiği tespit edilmiştir. 

11 Mart 1989 tarih ve 20105 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan Tarım Alanlarının Tarım 
Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 3/b-l inci maddesine göre, bu saha orman sınırla
rı 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 sınıf sulu 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 maddeleri 
gereğince Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmesi ve karara bağlanması gerekir, ki bu hu
susa da riayet edilmemiştir. 

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

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 verilme
si hakkında bir kararı ve teşebbüsü bulunmadığı ve Yüksek Planlama Kurulunca bedeli ödenmek 
kaydı konmasına rağmen bedelsiz olarak bu şirkete tahsis edildiği belirtilmektedir. 

7 Şubat 1993 tarih ve 21489 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 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 başlan
mıştır. 

Türkiye'de otomotiv sanayi muhtelif firmaların yıllardır kurdukları fabrikalarla bir hayli geliş
miş durumdadır. 
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Yani, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ülkede bu sanayinin ilk kurucusu olmadığı ve özel bir mu
ameleye 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 arazisinden 1 600 000 m2'sinin Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Yüksek Planlama Kurulu Ka
rarı gereğince, peşin olarak rayiç bedelle ve sıralanan şartlarla satılması yerine, bu karardan ve şart
larından tamamen sarfınazar edilerek mezkûr firmaya özel bir muamele ile ve herhangi bir kanunî 
dayanağı olmaksızın bedelsiz verilmesinde görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılan Başbakan A. 
Mesut Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez haklarında Türk Ceza Kanununun 240 
inci, Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Ayfer Yılmaz 
İçel 

Cihan Paçacı 
Elazığ 

Sabri Güner 
Kars 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Ergim Özdemir 
Giresun 

Meral Akşener 
İstanbul 

Tahsin Irmak 
Sivas 

M. Kemal Aykurt 
Denizli 

Şerif Çim 
Bilecik 

Nihan İlgün 
Tekirdağ 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Ümran Akkan 
Edirne 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

İsmet Attila 
Afyon 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Halil Yıldız 
İsparta 

Nevzat Köse 
Aksaray 

Cevdet Aydın 
Yalova 

Ergun Özkan 
Niğde 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Boyar Ökten 
Şırnak 

İrfettin Akar 
Muğla 

Hayrı Kozakçıoğlu 
İstanbul 
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Ünal Erkan 
Ankara 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Abdulkadir Akgöl 
Hatay 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Turhan Güven 
İçel 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Doğan Baran 
Niğde 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Ayvaz Gökdemir 
Kayseri 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Turhan Tayan 
Bursa 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Ömer Bilgin 
İsparta 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

(9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/28) Esas Numaralı 7.6.2000 
Meclis Soruşturması Komisyonu 
EsasNo.-.A.Ol. J.GEÇ.,9/28-20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli ve 656 sayılı, geçen yasama döneminde sonuçlan

dırılmayan Meclis Soruşturması Önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmasına ilişkin kararı çerçevesinde yeni
den kurulan İzmit'te Seka'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiy
le görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım Erez 
haklarında kurulan (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun yaptığı soruşturma 
sonucunda düzenlendiği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Komisyon Başkanı 

Eskişehir 

EKLER: 
EK - 1 (Soruşturma Komisyonu Raporu) 
EK - 2 (Tekmil İşlem Dosyası) 
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1 -GİRİŞ: 

İçtüzüğün 77 nci maddesi; bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan 
kanun tasarı ve tekliflerinin hükümsüz sayılacağını, ancak söz konusu tasarı ve tekliflerin 
Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından yenilenebileceğini hükme 
bağlamıştır. Aynı madde hükümlerine göre; yasama dönemi başında, önceki dönemde 
verilmiş Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve Gensoru önergeleri de hükümsüz 
sayılırken Soruşturma önergeleri, bu madde kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
Geçen 20 nci yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak 
, aynı dönem içerisinde çeşitli nedenlerle sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri 
aynen 21 inci döneme intikal etmiştir 

Başkanlık; 20 nci dönemden intikal eden Soruşturma önergelerinin durumunu 
görüşmek ve yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla, Danışma Kurulunu 08.10.1999 
tarihinden itibaren birkaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılar sonrasında, Başkanlık 
Danışma Kurulunda benimsenen, "Geçen Yasama döneminde kurulmuş olan Meclis 
Soruşturması Komisyonlarınca rapora bağlanmış veya rapora bağlanmamış olan Meclis 
Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre görüşme yapılmaksızın Meclis Soruşturması komisyonu kurulması ve komisyonların 
çalışma sürelerinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyenin seçilmesinden sonra 
başlaması" görüşünü, Genel Kurula indirilmiştir. 

Başkanlık Danışma Kurulunun bu önerisi, Genel Kurulun; 23.11.1999 tarihli 23 
üncü birleşiminde, görüşülerek karara bağlanmıştır. 

2 - KOMİSYONUN KURULUŞU : 

Genel Kurulun 23.11.1999 tarih ve 656 sayılı " Geçen Yasama Döneminde 
Sonuçlandırılmayan Meclis Soruşturması önergelerinde Belirtilen ilgililer Hakkında 
Anayasanın 100 üncü Maddesine Göre 15 Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına 
İlişkin" kararı çerçevesinde; 20 inci dönemde Kurulan ancak erken seçimler nedeniyle 
sonuçlandırılamayan Kocaeli Milletvekili İsmail KALKANDELEN ve 55 arkadaşının 
vermiş oldukları 9/28 Esas Numaralı "İzmit'te SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv 
Sanayi A. Ş. 'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım Erez haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması 
açılması"na ilişkin önergesi, yeniden işleme konmuş ayrıca, 15 üyeden oluşacak 
•Komisyonunun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkan vekili, Sözcü ve Katip üye 
seçimi tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun çağrısı üzerine 16.02.2000 tarihinde toplanan 9/28 Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu; Başkanlığa ANAP Eskişehir Milletvekili I.Yaşar 
DEDELEK'i, Başkanvekilliğine MHP Nevşehir Milletvekili İsmail ÇEVİK'i, Sözcülüğe DSP 
izmir Milletvekili Mehmet ÖZCAN'ı ve Katip üyeliğe ANAP İstanbul Milletvekili Şamil 
AYRIM'ı seçmiştir. 
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Komisyon çalışmaları devam ederken, Karabük Milletvekili Erol KARAN'ın 
üyelikten çekildiğine ilişkin teskeresi Genel Kurulun 22.02.2000 tarihli 60 inci birleşiminde 
okunmuş, bu suretle boşalan üyeliğe, bilahare Genel Kurulun 23.02.2000 tarihli 61 inci 
birleşiminde İzmir Milletvekili Rahmi SEZGİN seçilmiştir. 

Çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüten Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki aylık 
süre içerisinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi 
amacıyla; Anayasanın 100 üncü İçtüzüğün 110 uncu maddesi uyarınca iki aylık ek süre 
verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep 
üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun'un 12.04.2000 
tarihli 79'uncu birleşiminde, 18.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 

III- SORUŞTURMANIN KONUSU : 

TBMM 20 inci dönem Fazilet Partisi Kocaeli Milletvekili İsmail KALKANDELEN ve 
55 arkadaşı tarafından verilen Soruşturma önergesinde; 

"Yüksek Planlama Kurulunun 20.05.1998 tarih ve 98A"-22 sayılı kararı ile Türkiye 
Selüloz ve Kağıt Fabrikası (SEKA) Genel Müdürlüğünün İzmit - Gölcük arasında Ihsaniye 
ve Yeniköy Belediyeleri sınırları içerisinde iki parça halinde bulunan toplam 2.313.666 m2 
arazisinin, 540 Sayılı KHK'nın 5 inci maddesine göre; 

a- Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b- Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c- söz konusu alanlardaki bataklıkların kurutulması ve çevre 

koşullarının yerine getirilmesi, 
d- Arazi üzerinde bulunan kavaklık bitki ve mevcut yapıların 

SEKA'ya bedelsiz verilmesi, 
e- Ödemelerin peşin olarak yapılması 

kaydıyla, Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 'na satılması ve işlemlerin SEKA Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Ancak daha sonra, Bakanlar 
Kurulunun 08.06.1998 tarih ve 98/11163 Sayılı kararı ile her ne sebepten olduğu 
anlaşılmayan bir şekilde söz konusu arazi aynı şirkete bedelsiz olarak verilmesi 
kararlaştırılmıştır." Denilerek, yapılan işlemlerin 233 Sayılı KHK' nın 35 inci maddesine 
dayandırmanın yanlış olduğu; bu maddenin, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin konusuna 
giren üretim ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri ile Bakanlar Kurulunca görevlendirmelerde, 
mal ve hizmet satışlarında, uğrayacakları zararların meydana gelmesi halinde uygulanan 
bir madde olduğuna işaret edilmiştir. 

Ayrıca, bataklık olduğu belirtilen sahanın; İzmit kent kurultayının müracaatı 
üzerine, Kocaeli 3. Asliye Hukuk Hakimliğince 25.05.1998 günü yaptırılan bilirkişi 
incelemesi sonucunda 1. Sınıf tarım arazisi olduğunun tespit edildiği. 11.03.1989 tarih ve 
20105 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tarım alanlarının tarım dışı gaye ile 
kullanılmasına dair Yönetmeliğin 3/b-1 inci maddesine göre de, bu sahanın orman dışında 
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kalan ve üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen.... toprak işlemeli tarıma elverişli I, II, III, IV 
üncü sınıf araziler olduğu ifade edilerek, aynı yönetmeliğin 7 inci maddesine göre, I ve II 
nci sınıf sulu tarım arazisi olan bu sahanın tarım dışı maksatlarla kullanılmaya tahsis 
edilmesinin mümkün olmadığı, bütün bunlara rağmen, istenecek izinin, aynı yönetmeliğin 
11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
incelenmesi ve karara bağlanması gerektiği, ancak yapılan işlemde bu hususa da riayet 
edilmediği belirtilmiştir. 

Bütün bunların yanında, 07. 02. 1993 tarih ve 21489 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması zaruri 
olan incelemenin de yapılmadığı ve bahis konusu saha için Çevre Etki Değerlendirmesi 
Raporu alınmadan arazi üzerindeki ağaçların sökülmesine ve kesimine başlandığı ileri 
sürülmektedir. 

Önergede, Türkiye'de Otomotiv sanayinin gelişmiş durumda olduğu, Kaldı ki, 
Ford Otomotiv Sanayi A. Ş.'nin ülkede bu sanayinin ilk kurucusu olmadığı, özel 
muameleye ve korumaya gerek bulunmadığı halde, hiçbir otomotiv sanayi kuruluşuna 
gösterilmeyen özel himaye için her hangi bir sebep de mevcut değilken, bu firmanın, söz 
konusu SEKA arazisinin bedelsiz olarak tahsisi ile, Hükümetin kanunsuz ve izahı 
mümkün olmayan bir surette özel himayesine mazhar olduğu kanaatinin doğmasına, 
bunun ise haksız rekabete sebep olduğu ileri sürülerek eski Başbakan A. Mesut Yılmaz 
ve Sanayi ve ticaret eski bakanı E. Yalım Erez haklarında görevlerini kötüye kullandıkları 
gerekçesi ile Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre Yüce Divana sevk edilmeleri 
talep edilmektedir. 

IV - KOMİSYON ÇALIŞMALARI : 

. Söz konusu önerge; 20 nci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
06.10.1998 tarihli 2 inci Birleşiminde okunarak işleme konmuş ve Genel Kurulun 
18.11.1998 tarih ve 610 sayılı kararıyla da konuyu soruşturmak üzere bir komisyon 
kurularak çalışmalara başlanmıştı. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
erken seçim kararı alması nedeniyle bu çalışmalar sonuçlandırılamamıştı. 

Bu defa Genel Kurulun 23.11,1999 tarih ve 656 sayılı kararı çerçevesinde 
16.02.2000 tarihinde kurularak çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; çalışma usul ve 
esaslarını tespit ederken, hemen hemen çalışmalarını sonuçlandırma noktasına gelmiş 
olan; bir önceki dönemde kurulan 9/28 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonunun elde 
ettiği tüm bilgi ve belgelerden yararlanmayı, ayrıca buna ek olarak bölgede inceleme 
yapmayı kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz aldığı bu karar doğrultusunda, 06.03.2000 tarihinde bölgede 
incelemelerde bulunmuş, bu arada Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tapu Kadastro Müdürü ve Kocaeli 
Sanayi Odası yetkilileri ile de görüşerek konuya ilişkin bilgi almıştır. Komisyonumuz, 
ayrıca SEKA arazisi üzerinde yapımı devam eden otomobil fabrikasının 17 Ağustos 
depremi sonrasındaki durumunu yerinde görmek ve satış sözleşmesinde belirtilen 
şartların yerine getirilip getirilmediğini de tespit etmek imkanı bulmuştur. 

20 nci dönemde kurulan Soruşturma Komisyonu tarafından elde edilen bilgi, 
belge ve ifadeler Komisyonumuz çalışmalarına büyük katkı sağlamıştır. Bu belgelerden 
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anlaşıldığı üzere; komisyon önce önergede ilk imza sahibi olarak Eski Kocaeli Milletvekili 
İsmail KALKANDELEN'i dinlemiş daha sonra SEKA eski Genel Müdürü Halil SÖNMEZ ile 
yeni Genel Müdürü Kurtcebe GÜRKAN ve Ford Otomotiv Sanayi Genel Müdürü Ali İhsan 
İLKBAHAR' dan bilgi almış, haklarında ileri sürülen iddialar konusunda eski Başbakan A. 
Mesut YILMAZ ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım EREZ' in ifadelerine 
başvurmuştur. 

Ayrıca; komisyonun 46 adet yazışma sonunda topladığı tüm bilgi ve belgeler, 
Komisyon tarafından görevlendirilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı 
Baş denetçilerinden Yaşar CAN ile Sayıştay Başkanlığı uzman denetçilerinden Uğur 
KARAMAN' dan oluşan iki kişilik bilirkişi tarafından değerlendirilerek "Bilgi Notu" başlığı 
altında bir metin haline getirilerek tüm Komisyon üyelerine sunulmuştur. Aynı metin 
komisyonumuz tarafından da değerlendirmeye alınmıştır. 

YAZIŞMALAR 

a- Komisyonumuza 20 nci dönemden, önerge ekinde intikal eden 
ve komisyonumuzca değerlendirilen yazışmalar: 

1- 27.11.1998 tarih 9/28-7 sayı ile SEKA Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile, bahse konu 
olan arazinin devrine ilişkin tüm belgelerin, arazi ile ilgili kıymet takdir dosyası da dahil 
olmak üzere komisyona gönderilmesi, 

2-27.11.1998 tarih 9/28-8 sayı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile, 
SEKA arazisinin tapu kayıtları ve müstenidatı, 

3- 03.12.1998 tarih 9/28-10 sayı ile Yüksek Planlama Kurulu Başkanlığına yazılan yazı ile, 
Türk Otomotiv Sanayinde (fabrika bazında) son 5 yıllık fiili ve önümüzdeki 5 yıllık 
takvimi kapsayacak şekilde, üretim, ithalat, ihracaat, kurulu kapasite, satış, talep ve 
yeni yatırım talebi (devam edenler dahil) rakamlarını içeren bilgiler, 

4- 03.12.1998 tarih 9/28-11 sayı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yazılan yazı 
ile, Türk Otomotiv Sanayinde (fabrika bazında) son 5 yıllık fiili ve önümüzdeki 5 yıllık 
takvimi kapsayacak şekilde, üretim, ithalat, ihracaat, kurulu kapasite, satış, talep ve 
yeni yatırım talebi (devam edenler dahil) rakamlarını içeren bilgiler, 

5-03.12.1998 tarih 9/28-12 sayı ile Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel 
Müdürlüğüne yazılan yazı ile, Kocaeli ili Gölcük ilçesinde Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. 
tarafından yapımı sürdürülen Otomotiv fabrikası ile ilgili, anılan şirketin hazırladığı 
fizibilite raporu ve bu konuya ilişkin Genel Müdürlükteki tüm bilgi ve belgeler, 

6- 03.12.1998 tarih 9/28-13 sayı ile Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel' 
Müdürlüğüne yazılan yazı ile, Türk Otomotiv Sanayinde (fabrika bazında) son 5 yıllık fiili 
ve önümüzdeki 5 yıllık takvimi kapsayacak şekilde, üretim, ithalat, ihracaat, kurulu 
kapasite, satış, talep ve yeni yatırım talebi (devam edenler dahil) rakamlarını içeren 
bilgiler, 

7- 03.12.1998 tarih 9/28-14 sayı ile Hazine Müsteşarlığına yazılan yazı ile, Türk Otomotiv 
Sanayinde (fabrika bazında) son 5 yıllık fiili ve önümüzdeki 5 yıllık takvimi kapsayacak 
şekilde, üretim, ithalat, ihracaat, kurulu kapasite, satış, talep ve yeni yatırım talebi 
(devam edenler dahil) rakamlarını içeren bilgiler, 
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8- 03.12.1998 tarih 9/28-15 sayı ile Otomotiv Sanayi Derneği Başkanlığına yazılan yazı ile, 
Türk Otomotiv Sanayinde son 5 yıllık fiili ve önümüzdeki 5 yıllık takvimi kapsayacak 
şekilde, üretim, ithalat, ihracaat, kurulu kapasite, satış, talep rakamlarını içeren bilgiler, 

9-10.12.1998 tarih 9/28-17 sayı ile Çevre Bakanlığına yazılan yazı ile, Ford-Otosan'm 
Izmit-Gölcük'te inşaatı devam eden Otomotiv Fabrikası ve İskelesi için Bakanlığa 
verilen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, 

10-10.12.1998 tarih 9/28-18 sayı ile Madeni Eşya Sendikası Başkanlığına yazılan yazı ile, 
Madeni eşya sektöründe, yıllar itibariyle 1996-1997 ve 1998 yıllarına ait aylık ortalama 
giydirilmiş işçi ücretlerine ilişkin bilgiler, 

11-10.12.1998 tarih 9/29-19 sayı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğüne yazılan yazı ile, Genel Müdürlüğün veya başka kuruluşların Izmit-
Gölcükteki Seka arazisi üzerinde Serbest Bölge Kurmaları konusunda herhangi bir 
talebi olup olmadığı, 

12-10.12.1998 tarih 9/28-20 sayı ile, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yazılan yazı 
ile, Otomotiv sektöründe ve ortalama olarak bir kişilik istihdam imkanı yaratılması için 
yapılan yatırım miktarı ve maliyeti, 

13-10.12.1998 tarih 9/28-21 sayı ile, Hazine Müsteşarlığına yazılan yazı ile, borçlanma 
suretiyle alınan 1 USA Dolarının Hazineye maliyeti, 

14-10.12.1998 tarih 9/28-22 sayı ile, TOYOTA Sabancı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile, şirketin otomobil fabrikasının inşası amacıyla 
kamuya ait herhangi bir arsa veya arazi talebinin olup olmadığı, eğer oldu ise nereden 
hangi şartlarda olduğunu ve bu talebinizin yerine getirilip getirilmediği, 

15-24.12.1998 tarih 9/28-23 sayı ile Maliye Bakanlığına yazılan yazı ile, Bakanlar 
Kurulunun 8.6.1998 tarih 98/11163 sayılı kararı ile SEKA Genel Müdürlüğüne ait 
Kocaeli-Gölcükteki 1600 dönümlük arazinin bedelsiz olarak Ford Otomotiv Sanayi ne 
devredilmesi sonucunda; vuku-u muhtemel görev zararı, yatırım indirimi, yatırım teşviki 
ve benzeri nedenlerle Hazineye külfetinin ne olacağı, ayrıca bu tesisin faaliyete 
geçmesi halinde, adı geçen şirket tarafından hazineye ödenecek her çeşit vergi, fon ve 
benzeri katılımların ne olacağı, 

16-24.12.1998 tarih 9/28-24 sayı ile Hazine Müsteşarlığına yazılan yazı ile, Kocaeli-
Gölcük Ford Otomotiv Sanayi tarafından yapımı sürdürülen otomotiv fabrikası ile ilgili 
olarak anılan şirketin yatırım teşvik belgesi alıp almadığı, almadı ise söz konusu teşvik 
belgesinin yatırımın hangi safhasına kadar alma imkanının bulunduğuna ilişkin bilgiler, 

17-24.12.1998 tarih 9/28 sayı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne yazılan yazı ile, 
Kocaeli-Gölcük ilçesindeki 1600 dönümlük arazinin Bakanlar Kurulunun kararı ile diğer 
koşullar yanında, Bölge Üniversitelerinden biri için bir eğitim tesisi, fakülte, bölüm veya 
laboratuar kurulması şartı ile Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. satışı konusunda SEKA 
Genel Müdürlüğüne görev verilmiş. Bu çerçevede Ford Otomotiv Sanayinin 
Üniversiteye yaptığı veya belgeye bağlı olarak kurmayı taahhüt ettiği fakülte, bölüm 
veya laboratuar gibi eğitim tesislerinin neler olduğu ve bunların parasal değerlerini 
gösteren bilgi ve belgeler, 

18- 17.03.1999 tarih 9/28-42 sayı ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğüne yazılan yazı ile, 1998 yılı içerisinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin 
herhangi bir teşvik talebinin bulunmadığını tespit etmiş, ancak anılan şirketin Genel 
Müdürü Komisyonumuzda yapmış olduğu açıklamada söz konusu teşvik talebini 1999 
Ocak ayında yapacaklarını belirtmesi üzerine Komisyonumuz böyle bir talebin yapılıp 
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yapılmadığı anılan şirketin teşvik uygulaması konusunda herhangi bir müracaatının 
bulunup bulunmadığına, 

ilişkin bilgiler sorulmuştur. 

b- Komisyonumuzun yaptığı yazışmalar: 

1- 29.02.2000 tarih 9/28-6 sayı yazısı ile Tema Vakfı Başkanlığından; Vakfın izmit 
bölgesinde Ford-Otosan A.Ş. tarafından yapımı sürdürülmekte olan otomobil 
fabrikasının çevreye verebileceği zararlar konusunda bir rapor hazırladığı, Ancak; 
Komisyonumuza intikal eden belgeler arasında Çevre Bakanlığınca hazırlatılan Ekim 
1998 tarihli bölgeye ilişkin Çevre Raporundan başka bir rapor bulunmadığı 
hatırlatılarak, böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorulmuş, eğer çalışma yapılmış ise 
sonucu hakkında bilgi, 

2- 29.02.2000 tarih 9/28-7 sayılı yazısı ile Hazine Müsteşarlığından; Ford 
Otosan A.Ş.'ye Bakanlar Kurulu Kararı ile şartlı bedelsiz verilen SEKA arazisi üzerinde 
inşaa edilen otomobil fabrikası ile ilgili olarak, anılan şirketin Müsteşarlıktan herhangi 
bir Teşvik Kredisi alıp almadığı, ayrıca bu girişimi ile ilgili olarak ne gibi muafiyetlerden 
yararlandığı konusunda bilgi, 

3- 29.02.2000 tarih 9/28-8 sayılı yazısı ile Danıştay Başkanlığından; Danıştay 10 uncu 
Dairesince görüşülmekte olan 1998/4608 Esas Sayılı dava dosyasının son durumu 
hakkında bilgi, 

4- 06.04.2000 tarih 9/28-13 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 20. dönemdeki Soruşturma Komisyonuna 
göndermiş olduğu, 01.12.1998 tarih ve 1501 sayılı yazı ekindeki dosyada yer alan 
bilgiler arasında, Bakanlığın, anılan Müsteşarlığa gönderdiği 04.06.1998 tarih ve 846 
sayılı yazısı ekinde bulunduğu belirtilen TEMA Vakfının 6 sayfalık raporuna 
rastlanmadığı ifade edilerek anılan raporun komisyona gönderilmesi, 

5- 20.04.2000 tarih 9/28-16 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; SEKA 
arazisi üzerinde Galvanizli Saç Tesisi yapmak amacıyla, Kibar Holding A.Ş.' nin 
Bakanlığa 31.03.1998 ve 04.05.1998 tarihli yazıları ile müracaat ederek söz konusu 
arazinin 400 dönümlük kısmına talip olduğunu ve Bakanlıkça belirlenecek satış 
koşulları çerçevesinde teklif vermek arzusunda olduklarını belirttiği, Bakanlığın da 
21.4.1998 tarihli yazısı ile konuyu SEKA Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek görüş 
istediği, Ancak, Konuyla ilgili olarak Bakanlık ile SEKA Genel Müdürlüğü arasında 
yazışmalar yapıldığı halde dosya içeriğinde ne Kibar Holding A.Ş. ne de Kocaeli 
Sanayi Odasına SEKA tarafından arazi tahsis edilmesine ilişkin bir bulguya 
rastlanmadığına işaret edilerek, Komisyonumuz açısından önem arzeden söz konusu 
bilgiler, 

sorulmuştur. 

c- 20 nci dönemde; Komisyon tarafından toplanan bilgi,belge ye 
tanık ifadeleri ve Soruşturmaya taraf olan Eski Başbakan A. Mesut 
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YILMAZ ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E.Yalım EREZ'in . yazılı 
savunmaları ile ilgili olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığı Baş Denetçisi Yaşar CAN ile Sayıştay Başkanlığı uzman 
denetçilerinden Uğur KAHRAMAN'm hazırladığı ve Komisyonumuz 
üyelerinin bilgi ve değerlendirmelerine sunulan inceleme: 

A - K O N U 

İzmit'te seka'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.'ne bedelsiz vermek 
suretiyle görevini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A.Mesut YILMAZ Ve Sanayi Ve Ticaret Bakanı 
E.Yalım EREZ haklarında açılan (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
Başkanlığına intikal eden belgeler doğrultusunda bir bilgi notu hazırlanması: 

B - İNCELEMELER : 

Bu bilgi notu 9/28 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 
gönderilen; 

a) SEKA Genel Müdürlüğünün 27.11.1998 tarih ve 10102 sayılı yazısı ekindeki 
dosya, 

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 1.12.1998 tarih ve 281-3795 sayılı 
yazısı ekindeki dosya, 

c) T.C. Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın 1.12.1998 tarih ve 1998/4608 sayılı 
yazısı ekindeki dosya, 

d) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığfnın 1.12.1998 tarih ve 
1501/147 sayılı yazısı ekindeki dosya, 

e) Komisyon Başkanlığının talebi doğrultusunda; Otomotiv Sanayii Derneği, 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Çevre Bakanlığı, TOYOTASA Anonim Şirketi, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden, 
E.Yalım Erez'den, A. Mesut Yılmaz'dan ve Maliye Bakanlığından gönderilen bilgi ve 
belgeler 

üzerinden hazırlanmıştır. 

a) SEKA Genel Müdürlüğü'nün 27.11.1998 tarih ve 10102 sayılı yazısı ekinde 
Komisyon Başkanlığına gönderilen dosyanın incelenmesinde aşağıdaki hususlar 
tesbit edilmiştir. 
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1- SEKA Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bulunan Kocaeli-Gölcük ilçesi 
Yeniköy ve Ihsaniye Belediyesi sınırları içinde bulunan yaklaşık 2.400 dönüm 
kavaklığın Serbest Bölge tesisi amacıyla Kocaeli Sanayi Odasınca 13.3.1998 tarih ve 
306/583 sayılı yazı ile SEKA Genel Müdürlüğünden satın alınması talep edilmiştir. 

Bu talep SEKA Genel Müdürlüğünün 25.3.1998 tarih ve 2697 sayılı yazısı ile 
söz konusu arazi üzerinde yeni kavak türleri üretimi ile ilgili araştırma çalışmaları 
yapıldığı gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Ancak söz konusu araziden 1.600 dönümlük kısmın Bakanlar Kurulu kararı 
ile Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketine kararnamede belirtilen şartları yerine 
getirmek şartıyla bedelsiz olarak satışının yapılması üzerine; Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanlığı 19.6.1998 tarih ve 306/1482 sayılı yazısı ile Serbest Bölge tesisi amacıyla 
anılan araziden 1.200 dönümlük kısmın en uygun şartlarla odalarına tahsis 
edilmesini yeniden talep etmiştir. Bu talep SEKA Genel Müdürlüğü' nün 10.7.1998 
tarih ve 5792 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir. 

Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu yazıya cevap verip vermediğine 
dosya içeriğinde rastlanamamıştır. 

2- Yine aynı arazi üzerinde Galvanizli Saç Tesisi yapmak amacıyla Kibar 
Holding A.Ş.' de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazdığı 31.3.1998 ve 4.5.1998 tarihli 
yazıları ile söz konusu.araziden 400 dönümlük kısmına talip olduğunu ve anılan 
Bakanlıkça belirlenecek satış koşulları çerçevesinde teklif vermek arzusunda 
olduklarını belirtmiştir. Bakanlık 21.4.1998 tarihli yazısı ile konuyu SEKA Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirmiş ve görüş istemiştir. Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile SEKA Genel Müdürlüğü arasında yazışmalar yapılmış ancak dosya 
içeriğinde ne Kibar Holding A.Ş. ne de Kocaeli Sanayi Odasına SEKA tarafından 
arazi tahsis edilmesine ilişkin bir bulguya rastlanamamıştır. 

3- SEKA'ya ait Kocaeli-Gölcük ilçesindeki Kavaklıktan arazi talep eden 
üçüncü şahıs ise Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketidir. 

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 24.4.1998 tarih ve MB/GB/1201 sayılı 
yazısı ile; % 41 'i Koç Holding, % 41'i Ford Motor Company ve % 18'i halka ait olmak 
üzere kurulan Otomotiv fabrikası için ihtiyaç duyulan arazi niteliğinde olan Kocaeli-
Gölcük ilçesi Ihsaniye ve Yeniköy Beldeleri sınırları içinde kalan araziden 1.600 
dönümlük kısmının uygun şartlarda kendilerine satılmasını istemiştir. Anılan şirket 
söz konusu yazısında bu arazi üzerinde 120.000 adet kapasitesi olan Yatırım Teşvik 
Belgeli 550 milyon US $ tutarında bir tesis kurmayı planladığını.tesislerinin birinci 
bölümünün 2000 yılında mevcut hafif ticari vasıtalarının yenilenmesi ile birlikte, ikinci 
bölümünün ise, 2001 yılında ihracata yönelik yeni araçlarıyla devreye girmiş 
olacağını ve bu yıldan itibaren yılda ortalama 500-700 milyon US $' lık ihracat 
yapacağını da belirtmiştir. 

SEKA Genel Müdürlüğünün 29.4.1998 tarih ve 1885 sayılı yazısı ile Ford 
Otomotiv Sanayi A. Ş.' nin, Kibar Holding A. Ş.' nin ve Kocaeli Sanayi Odasının 
SEKA'nın Gölcük ilçesindeki arazisi üzerindeki talepleri Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bildirilmiş ancak bu konuda anılan Bakanlık görüşüne dosya içeriğinde 
rastlanmamıştır. 
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SEKA Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısında; talep yetersizliğinden 
kaynaklanan finansman darboğazından kurtulmak amacıyla Yönetim Kurulunun 
8.11.1997 tarih ve 19/340 sayılı kararı ile atıl arsa ve arazilerin değer tespiti yapılmak 
suretiyle satılmasının da benimsendiği vurgulanarak, anılan arazinin hakka layık bir 
bedelle satılmasının uygun mütalaa edildiği de belirtilmiştir. 

4- Satış öncesi gelişmeler; 
Yüksek Planlama Kurulu' nun 20.5.1998 tarih ve 98/T-22 sayılı kararı ile; 

Mülkiyeti Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli 
İli Gölcük İlçesi, Ihsaniye Köyü tapuya 4 pafta, 1454 parsel no. ile kayıtlı 787.249 
m2'lik alan ile adı geçen il İzmit ilçesi, Yeniköy tapuya 36 pafta 3420 parsel no ile 
kayıtlı 1.526.417 m2'lik alanın toplam (2.313.666 m2) 1.600.000 m2'lik bölümünün 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FORD OTOSAN)' ne 

a) Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b) Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c) Söz konusu alanlardaki bataklıkların kurutulması ve çevre koşullarının 

yerine getirilmesi, 
d) Arazi üzerinde bulunan kavaklık, bitki ve mevcut yapıların SEKA'ya 

oedelsiz verilmesi, 
e) ödemenin peşin olarak yapılması, 
kayıtlarıyla satılmasına ve işlemlerin SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 

tarafından yürütülmesine 540 sayılı KHK1 nin 5. maddesine göre karar verilmiştir. 
Anılan karar 27.5.1998 tarih ve B.140-BİK-0000003/YT-6 sayılı yazısı ile 

SEKA Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, SEKA Genel Müdürlüğü ise Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığfna gönderdiği 3.6.1998 tarih ve 2592 sayılı yazısında satışı istenen 
araziden daha önce Yeniköy Belediyesi ve Gölcük Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifine yapılan satışlardan da bahsederek arazinin m2 birim fiyatının 4 milyon 
lira, o tarihteki kurla (m2'si 16 Amerikan doları) üzerinde olduğu görüşünü bildirmiştir. 

Ancak bu çerçevede bir satış işlemi yapılmamıştır. 
Daha sonra Yüksek Planlama Kurulu' nun 5.6.1998 tarih ve 98/T-29 sayılı 

kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.6.1998 tarih ve 856 sayılı yazısı dikkate 
alınarak Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğünün Ana 
Statüsünün 4. Maddesine "Ülkenin ekonomik ihtiyaçları gözönündc 
bulundurularak mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkullere ilişkin satımda 
bulunmak" bendi eklenmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu' nun bu kararından sonra alınan 8.6.1998 tarih ve 
11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 

"Madde: 1- Türkiye Selüloz^ ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü, 
mülkiyetinde bulunan Kocaeli ili Gölcük ilçesi, Ihsaniye köyü, tapuya 4 pafta 1454 
parsel no. ile kayıtlı 787.249 m2'lik alan ile adı geçen ilin İzmit ilçesi Yeniköy tapuya 
36 pafta 3420 parsel no ile kayıtlı 1.526.417 m2'lik alanın (toplam 2.313.666 m2) 
1.600.000 m2'lik bölümünü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz olarak (söz 
konusu yerde 550 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması, yatırım sonucunda 
yıllık 700-1.000 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirilmesi, 2.000 kişi civarında ek 
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istihdam yaratılması, yılda yaklaşık 120.000 adet araç üretilmesi ve bölge 
üniversitelerinden biri için bir eğitim tesisi "fakülte, bölüm veya labaratuvar" kurulması 
kaydıyla) satışı konusunda görevlendirilmiştir. 

Madde: 2- Adı geçen Genel Müdürlüğün bu görevlendirme sonucu doğacak 
zararı görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır. 

Madde: 3- Bu karar kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde: 4- Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür." denildiğinden, bu 

tarihten sonraki işlemler anılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülmüştür. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 17 Haziran 1998 tarih.ve B.140/BİK0000003/M-
6-0927 sayılı yazı ile Bakanlar Kurulu kararını SEKA Genel Müdürlüğüne göndermiş, 
ancak SEKA Genel Müdürlüğü bu satışın ifası sırasında 

" 1 - Devir işlemleriyle ilgili her türlü Vergi-Resim ve harçların (Alım-satım 
vergisi ifraz harçlar K.D.V ve diğer) alıcı tarafından karşılanması. 

2- Bu devir teslim sonucunda oluşacak görev zararı tespitinin nasıl yapılacağı 
hususunda tereddüte düşüldüğünden" bahisle. 18.6.1998 tarih ve 2775 sayılı yazısı 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından konunun aydınlatılmasını istemiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise konuyu hem Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığına hem de Başbakanlığa bildirmiştir. Hazine Müsteşarlığından Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilen 24.6.1998 tarih ve 39949 sayılı cevabi yazıda "233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinin 4. fıkrasında (Teşebbüs, 
müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev 
verilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu 
Kararında belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalman kar yukarıdaki 
esaslar dahilinde Hazinece karşılanır.) 

Aynı maddenin görev zararının tespitine ilişkin 3/c fıkrasında ise (zararın 
miktarı, ilgili bakanlık ve Hazine Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe kayıtları esas 
alınarak birlikte tespit edilir.) denildiğinden bahisle bu çerçevede söz konusu 
Bakanlar Kurulu Kararıyla verilen görevin Kurum tarafından tamamlanması 
sonucunda ortaya çıkacak görev zararının incelenmek üzere Bakanlığınıza ve 
Müsteşarlığımıza bildirilmesi gerekmektedir." denilmektedir. 

Başbakanlığın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına cevaben yazdığı 26.6.1998 
tarih ve 127/00979 sayılı yazıda ise; Bedelsiz olarak Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.' ne 
satılan SEKA'ya ait arazi ile ilgili olarak tekemmül ettirilen 8.6.1998 tarihli ve 
98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasını teminen; 

a) Sözkonusu yerin bedelsiz olarak satışından dolayı SEKA' nın uğradığı 
zararın tespit edildikten sonra görev zararı olarak Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi, 

b) Bedelsiz satış işlemi ile ilgili olarak mevcut mevzuat uyarınca ödenmesi 
gereken vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin alıcı tarafından 
karşılanması, 

istenilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı her iki yazıyı da 26.6.1998 tarih 
ve 990 sayılı üst yazıya bağlayarak SEKA Genel Müdürlüğüne göndermiştir. 

Bu gelişmeleri takiben satış ve devir işlemleri 3,7.1998 tarihinde tapuya tescil 
ettirilmek suretiyle neticelendirilmiştir. Bu tescil işleminden önce 1.7.1998 tarihinde 
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SEKA Genel Müdürlüğü ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. arasında bir satış protokolü 
imzalanmıştır. Söz konusu protokol'; 

"KONU: "Mülkiyeti SEKA Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli İli Gölcük İlçesi 
Ihsaniye Köyü tapuya 4 pafta, 1454 parsel no ile kayıtlı 787.249 
m2'lik alan ile, Kocaeli ili İzmit İlçesi, Yeniköy tapuya 36 pafta 
3420 parsel no ile kayıtlı 1.526.417 m2'lik alanın (toplam 
2.313.666 m2) 1.600.000 m2'lik bölümünün 08.06.1998 tarih 
98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş.' ne bedelsiz olarak satışıdır. 

TARAFLAR : Satıcı: SEKA Genel Müdürlüğü 
Alıcı : FORD OTOMOTİV Sanayi A.Ş. (FORD OTOSAN) 

ŞARTLAR: 1-) 08.06.1998 tarih 98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtildiği gibi bedelsiz olarak Kocaeli İli Gölcük İlçesi, Ihsaniye 
Köyü Tapuya 4 pafta, 1454 parsel no ile kayıtlı 787.249 m2'lik 
alanın tamamı ile; tapuya İzmit İlçesi Yeniköy 36 pafta, 3420 
parsel no ile kayıtlı olan 1.526.417 m2'lik alanın 812.751 m2' lik 
kısmı (toplam 1.600.000 m2) alıcıya satışı, 
- Söz konusu yerde 550 milyon ABD Doları tutarında yatırım 
yapılması, - Yatırım sonucunda yıllık 700-1000 Milyon ABD Doları 
ihracaat gerçekleştirilmesi. 
- 2000 kişi ek istihdam yaratılması. 
- Yılda yaklaşık 120.000 adet araç üretilmesi. 
- Bölge üniversitelerinden biri için bir eğitim tesisi 

"Fakülte bölüm veya laboratuvar" kurulması kaydıyla, 
yapılacaktır. 

2-) - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. bu mukabil taahhütlerini yerine 
getirmediği taktirde, arsanın o tarihteki rayiç bedelini satıcıya 
ödeyecektir. 

3-) - Tapuya İzmit İlçesi Yeniköy 36 pafta, 3420 parsel no ile kayıtlı 
olan 1.526.417 m2'lik alanın 812.751 m2'lik kısmının (Hisareyn 
deresine bitişik kısım) ana parselden ayrılması (ifraz) ile ilgili işlemi 
tamamlandıktan sonra ayrılan parselin etrafının çit ile çevrilmesi 
alıcı firma tarafından yapılacaktır, ifraz işlemleri azami bir ay 
içinde bitirilecektir. 

4-) - İfraz ile ilgili tüm masraflar ve devir işlemi ile ilgili her türlü vergi 
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resim ve harçların (Alım Satım Vergisi, KDV ve diğer) tümü 
alıcı tarafından karşılanacaktır. 

(Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili 
her türlü vergi resim ve harçların (Alım Satım Vergisi, KDV 
ve diğer) tümü alıcı tarafından karşılanacaktır. 

5-) - Satılan arazi üzerindeki kavaklar: 
- Satılan arazi üzerindeki kavaklar bedelsiz olarak 

satıcıya verilecektir. 
- Ağaçların kesiminin zamanlaması aşağıdaki esaslara göre 
yapılacaktır. 
a) Satıcı yönetimi şu anda Yeniköy içinde kalan kesim faaliyetini, 
tapu işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra Ihsaniye köyü 
sınırları için de alıcı firmanın göstereceği alana kaydıracaktır. 
b) Alıcı ilk etanta yapacağı inşaatlarını gösteren krokiyi bir hafta 
içinde satıcı yönetimine bildirilecek ve kesim buna göre devam 
edecektir. Bu kesim en geç tapu devrini takip eden ilk onbeş gün 
içinde tamamlanacaktır. Kesim kesilen ağaçların sahadan 
kaldırılmasını da kapsar. 
c) Alıcı firmanın ikinci etap olarak inşaat yapacağı alanlardaki 
kavak ağaçları şimdilik kesilmeyecektir. Bu alanlarda, inşaat 
yapılacağı zaman inşaat başlamadan alıcı, satıcıya 15 gün önce 
haber verecek.ve bu kavak ağaçları satıcı veya alıcı tarafından 
kesilecek ve kesilen ağaçlar bedelsiz olarak satıcıya verilecektir. 
d) Satılan bölüm içerisinde kalan SEKA, TÜBİTAK, I.Ü. Orman 
Fakültesi ve Kavakçılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje 
sahasında kalan kavak ağaçları proje sonuçlandırılana kadar 
muhafaza edilecektir. Bu muhafaza süresi azami 5 yılı 
aşmayacaktır. Ancak Bakanlar Kurulu Kararında yer alan alıcının 
"bir eğitim tesisi kurulması" şartının yerine getirilmesi nedeniyle 
kurulacak bina, zorunluluk sebebiyle kavak ağaçları proje alanına 
denk gelirse o takdirde bu bölümdeki ağaçlarda kesilebilecektir. 
Bu proje tutarının % 50'si 40.550 US $, alıcı tarafından 
karşılanacaktır. Ödeme 1998'de 16.000 US$ , 1999'da 15.000 
US$, 2000 yılında 8.000 US$ kalanı 2001 yılında her yıl iki taksit 
olarak ödemeler satıcının fatura karşılığı olarak yapılacaktır. 

6-) Ihsaniye sınırında olan bedelsiz olarak satıcıya verilen kavak 
ağaçlarının kesim ve taşınma süresi içerisinde mevcut idari 
binanın kullanılmasına alıcı firma tarafından müsaade edilecektir. 
Halen mevcut lojmanlarda oturmakta olan satıcıya ait personelin 
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bu süre içerisinde (kesim ve taşıma işi bitene kadar) lojmanda 
oturmasına izin verilecektir. 

7-) Satılan arazisi üzerinde bulunan 1998 mahsulü meyveler satıcı 
tarafından toplanacaktır. 

8-) İdari konular 
a- Satıcının 3. şahıslara taahhütleri: 

Bu konuda Gölcük Donanma Komutanlığı ile 9.05.1991 tarihinde 
yapılan su kuyusu ve su temini konusu dışında herhangi bir 
taahhüt veya protokolü yoktur. 

b- ihsaniye bölgesinde şahısların arazi ihlali dolayısıyla SEKA 
tarafından açılmış iki adet ve 3 ncü şahıslar tarafından açılan iki 
adet davalar ile ilgili söz konusu yerin (parselin) alıcıya devrinden 
sonra H.U.M.K. nunda belirlenen esaslara göre davalara devam 
edilecektir. 

c- Tapu devir tarihinden sonra satışı yapılan yer ve tesisler ile ilgili, 
satış tarihinden önceki borç ve taahhütler satıcıya aittir. 

d- Tapu devir işleminden, alıcının araziyi fiilen teslim almasına 
kadar geçecek sürede satıcı, sattığı araziyi korumaya ve 
muhafazaya devam edecektir. Fiilen teslim süresi 30 günü 
aşmayacaktır. 

9-) Alıcı firma satın aldığı arazide yapacağı inşaat sırasında satıcı 
mülkiyetinde kalan arazi ve tesislerde sebep olabileceği zarar ve 
ziyanı karşılayacaktır. 

10-) Söz konusu yatırım 31.12.2001 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. 

11-) İhtilafların hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

11 maddeden ibaret bu protokol taraflarca düzenlenerek 
01.07.1998 tarihinde birlikte ve karşılıklı imza altına alınmış olup, 
SEKA'nın yetkili mercilerinin onayından sonra yürürlüğe 
girecektir." 

hükümlerini ifade etmektedir. * : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığınca telefonla talep edilmesi 
üzerine anılan arazi ile ilgili olarak; 

" 1 - Fidanlıkta muhtelif yaşta toplam 60.515 adet kavak, çam ve meyve ağacı 
bulunduğu, bu ağaçların 55.236 adedinin kavak olduğu, 
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2- Fidanlığın 2. sınıf tarım arazisi olduğu, sahil şeridinde kum ve sazlık 
bulunduğu ıslah edilme imkanının var olduğu, 

3- Fidanlık arazisinden Gölcük Sanayi Sitesine 1995 yılında 400.000 TL/m2, 
(9,34 US$/m2) bedelle 200 dönüm yer verildiği, teslim edilen yerde bulunan 7.350 
adet kavak ağacının kesilerek alındığı, 

4- Fidanlık arazisinden, Yeniköy Belediyesine arıtma tesisi kurulması için 
1994 yılında m2'si 350.000.- liradan (11,31 US$/m2) 150 dönüm yer verildiği, teslim 
edilen yerde 5.500 adet kavak ağacının 96.300.000.- lira bedelle Yeniköy 
Belediyesine bırakıldığı, 

5- Fidanlık arazisinin etrafının sanayiye ve iskana açılması nedeniyle yeşil 
alan olarak kalmasının mümkün olmadığı, nitekim sanayicilerin ve inşaat 
müteahhitlerinin bu araziye sahip olmak için talepte bulundukları" 

bildirilmiştir. 
Bu gelişmeleri takiben; Kocaeli Milletvekili Bekir YURDAGÜL'ün 1998/4525 

Esas No. ile Danıştay 10. Dairesinde açtığı " Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 
(SEKA) Genel Müdürlüğünün, mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan 1.600.000 m2'lik 
bölümünün Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.' ne bedelsiz olarak satışı konusunda 
görevlendirilmesine ve adı geçen Genel Müdürlüğün bu görevlendirme sonucu 
doğacak zararın görev zararı sayılarak Hazinece karşılanacağına ilişkin 8.6.1998 
tarih ve 98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle açılan yürütmenin 
durdurulması istemi" üzerine Danıştay 10. Dairesi 9.7.1998 tarihinde; "Davanın 
durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, davalı idarenin savunması alınıp 
yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının 
yürütülmesinin durdurulmasına ve tebligatın tamamlatılmasma oybirliği ile karar 
vermiştir. 

Ancak Danıştay 10. Dairesinin 17.7.1998 tarihinde 1998/4525 Esas No.lu 
dosya üzerinde verdiği kararda ise; "Dairemizin 9.7.1998 tarih ve E: 1998/4525 sayılı 
kararıyla davalı idarenin (T.C. Başbakanlık) savunması alındıktan sonra 
incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi savunma gelmiş olmakla 
incelendi: 

Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine ve tebligatın tamamlatılmasma 17.7.1998 tarihinde 
oyçokluğuyla karar verildi." denilmektedir. 

Bu arada; SEKA Genel Müdürlüğü 9.7.1998 tarihinde Kocaeli Nöbetçi Asliye 
Hukuk Mahkemesine başvurarak, Ford Otomotiv Sanayine devredilen yerlerin ve 
üzerinde bulunan ağaçların ve binaların 233 sayılı KHK* nin 35. maddesine göre ilgili 
Bakanlıktan talep edilecek görev zararına esas olmak üzere gerçek değerlerinin, 
tespiti amacıyla mahkemece belirlenecek uzman bilirkişiler vasıtasıyla gerekli tespitin 
yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme 9.7.1998 tarih ve 1998/125 sayılı karar ile dört 
kişiyi bilirkişi seçmiştir. Bilirkişiler çalışmalarını 21.7.1998 tarihinde bitirmişler ve aynı 
tarihli raporlarında söz konusu arazi ve üzerlerindeki kıymetlere; 8.000.000.000.000.-
lirası zemin bedeli, 24.899.000.000.lirası binaların bedeli, 365.571.443.979.- lirası da 
ağaç bedeli olmak üzere toplam 8.390.470.443.979.- lira değer tespiti yapılmıştır. 
Tespit edilen bu değer, 23.7.1998 tarih ve 6192 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bildirilmiştir. Tespit edilen değer üzerinden 
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hesaplanan 1.258.570.566.597.- lira tutarındaki Katma Değer Vergisi 25.8.1998 tarih 
ve 3783 sayılı yazı ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.' den istenilmiş, SEKA Genel 
Müdürünün 30.12.1998 tarihinde Soruşturma Komisyonuna verdiği bilgiden bu 
paranın tahsil edildiği anlaşılmıştır. 

b) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1.12.1998 tarih ve 281-3795 
sayılı yazısı ekinde Komisyona gönderilen dosyanın incelenmesinde aşağıdaki 
hususlar tespit edilmiştir. 

1- Dosya içeriğinde FORD OTOSAN A.Ş. ile SEKA Genel Müdürlüğünü 
anılan arazinin devir işlerinde temsile yetkili şahıslara verilen vekaletnameler, Tapu 
Sicil Muhafızlarınca düzenlenen Resmi Senet ve tapu harcına ait tahakkuk fişi 
bulunmaktadır. 

2- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 30.6.1998 tarih ve 192-177/1964 
sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince bedelsiz olarak devredilen SEKA Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz 
malların Ford Otomotiv A.Ş.1 ne devri talebinde yapılacak işleme esas harcın hangi 
bedel (matrah) üzerinden hesaplanması gerektiğine dair görüş sorulmuştur. 

Gelirler Genel Müdürlüğünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne 
gönderilen 2.7.1998 tarih ve 24722 sayılı yazıda "... 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı (4) sayılı tarifenin 4. fıkrasında ifade edilen bağışlamalarda lehine işlem yapılan 
Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. harcı mükellefi olduğundan, 1998 yılı genel beyan 
döneminde SEKA tarafından beyan edilen emlak vergisi üzerinden binde 36 
oranındaki harcın eğitime katkı payı ile birlikte anılan şirketten alınması gerekir. 
Emlak beyanına konu taşınmazın kısmen bedelsiz devri halinde devir konusu kısmın 
genel beyan içerisindeki payı hesaplanmak suretiyle harç matrahının bulunması icap 
eder." denildiğinden anılan harç bu çerçevede hesap edilmiştir. 

c) T.C. Danıştay 10. Daire Başkanlığının 1.12.1998 tarih ve 1998/4608 
sayılı yazısı ekinde Komisyona gönderilen dosyanın incelenmesinde aşağıdaki 
hususlar tespit edilmiştir. 

1- Dosya içeriğinde; SEKA arazisinin Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 'ye bedelsiz 
satışı ile ilgili bölgesel ve ulusal gazetelerde çıkan yazı kupürleri, 23.6.1997 tarih ve 
23028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Yönetmeliği, 24 Haziran 1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Devlet Planlama Teşkilatı hakkında 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
11.3.1989 tarih ve 20105 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım Alanlarının Tarım 
Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1998/121 D. İş sayılı dosyasında bilirkişi raporu ve konuyla ilgili Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesini içeren yazıyı 
ekinde bulunduran, Kocaeli Barosu adına Baro Başkanının Danıştay Başkanlığına 
sunulmak üzere Kocaeli Vergi Mahkemesi Başkanlığına yürütmenin durdurulması 
talebi ile verdiği 24.6.1998 tarihli dava dilekçesi bulunmaktadır. 
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2- Kocaeli Baro Başkanının yürütmenin durdurulması istemi Danıştay 10. 
Dairesince Esas No. 1998/4608 dosya ile işleme konulmuş ve 9.7.1998 tarihinde 
"Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, davalı idarenin 
savunması alınıp, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu Bakanlar Kurulu 
Kararının yürütülmesinin durdurulmasına ve tebligatın tamamlatılmasına oybirliği ile 
karar verilmiştir." denilmiştir. 

Davalı Başbakanlık 14 Temmuz 1998 tarih ve 9269 sayılı savunmasının 
sonuç ve istem bölümünde ".... haksız ve hukuki mesnetten yoksun olan yürütmenin 
durdurulması talebinin ve davanın reddine yargılama giderlerinin davacı üzerinde 
bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep etmiştir." 

Danıştay 10. Daire Başkanlığı bu gelişmelerden sonra 1998/4608 sayılı 
dosya üzerinde "Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre 
yürütmenin durdurulması isteminin reddine ve tebligatın tamamlatılmasına 17.7.1998 
tarihinde oyçokluğu ile karar vermiştir." 

Bunun üzerine Kocaeli Barosu Adına Başkanı 27.7.1998 tebliğ tarihli 
dilekçesi ile; Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'na sunulmak üzere Danıştay 10. 
Dairesi Başkanlığına "1998/4608 Esas no.lu dosya üzerinde Danıştay 10. Dairesinin 
17.7.1998 tarihinde vermiş olduğu yürütmenin durdurulmasının reddine dair kararının 
kaldırılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebini" içeren müracaatta 
bulunmuştur. Söz konusu müracaatta; "Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.' ye bedelsiz 
devredilen arazinin ikinci sınıflarının arazisi olması nedeniyle Tarım Alanlarının Tarım 
Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesine aykırılık olduğu, 
Bakanlar Kurulu' nun 233 sayılı KHK' ye tabi KİT niteliğindeki SEKA Genel 
Müdürlüğüne ait araziyi bedelsiz olarak devre hukuken yetkisinin olmadığı, izmit 
Körfezinin gemi trafiği yönünden doygunluk noktasına ulaştığından yeni liman ve 
iskele yapımının telafisi imkansız tehlikeler getireceği, (Genel Kurmay Başkanlığının 
2 Nisan 1997 tarih ve 1925-195 sayılı; Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına 
muhatap; bölgede yapılması düşünülen YENPORT Liman projesinin realİze edildiği 
taktirde telafisi mümkün olmayan tehlikeler oluşacağı hakkındaki yazısı da dilekçeye 
eklenmiştir.) 

Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin devre dışı bırakıldığı, bakanlar 
Kurulu Kararının Hukuka aykırı olduğu " hususları gerekçe gösterilmiştir. 

Ancak Komisyona intikal eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Genel 
Kurmay başkanlığına muhatap 9 Eylül 1998 tarih ve HRK.0925-574-
98/P1.TŞK.D.P1.Ş. (5) sayılı yazısında ise; 

" 1 . KOCAELİ İli GÖLÜK İlçesi, YENİKÖY Beldesi SEKA Genel Müdürlüğü 
kavak yetiştirme arazisi üzerinde FORD OTOSAN A.Ş. tarafından tesisi planlanan 
Araç Üretim Fabrikasına ait iskeleye ilişkin, ilgi ile istenen görüşler müteakip 
maddelerde sunulmuştur. 

2. İnşası planlanan özel iskele ile ilgili olarak ilgide belirtilen hususlar önceki 
dönemde makamlarına arz edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görüşleri paralelinde 
değerlendirildiğinde; 

a. Bahse konu iskelenin limancılık faaliyetleri maksadıyla kullanılmayacak 
olması, 

b. İskeleden yanıcı/patlayıcı maddelerin naklinin planlanmaması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 485) 



- 2 2 -

c. RO-RO sefer sayısının günde bir, haftada azami beş ile sınırlı olması, 
d. Liman tesisi olarak kullanılmayacak olması nedeniyle GOKLTK-İZMİT 

Karayolu hattında yoğun trafiğe yol açmayacağı ve bölgedeki askeri birlikler 
arasındaki bağlantıyı olumsuz etkilemeyeceği, 

nedenleriyle anılan özel iskelenin bahse konu bölgede tesisinde Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı açısından bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

3. Bunun yanında, inşası planlanan iskele ve rampa/kapak yerlerinden 
ihtiyaç duyulduğunda askeri maksatlarla istifade edilebileceği, dolayısıyla anılan 
rampa/kapak yerlerinin savunma planları/lojistik destek planlarına katkılar 
sağlayabileceği kanaatinde bulunulmaktadır." denilmektedir. 

Yine konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığının Çevre Bakanlığına 
muhatap 16 Eylül-1998 tarih ve 6121 (YSK-4103-O1 )-98 Inş. Emi. D. Imr. Stş. 
Ş.T.C/12334 sayılı yazısında ise 

" 1 . Kocaeli ili Gölcük İlçesi Yeniköy Beldesinde yapımı planlanan "Araç 
Üretim Fabrikası ve iskelesi" hakkında İlgi ile görüş sorulmaktadır. 

2, Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tesislerin yapımında askeri 
açıdan sakınca bulunmadığı anlaşılmıştır. 

3. Ancak, inşası planlanan iskele ve rampa/kapak yerlerinin tatbikat, 
manevra ve seferde askeri maksatlarla kullanımı planlandığından, iskele ve 
rampa/kapak yerlerine ait planlardan bir suretin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim edilmesi gerekmektedir." 

denilmektedir. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel kurulu itirazı incelemiş ve 25.8.1998 tarih 

ve 1998/597 Y.D. itiraz no.lu kararında; "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun değişik 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar 
verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmemiş olduğu dikkate alınarak 
yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği anlaşıldığından ve davacı tarafından 
öne sürülen hususlar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasını 
gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davacının itirazının reddine oy çokluğu ile 
karar verildi" denilmiştir. 

d) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımın 1.12.1998 
tarih ve 1501/147 sayılı yazısı ekinde Komisyon Başkanlığına gönderilen 
dosyanın incelenmesinde; 

1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
gönderdiği 4 Haziran 1998 tarih ve 845 sayılı yazısında; Ford Otomotiv sanayi A.Ş.' 
nin satın almak istediği Kocaeli - Gölcük ilçesindeki SEKA'ya ait araziye SEKA'nın 
4.000.000.- TL/m2 (16,- Amerikan Doları/m2) fiyat tespit ettiğinden bahisle, söz 
konusu yatırımın ülke açısından önemli sayıldığı ve bu yatırımın gerçekleştirilmesi 
yolunda DPT, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların kendilerine düşen görevleri yerine getirmelerinde 
ülke menfaatinin bulunduğu vurgulanarak, SEKA tarafından fiyatı tespit edilen söz 
konusu arazinin 1.600 dönümlük kısmının FORD OTOSAN'a, geri kalan kısmının ise 
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serbest bölge kurulmak üzere Kocaeli Sanayi Odasına aynı koşullarla satılması ve 
nihai bedelin Yüksek Planlama Kurulunca takdir edilmesi istenilmiştir. Değer 
tespitiyle ilgili SEKA Genel Müdürlüğünün yazısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
4.6.1998 tarih ve 846 sayılı yazısıyla Başbakanlığa da gönderilmiştir. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının hem DPT Müsteşarlığı hem de Başbakanlığa yazdığı yazıların 
ekinde olduğu belirtilen 6 sayfalık TEMA Vakfı yazısına dosya içeriğinde 
rastlanılmamıştır. 

(Söz konusu eksik belgeler, 06.04.2000 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/28-13 sayılı 
yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından istenmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
istenilen eksik belgeleri 18.04.2000 tarih ve B.14.0.MÜS.0.10 00 00/P-1-5 sayılı 
yazısı ile Komisyonumuza göndermiştir. 

Anılan belgelerin incelenmesi sonucunda; Rapor diye bahsi geçen belgenin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla Sanayi Bakanlığına ulaştırılan ve TEMA 
Vakfının İzmir'deki, gönüllü temsilcisi sıfatıyla Gülsim DOLGUN ve 100'ü aşkın 
arkadaşının imzasını havi, Henry Ford European Conservatıon Awards, Eagle Way -
1/455, Brentvvood, Essex CM 13 3EW, United Kingdom adresine yapılan müracaat 
olduğu görülmüştür. Bu belgede "Gazetelerdeki ilanlarınızda çevreye olan 
duyarlılığınızı açıkladınız. Bu duyarlılığın Türkiye'deki ortağınız OTOKOÇ tarafından 
da gösterilmesini bekliyoruz. Kurulacak olan fabrikanız için İzmit'teki SEKA 
fidanlığının seçildiğini öğrendik. 1. sınıf tarım toprağına sahip bu alanın fabrikanız ile 
yok olması çevreye olan duyarlılığınız ile çelişecektir" denilerek fabrikanın daha 
başka bir yere taşınması istenmektedir. 

Ayrıca TEMA Vakfı'ndan 29.02.2000 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/28 - 6 sayılı 
yazımız ile SEKA arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılan otomobil fabrikası ile ilgili 
olarak bir çevre raporu hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda bilgi istenmiştir. 

TEMA Vakfı 24.04.2000 tarih ve 250.20.01/559 sayılı ve Genel Müdür Ümit 
Y. GÜRSES imzalı cevabi yazısı ile Komisyonumuza, 30.04.1998 tarihinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Yalım EREZ'e gönderilen protesto mektubu, TEMA Vakfı Kocaeli 
Temsilciliğinin Vakıfın teşkilat bölümüne yazdığı iki adet yazı ve bir adet basın 
açıklaması ile bir adet arazi raporunu göndermiştir. Bunların incelenmesi sonucunda, 
Yalım EREZ'e yazılan protesto metninde, TEMA Vakfının genel politikasını ifade 
ettikten sonra.Vakıf olarak ülkedeki sanayi yatırımlarına karşı olmadıklarını ancak bu 
bölgede 1 inci derece tarıma elverişli arazi üzerinde yapılacak olan otomobil fabrikası 
ve benzer sanayi tesislerine, genel politikaları doğrultusunda karşı olduklarını 
belirterek bunun nedenleri sıralandığı,.diğer yazının bölgedeki çevre korumacıların 
layla ilgili basın açıklaması ve olaya bakışlarını belirten yazışmalar olduğu ve "SEKA 
Kavak Ağaçlandırma Sahası Raporu" başlığı altında bir rapor olduğu görülmüştür. 
Raporda şöyle denilmektedir: 

" Başbakanlık tarafından otomobil fabrikası kurulması amacı ile Ford -
Otosan firmasına tahsis edilen alanda Prof. Dr. Ahmet HIZAL, Orman Yüksek 
Mühendisleri Erkan KULABAŞ ve Mahir KESKİN tarafından yapılan incelemede: 

- Fabrikanın kurulacağı alandaki kavak fidanlarının çok sıhhatli olduğu ve söz 
konusu alanın 1.sınıf tarım arazisi karakteri taşıdığı, 9 yıllık kavak plantasyonunda 
toprak seviyesindeki çapı ortalama 40 cm ölçülmüştür, 

- Asar dere kuzey doğusunda kalan taban su seviyesinin yüksek olduğu 
bataklık kısımda, bu alana özgü bir ekosistem olması nedeni ile korunması gerektiği, 
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- Asar derenin denize döküldüğü kesimdeki sazlık ve bataklıkların da aynen 
korunması gerektiği görüşü ile bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir" denilmiştir.) 

Satışla ilgili olarak Başbakanlığın 4 Haziran 1998 tarih 127/789 sayılı sanayi 
ve ticaret Bakanlığına muhatap yazısının son paragrafında ise; "Ülkemizin yurtiçi ve 
yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili olan söz konusu gayrimenkulun adı geçen şirkete 
satışının sağlanabilmesi için 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
hükmünde Kararname hükümlerine göre adı geçen Kuruluşun Ana Statüsünde bu 
konuda görev vermeye yönelik Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile değişiklik 
yapılması için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıma teklifte bulunulması" rica 
edilmiştir. Bunun üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.6.1998 tarih ve 856 sayılı 
yazısı dikkate alınarak 5.6.1998 tarih ve 98/T-29 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 
Kararı ile SEKA Genel Müdürlüğü' nün Ana Statüsünün Amaç ve Faaliyet Konuları 
Başlıklı 4. maddesine "Ülkenin ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkullerine ilişkin satımda bulunmak" hükmü 
ilave edilmiştir. 

2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.' nin SEKA Genel Müdürlüğüne muhatap, 1.600 
dönümlük arazinin uygun şartlarla taraflarına satılmasıyla ilgili 24.4.1998 tarih ve 
1201 sayılı yazısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kendi düşünceleri de ilave edilerek 
13.5.1998 tarihinde Başbakanlığa intikal ettirilmiş ve alınacak kararların 
belirlenmesine ilişkin talimatları istenilmiştir. 

3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15.5.1998 tarih ve 1507 sayılı yazısı ile SEKA 
Genel Müdürlüğüne ait bir kişinin taşınmazın satışı konusunda Özelleştirme idaresi 
Başkanlığından görüş istemiş anılan Başkanlık 20 Mayıs 1998 tarih ve 3270 sayılı 
cevabi yazısında; 

"Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun 17.maddesinin (B) bendi "özelleştirme 
kapsamına alman kuruluşlardan mali ve hukuki yönden özelleştirilmeye 
hazırlanmasına karar verilenlerin, bu hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar, 
bunların bağlı oldukları Bakanlık veya kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen 
devam eder. Bunlarla ilgili mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri 
Kurulca belirlenecek kuruluş veya kuruluşlar tarafından yürütülür" hükmünü 
getirmektedir. Buna istinaden Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 06.12.1997 tarih ve 
97/54 sayılı kararı ile SEKA' nın özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine 
tabi tutulmasına ve hazırlık işlemlerinin- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 
İdaremiz ile işbirliği içerisinde yürütülmesine karar verilmiştir. 

Bu durum karşısında; 

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun mezkur kararı uyarınca, mali ve hukuki 
yönden özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilen SEKA'nın 4046 sayılı Kanunun 
17. maddesine göre hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar bağlı olduğu Bakanlık 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgisi ve önceki statüsünün 233 sayılı KHK 
hükümlerine tabi olarak aynen devam edeceği, 

- Hazırlık işlemlerine tabi tutulan anılan Kuruluşa ilişkin olarak mali ve hukuki 
yönden yapılacak tasarruflarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nm yetkili ve görevli 
olacağı, 

- Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 540 
Sayılı KHK* nın 5/b bendi uyarınca; Yüksek Planlama Kurulu' nun "ülkenin yurtiçi ve 
yurtdışı ekonomik hayatı ile ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak" 
hususunda görevli ve yetkili olduğu, 
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- Keyfiyetin bu yönü ile ilgili Bakanlık ve YPK tarafından değerlendirilmesinin 
uygun olacağı, 

düşünülmektedir" denilmektedir. 

Konuyla ilgili 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun' un 17. maddesinin "B" fıkrasında "Özelleştirme kapsamına alınan 
kuruluşlardan; mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlanmalarına karar 
verilenlerin bu hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı oldukları 
bakanlık veya kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili 
mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri Kurulca belirlenecek kuruluş 
veya kuruluşlar tarafından yürütülür, özelleştirmeye hazırlık işlemleri tamamlananlar 
Kurulun vereceği yeni bir karar ile özelleştirme programına alınır. Bu şekilde 
hazırlıkları tamamlanarak özelleştirme programına almanlar ile doğrudan özelleştirme 
programına almanlar (bağlı ortaklıkların iştirak payları ve varlıkları ile bağlı ortaklık 
statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşların 
iştirak payları ve varlıkları hariç), Kurul Kararının alındığı tarihte başka bir işleme 
gerek olmadan ve bedel alınmaksızın idareye devredilmiş sayılır, özelleştirme 
programına alınarak idareye devredilen Kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden 
itibaren bağlı oldukları bakanlık veya kurumla ilişkileri kesilerek İdareye bağlanmış 
sayılır." denilmektedir. 

SEKA Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 15.7.1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı 
ile de özelleştirme programına alınmıştır. 

4- Yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının DPT Müsteşarlığına muhatap 15 
Mayıs 1998 tarihli yazısı talebi doğrultusunda alman Yüksek Planlama Kurulu' nun 
20.5.1998 tarih ve 98/T-22 sayılı kararı ise; 

"Mülkiyeti Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü'ne 
ait Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, ihsaniye Köyü, tapuya 4 pafta, 1454 parsel no. ile kayıtlı 
787.249 m2'lik alan ile adı geçen il, İzmit ilçesi, Yeniköy, tapuya 36 pafta 3420 parsel 
no ile kayıtlı 1.526.417 m2'lik alanın (toplam 2.313.666 m2) 1.600.000 m2'lik 
bölümünün; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne (FORD OTOSAN): 

a. Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 

b. Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 

c. Söz konusu 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 yürütülmesine, 540 sayılı KHK' nın 5. Maddesine göre karar verilmiştir." 

şeklindedir. 
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e. Komisyon başkanlığınca muhtelif kişi ve kuruluşlardan istenilen 
bilgilerden bazıları: 

Soruşturma Komisyonu Başkanlığınca muhtelif kişi ve Kuruluşlardan istenen 
ve komisyona intikal eden belgeler üzerinde yapılan incelemelerde aşağıdaki 
hususlar tespit edilmiştir. 

1- Komisyon başkanlığının 3.12.1998 tarih ve 28-10, 28-14, 28-15 sayılı 
yazısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından, Hazine Müsteşarlığından ve 
Otomotiv Sanayi Derneği Başkanlığından "Türk Otomotiv Sanayiinde son beş yıllık 
fiili ve önümüzdeki 5 yıllık tahmini kapsayacak şekilde üretim, ithalat, ihracat, kurulu 
kapasite satış ve talep rakamları istenilmiştir. Konu ile ilgili olarak, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının 11.12.1998 tarih ve 974/5516 sayılı yazısı, Hazine 
Müsteşarlığının 8.12.1998 tarih ve 84454 sayılı yazısı ve Otomotiv Sanayi Derneği 
Başkanlığının 7.12.1998 tarih ve Bila sayılı yazısı ile bilgi verilmiştir. Her üç 
Kuruluştan gönderilen bilgiler, birbiriyle büyük oranda paralellik arz etmektedir. 

Otomotiv Sanayi Derneği'nin rakamlarına dayanılarak hazırlanan Pazar/Kapasite ve 
Üretim/Kapasite rakamları geçmiş beş yıllık ve gelecek beş yıllık süreyi kapsayacak şek 

ilde aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Pazar/Kapasite (x 1000) 

Üretim (İç Pazar 
İthalat 
Üretim (İhracat) 
Kapasite 

1991 
213 
43 
6 
292 

1992 
285 
75 
9 
317 

1993 
374 
133 
7 
409 

1994 
216 
38 
14 
456 

1995 
222 
38 
35 
553 

1996 
203 
92 
36 
553 

1997 
265 
199 
25 
553 

1998 
304 
170 
27 
683 

1999 
295 
180 
25 
683 

2000 
308 
197 
21 
683 

2001 
313 
222 
16 
683 

2002 
317 
250 
14 
683 

2003 
331 
270 
12 
683 

Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Üretim/Kapasite (x 1000) 

Üretim (İç 
Pazar) 
Üretim (İhracat) 
Kapasite 

1991 
213 

6 
292 

1992 
285 

9 
317 

1993 
374 

7 
409 

1994 
216 

14 
456 

1995 
222 

35 
553 

1996 
203 

36 
553 

1997 
265 

25 
553 

1998 
304 

27 
683 

1999 
295 

50 
683 

2000 
308 

65 
725 

2001 
313 

135 
785 

2002 
317 

185 
785 

2003 
331 

210 
785 
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1998 tarih ve 28-12 sayılı yazısı ile Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama 
Genel müdürlüğünden Kocaeli-Gölcük ilçesinde Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. 
tarafından yapımı sürdürülen Otomotiv Fabrikasının fizibilite raporu ve ilgili diğer 
belgeler istenilmiş, anılan Müsteşarlıktan fizibilite raporu gelmemiş, ancak FORD 
OTOSAN'ın 21.12.1998 tarih ve bila sayılı yazısı ile Komisyon Başkanlığına 
gönderilen ellerindeki mevcut fizibilite raporunun ön sayfasında "Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş. Yeni Fabrika Projesi Son Durum" başlığı altında; 

"Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. çok fonksiyonlu ve tamamı ihracata dönük olan 
yeni motorlu araç projesini Aralık 1997'de Yönetim Kurulu'na sunmuş ve proje kabul 
edilmiştir. Proje, bu safhada, 75 bin adet/yıl üretim, 70 bin adet ihracat ve 5 bin adet 
yerli piyasa satış esasına göre hazırlanmıştı. 

Diğer ürünlerin de dahil edilmesiyle birlikte komple yeni bir fabrika projesi 
haline getirilen projenin fizibilite çalışmaları FORD OTOSAN Yönetim Kurulu'ndan 
sonra Koç Holding Yönetim Kurulu'nda da kabul edilmiş ve uygulama için faaliyete 
geçilmiştir. 

Çalışmaların ilerleyen safhalarında ortaya çıkan bazı ihtiyaçlar sonucunda 
projede bazı değişiklikler oldu. Başlangıçta tek tip olarak üretilmesi planlanan yeni 
aracın iki tip olarak (alçak - yüksek tavan) üretilmesi kararlaştırıldığı öngörülen 
ihracat sayısı 70.000 'den 100.000'e çıktı. Bu nedenlerle, yatırımın toplam maliyeti de 
550 milyon dolardan 600 milyon dolara yükseldi. 

Bununla birlikte, 

* Yatırım tutarındaki artışın % 10'nun altında kalması 

* Üretim ve satış adetlerindeki artışın projenin verimliliği yönünden olumlu bir 
gelişme olması sebepleriyle proje fizibilitesi nihai seviyesine getirilmemiştir. 

Bilindiği gibi, Temmuz ayında TBMM tarafından kabul edilen vergi yasası 
değişikliklerinin bir kısmı 1.1.1999'da yürürlüğe girmektedir. Nitekim, yatırım indirimi 
oranını %200'e çıkaran ve 1999 yılı yatırımın harcamalarının 1998 yılı kazancından 
düşülmesine imkan veren hükümler de, ilgili Teşvik Belgesinin 1999 yılında 
alınmasını gerektirmektedir. 

Bu şartlar altında, Teşvik Belgesi başvurusunun Ocak 1999'da yapılması 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, yatırım projemizde meydana gelen üretim 
ve yatırım tutarı artışlarıyla ilgili değişikliklerin fizibilite çalışmalarına aksettirilmesi 
için bugüne kadar beklenmiştir. Hazine Müsteşarlığfna yapılacak başvurunun, 
projenin son halini gösteren fizibilite raporunun revizyonunun Aralık sonuna kadar 
tamamlanarak, yeni yılın ilk haftasında yapılması öngörülmektedir." denilmektedir. 
Projenin son halini gösteren revize fizibilite raporu Komisyona intikal etmemiştir. 

3-10.12.1998 tarih ve 28-22 sayılı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı yazısı 
ile TOYOTA-Sabancı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den Adapazan'nda kurulu 
Otomobil Fabrikası için kamuya ait arazi talep edip etmedikleri sorulmuş, konu ile 
ilgili olarak anılan şirketten alman 11.12.1998 tarih ve FAD: 66 sayılı yazıda; 
Adapazan'nda kurulu Otomobil Fabrikası inşaası için kamuya ait herhangi bir arsa ve 
arazi talebi olmadığı ifade edilmiştir. 
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4- Komisyon Başkanlığının 10.12.1998 tarih ve 28-18 sayılı yazısı ile Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikasından 1996-1997 ve 1998 yıllarına ait aylık ortalama 
giydirilmiş brüt işçi ücretleri sorulmuş, söz konusu Sendikadan alman 14.12.1998 
tarih ve 3090 EİB sayılı yazıdan; Ortalama Giydirilmiş Aylık Brüt İşçi Ücretinin 1996 
yılında 61.990.000.-TL/Ay, 1997 yılında 122.520.000.-TL/Ay ve 1998 yılında 
251g.150.000.-TL/Ay olduğu anlaşılmıştır. 

5- 10.12.1998 tarih ve 2821 sayılı Soruşturma Komisyonu yazısı ile Hazine 
Müsteşarlığından Amerikan Doları cinsinden borçlanma maliyeti sorulmuş, anılan 
Müsteşarlıktan alınan 15.12.1998 tarih ve 86526 sayılı yazı ekindeki tablolarda; US 
Doları cinsinden ihraç edilen iç borçlanma senetlerinden 1 yıl vadeli olanların % 12, 3 
yıl vadeli olanların Libor+2,6 oranlarında faize tabi oldukları, yurt dışında US Doları 
cinsinden ihraç edilen borçlanma senetlerinin ise anapara ödeme tarihi, faiz ödeme 
sıklığı, anlaşma tarihi ve tutarına göre değişkenlik gösteren faiz oranlarının % 3 ila % 
12 arasında değiştiği belirtilmiştir. 

6- Komisyon Başkanlığının 10.12.1998 tarih ve 28-19 sayılı yazısı ile Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Izmit-Gölcük'teki SEKA 
arazisi üzerinde Serbest Bölge kurulması konusunda herhangi bir talep olup, 
olmadığı sorulmuş, anılan Genel Müdürlüğün 15.12.1998 tarih ve 68257 sayılı cevabi 
yazısından; Kocaeli-Gölcük ilçesindeki SEKA arazisi üzerinde serbest bölge kurmak 
amacıyla Kocaeli Sanayi Odasının bir girişimi olduğu ancak özelleştirme idaresince 
SEKA İzmit tesislerinin kapatılması kararının kamuoyunda yarattığı infial üzerine 
kapatma kararının geri alınması üzerine konunun sürüncemede kaldığı anlaşılmıştır. 

7- 10.12.1998 tarih ve 28-20 sayılı Soruşturma Komisyonu yazısı ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımdan Otomotiv Sektöründe ortalama olarak bir kişilik 
istihdam imkanı yaratılması için yapılan yatırım miktarı ve maliyeti sorulmuş, DPT 
Müsteşarlığından alman 15.12.1998 tarih ve 999/5531 sayılı cevabi yazıda; Otomotiv 
Sektöründe bir kişilik istihdam için yaklaşık 100.000 US Dolar tutarında bir yatırım 
gerektiği ifade edilmiştir. (300.000.000 US Dolara mal olan bir Otomotiv Fabrikasında 
3.000 kişi istihdam edildiği varsayılıyor.) 

8- Çevre Bakanlığından 10.12.1998 tarih ve 28-17 sayılı Soruşturma 
komisyonu Başkanlığı yazısı ile FORD OTOSAN' in Kocaeli-Gölcük ilçesinde inşaası 
devam eden Otomotiv Fabrikası ve İskelesine ait Nihai Çevre Etki Değerlendirme 
(ÇED) raporu istenilmiş, Çevre Bakanlığının 15.12.1998 tarih ve 3533/10707 sayılı 
yazısı ekinde gönderilen Nihai ÇED raporunun sonuç kısmında "... yapılacak projede 
Çevre Kanununun öngördüğü tüm yükümlülükler yerine getirilecek olup, bu kanuna 
göre çıkarılmış olan Hava Kalitesi Koruması Yönetmeliği, Gürültü Kontrol 
Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği ve bu yönetmeliklerin dışında ayrıca İş Kanunu, Karayolları 
Trafik Yönetmeliği, işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Su Ürünleri Kanunu ve buna 
bağlı olarak çıkarılmış Su Ürünleri Yönetmeliği ve Gayri Sıhhi Müesseseler 
Yönetmeliği gibi ilgili mevzuata da uyulacağının da tesis yetkilileri tarafından kabul ve 
taahhüt edildiği ifade edilmiştir. 

9- Komisyonun 24.12.1998 tarih ve 28-26 sayılı yazısı ile Kocaeli Üniversitesi 
Rektörlüğünden SEKA arazisinin Bakanlar Kurulu Karan gereğince Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş.' ne bedelsiz satışı ve bu çerçevede Kocaeli Üniversitesine yapılması 
taahhüt edilen tesislerin neler olduğu ve bedelleri sorulmuş, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörlüğünden alman 28.12.1998 tarih ve 313/1084 sayılı cevabi yazıda; Ford 
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Otomotiv Sanayi A.Ş.' nin Kocaeli Üniversitesine yaptığı veya belgeye bağlı olarak 
kurmayı taahhüt ettiği Fakülte, Bölüm veya Labaratuvar gibi eğitim tesislerine ilişkin 
faaliyetlerin çeşit ve parasal değerleri, Ihsaniye Meslek Yüksek Okulu' nun 
tamamlanması için 200.000.Amerikan Doları ve Üniversite Hastanesine ait Tanı 
Merkezi için de 8.300.000 Amerikan Doları olmak üzere toplam 8.500.000 Amerikan 
Doları olarak belirtilmiştir. 

10- 24.12.1998 tarih ve 28-24 sayılı Komisyon Başkanlığı yazısı ile Hazine 
Müsteşarlığından söz konusu Otomotiv Fabrikası ile ilgili olarak Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş.' nin yatırım teşvik belgesi alıp almadığı, aldı ise bir örneğinin 
gönderilmesi, almadı ise söz konusu teşvik belgesinin yatırımın hangi safhasına 
kadar alma imkanının bulunduğu sorulmuş, konu ile ilgili olarak Hazine 
Müsteşarlığından alman 25.12.1998 tarih ve 90205 sayılı yazıya; Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş.' nin Kocaeli-Gölcük İlçesindeki yatırımı ile ilgili olarak herhangi bir 
müracaatın mevcut olmadığı, yatırım izin belgesi veya yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmediği, Yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları 
Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 98/1 No.lu 
Tebliğin 7. maddesinde "... Destek unsurlarından yararlanabilmek için yatırıma 
başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır. Ancak yatırıma 
başlanmış olması halinde yatırıma başlama tarihi, müracaatta bulunulan yılın ilk 
gününe kadar çekilebilir." hükmünün yer aldığı ifade edilmiştir. 

11- Komisyon Başkanlığının 24.12.1998 tarih ve 28-32 sayılı yazısı ile 
Sanayi ve Ticaret bakanı Yalım Erez'in bilgisine başvurulmuş Sn. Yalım Erez 
imzası ile Komisyon Başkanlığına gönderilen 5.1.1999 tarih ve 1-01/431 sayılı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısında; 

Konu ile ilgili olarak gelişmeler özetlenmiş ve sonuç olarak; " önergede 
belirtilen suçlamaların haklı ve yerinde olmadığı, yapılan işlemlerde hukuka aykırılığın 
bulunmadığı, Dünyadaki benzer uygulamalar ışığında uluslararası rekabet gücünün 
sağlanması yönleriyle ekonomik olarak yapılan değerlendirmelerde de ülke ve yöre 
çıkarlarının en önde tutulduğu açıktır." ifadelerine yer verilmiştir. 

12- 24.12.1998 tarih ve 28-31 sayılı Soruşturma komisyonu Başkanlığı 
yazısı ile Başbakan Mesut Yılmaz' m bilgisine başvurulmuş, Sn. Mesut Yılmaz 
imzası ile Komisyon Başkanlığına gönderilen 6.1.1999 tarih ve bila sayılı 
yazıda; 

"ilgide belirtilen yazınızda "... önergede ileri sürülen iddiaları 
cevaplandırmam" istenmektedir. 

Önerge metni incelendiğinde şahsıma isnad edilen fiilin şu olduğu 
görülmektedir. 

"8.6.1998 tarihli 98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını imzalamak." 
Bunun sonucunda da SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayii A.Ş' ne 

bedelsiz vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak. 
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CEVAPLARIM ; 

1- Hemen belirtmem gerekir ki, 8.6.1998 tarihli 98/11163 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararımdaki imza şahsıma aittir. 

2- 8.6.1998 tarihli 98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı usule ve yasaya 
uygun bir karardır. 

3- Bakanlar Kurulu Kararları adı üzerinde "kurul" kararlarıdır. 

Kurul halindeki kararlardaki imzalardan hiçbiri diğer imzadan daha üstün 
değildir. Yani Başbakanın imzasının değeri ne ise diğer kurul üyelerinin imzalarının 
değerleri de aynıdır. Çünkü bu türdeki kararlar, ancak oybirliğiyle alınabilen siyasi 
kararlardır. Oybirliğiyle alınması zorunlu bu siyasi kararlar bizim hukuk sistemimizde 
"müşterek siyasi sorumluluk" doğuran kararlardır. 

Bizim anayasal sistemimizde müşterek siyasi sorumluluğun olduğu yerde ne 
hukuki, ne idari ne de cezai bir sorumluluğun doğması mümkün değildir. 

4- Önergede Yüksek Planlama Kurulunun kararında arsanın bedel 
karşılığında satılması söz konusu iken, Bakanlar Kurulu Karan'nda arsanın bazı 
edimler karşılığında "bedelsiz" olarak verilmesi eleştirilmektedir. 

Bizim mevzuatımıza göre Bakanlar Kurulu aldığı her kararında kendisine 
hangi makam ve kuruluş tarafından hazırlanırsa hazırlansın ve yine hangi makam ve 
kuruluş tarafından sunulursa sunulsun, hiçbir ön işlem/hazırlayıcı işlem ya da taslak 
ve tasarıyla bağlı olmayıp, bütün bunlarda değişiklik yapmak hakkına sahiptir. 
Yüksek Planlama Kurulunun ilgili kararı Bakanlar Kurulunu hiçbir şekilde 
bağlamayan ve fakat ona yol gösteren bir karardır. 

Sonuç itibarıyla, Bakanlar Kurulu Kararma ön hazırlık ve yol göstermesi için 
alınmış olan YPK kararını değiştiren bir Bakanlar Kurulu Kararma imza atmak 
bütün imza sahipleri açısından sorumluluk doğurmayan bir işlemdir. 

5- önergede Şahsıma yöneltilen tek isnada konu olan 8.6.1998 tarihli 

98/11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı şu an yargı önündedir. Kararnamenin hukuka 
aykırı olduğu iddiasıyla Bekir YURDAGÜL tarafından açılan 1998/4525 Esas No'lu 
iptal davası, Danıştay 10'ncu Dairesi'nde görülmeye devam etmektedir. 

Yargıda görülmekte olan bir dava konusunun TBMM'nde görüşülmesi 
Anayasaya aykırı bir husustur. 

6- Kaldı ki anılan Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan işlem yerinde bir işlemdir. 

Şöyle ki: 

a- Bakanlar Kurulu Karan'nda satış işleminin bedelsiz olarak yapılması 

öngörülmesinden, arsa satışının bedava ya da karşılıksız bir satış olduğu 
anlamı çıkarılmamalıdır. Ortada firma lehine sebepsiz zenginleşmeye neden olacak 
bir durum söz konusu olmadığı gibi, ortada hibe ve bağış da yoktur. Çünkü aynı 
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kararda, satış karşılığı olarak ekonomik değeri olan bazı edinimlerin firmaca yerine 
getirilmesi şartı konulmuştur. Bunlar: 

- Söz konusu yerde 550 milyon ABD doları tutarında yatırımın yapılması, 
- Yatırımın sonucunda yıllık 700- 1 000 milyon ABD doları ihracat 

gerçekleştirilmesi, 
- 2 000 kişi civarında ek istihdam yaratılması, -Yılda yaklaşık 120.000 adet 

(araç) üretilmesi ve 
- Bölge üniversitelerinden biri için bir eğitim tesisi (fakülte, bölüm veya 

kuruluşlar kurması, şartlarıdır. 
Kararname metninde bedelsiz kavramının dikkate alınıp, firmaca yerine 
getirilmesi gereken edimlerin dikkate alınmaması eksik bir değerlendirme 

olacaktır. Sonuçta bu arsa, firmaya dilediği şekilde tasarrufta bulunması için bedava 
olarak değil, kamu yararına bazı edimleri gerçekleştirme karşılığında tahsis edilmiştir. 

Yapılan satış protokolü ile de alıcının söz konusu yatırım yapmaması 
durumunda arsanın rayiç bedelinin satıcıya ödenmesi alıcı tarafından taahhüt 
edilmiştir. 

b- Bu tür tahsis işlemleri bütün dünyada hükümetlerin; üretimi, istihdamı ve 
ihracatı desteklemek için yaptıkları alışılagelmiş işlemlerdir. 

Şöyle ki: 

Günümüzde Otomotiv fabrikaları % 30-% 35 boş kapasite ile üretim yaptıkları 
için yeni yatırım yapmak istememektedirler. Yeni sanayileşmekte olan ülkeler ise 
Otomotiv sanayilerini kendilerine çekmek için cazip teklif ve teşvikler sunmaktadırlar. 
Mesela: 

- Geçen yıl Brezilya 810.000 metrekare araziyi sembolik bir fiyatla, üstelik 75 
milyon dolarlık bir alt yapı ( liman, yollar, enerji vs. ) bu ülke tarafından finanse 
edilmek kaydıyla Ford firmasına tahsis etmiştir... Bu proje 200.000 araç kapasitelidir 
ve tamamı iç pazara yöneliktir. 

- İki sene önce Hindistan'da 1.000.000 Metrekare arsa yine iç pazara dönük 
kurulacak bir fabrika için Ford firmasına sembolik bir rakama verilmiştir. 

- Rusya'da 300.000 metrekare arsa üzerinde 52.000 metrekare bina Fordun 
kuracağı bir fabrika için sembolik bir fiyata verilmiştir. 

- Portekiz'de 1.500.000 metrekarelik bir arsa FORD-WOLSWAGEN ortak 
kuruluşu olan AUTO EUROPEYO'ya dört sene önce bedava verilmiştir. 

- Yakın tarihte JAGUAR'a İngiltere çok müsait şartlarda arsa tahsis etmiştir. 
- Alabama Eyaleti ( USA ) MERCEDES' in kendi bölgelerine gelmesi için 

sayısız teşvikler yanında fabrika arsasını da bedava olarak teklif etmiştir. 
- Türkiye'nin kaçırdığı TOYOTA' yi bu sene Fransa muazzam teşvikler 

vererek ülkesine çekmiştir. 

Bu projenin ülkemize kazandırılması için bedelsiz arsa tahsis edilmesinde şu 
husus çok önemlidir: Ford'un diğer ülkelerde bulunan birçok fabriknlnrı 
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(Portekiz,İspanya,Almanya ) kendi hükümetlerinin desteğini alıp bu projeye sahip 
çıkmak istemiş olmalarıdır. 

Türk Hükümetinin arsa tahsisi dahil her türlü desteği vaat etmesi bu projenin 
Türkiye'ye ( FORD-OTOSAN'a) verilmesinde birinci derecede etkili olmuştur. 

Bu proje Türkiye'ye bedelsiz yüksek teknoloji transferi yanında, başarılı 
olması halinde dünyadaki diğer yatırım projelerinin de Türkiye'ye gelmesinde 
başlangıç olacaktır. 

Dünyadaki 300 milyar Dolarlık yabancı sermaye pazarından Türkiye'nin 
aldığı pay % 0,4 tür. Bu pastada İspanya'nın aldığı pay % 0.8 dir. 

TOYOTA ülkemizde yatırım yapmak için girişimde bulunmuş ancak 
Fransa'nın bu firmaya bedelsiz arazi tahsis etmesi üzerine bu ülkeyi seçmiştir. 

Ford firmasının yapacağı yatırım Türkiye'ye iki yılda giren yabancı 
sermayenin toplamına eşit büyüklükte ve yatırımla öngörülen ihracat ise Türkiye'deki 
tüm otomotiv sektörünün ihracatını ikiye katlayacak bir miktardadır. 

c-Yüksek Planlama Kurulunun görevlerini düzenleyen 540 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5.inci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu: 

a) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatı ile ilgili konularda yüksek 

düzeyde kararların alınması 

b) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde KİT'lerle ilgili her türlü 

kararların alınması ile görevlendirilmiştir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54.cü maddesinin 3'ncü fıkrasına 
göre ise Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait işletmelerin atıl kapasitelerinin 
değerlendirilmesinde Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile kuruluş amacı dışına 
çıkılabilmektedir. 

Bakanlar Kurulunca öteden beri gerek 233 sayılı K.H.K'nin 35.inci maddesi 
gerekse de diğer bazı kanunlara istinaden ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi, 
toplumsal refahın artırılması gayeleri ile ve ekonomik konjonktürün gereksinimleri 
doğrultusunda bu türden teşvik kararları çıkarılmaktadır. 

KİT'lerin rantabl faaliyette bulunmak sureti ile milli ekonomiye katkı 
sağlamaları temel amaç olmakla birlikte rantabilitesini yitirmiş teşebbüslerin gerek 
bedelsiz gerekse belirli bir meblağ karşılığında özel sektör kuruluşlarına satılması 
sureti ile ülke ekonomisi menfaatine daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi hem 
kanunen mümkün hem de kamu menfaatine uygundur." denilmekte ve Sayın Mesut 
Yılmaz' m Komisyona gönderdiği yazının sonuç bölümünde ise; 

"Önergeye konu olan olayda Bakanlar Kurulu' nun görevini kötüye 
kullanması söz konusu olmadığı gibi, Bakanlar Kurulu mevzuata uygun bir biçimde 
görevini yerine getirmiştir. Bakanlar Kurulu' nun bu kararma imza atmak, imza 
sahipleri açısından ancak "müşterek siyasi sorumluluk" doğurur. Müşterek siyasi 
sorumluluğun olduğu yerde ise ne hukuki; ne idari, ne de cezai bir sorumluluğun 
doğması mümkün değildir." denilmektedir. 

13- Komisyon Başkanlığının 24.12.1998 tarih ve 23 sayılı yazısı ile Maliye 
Bakanlığından SEKA Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli-Gölcük'teki 1600 dönümlük 
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arazinin Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.' ne bedelsiz devredilmesi sonucunda ortaya 
çıkabilecek görev zararı, yatırım indirimi, yatırımın teşviki ve benzeri nedenlerle 
Hazineye külfetinin ne olacağı, ayrıca bu tesisin faaliyete geçmesi halinde adı geçen 
Şirket tarafından Hazineye ödenecek her çeşit vergi, fon ve benzeri katılımların ne 
olacağı sorulmuştur. Anılan Bakanlıktan alman 15.2.1999 tarih ve 5108 sayılı yazıda; 

" 1 - Söz konusu arazinin-bedelsiz olarak anılan şirkete tesliminde, emsal 
bedel üzerinden % 15 oranında Katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesinde; 4046 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme kapsamına alman iktisadi 
kıymetlerin aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması işlemlerinin 
katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmekle birlikte, söz 
konusu devir işleminin bu madde kapsamına girmediği belirlendiğinden istisnadan 
yararlanılamayacaktır. 

Konuyla ilgili kuruluş olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı; SEKA Genel 
Müdürlüğü'ne ait arazinin 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile 
özelleştirme kapsamına alman iktisadi kıymetlerden olmakla birlikte devir işleminin 
SEKA'nın özelleştirme kapsamına alındığı tarihten sonra fakat özelleştirme 
programına alınmadan önce Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmış olduğu 
ve devirde 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadığı gerekçeleriyle 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesindeki istisnadan 
yararlanamayacağı şeklinde görüş bildirmiştir. 

Özelleştirme idaresi Başkanlığının yazısında ayrıca, söz konusu arazinin 
Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tayin edilen bilirkişi tarafından takdir edilen 
bedeli üzerinden hesaplanan 1.258.570.567.000 TL katma değer vergisinin SEKA 
Genel Müdürlüğü tarafından Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ne fatura edildiği bildirilmiştir. 
(EK-1) 

2- a) Gelir Vergisi Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükmü gereğince, arazi ve 
arsa tedariki için yapılan harcamalara yatırım indirimi uygulanması mümkün değildir. 
Bu nedenle, söz konusu arazi için herhangi bir bedel ödenmiş olsa dahi söz konusu 
bedel üzerinden yatırım indirimi uygulanamayacaktır. 

Ancak, söz konusu arazi üzerine yapılacak yatırım harcamasının anılan 
Kanunun Ek 1 - Ek 6 nci maddeleri çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanması 
mümkün bulunmaktadır. Buna göre, söz konusu yatırım harcamaları için 1.1.1999 
tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığından yatırım teşvik belgesi alınması halinde, 
% 40 oranında yatırım indiriminden yararlanılabilecektir. Bu oran, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yatırımın büyüklüğü, cinsi, yöresi, ihracat ve istihdam potansiyeli ve 
bulunduğu sektör ayırımına bağlı olarak belirlenen esaslar dahilinde özel önem 
taşıyan sektör yatırımı veya organize sanayi bölgesinde yapılan bir yatırım olması 
halinde % 100'e, 250 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirasını aşan bir yatırım olması 
halinde % 200'e kadar artırılabilecektir. 

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi 
hükmü gereğince, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri 
katma değer vergisinden müstesna olduğundan, teşvik belgesi alınmış olmak 
kaydıyla, söz konusu yatırım çerçevesinde satın alınacak makine ve teçhizat için 
yatırımcı tarafından katma değer vergisi ödenmeyecektir. 

b) Yatırım indiriminden yararlanabilmek için vergiye tabi bir kazanç oluşması 
gerektiğinden, kazanç oluşmayan (zarar) dönemler için yatırım indiriminden 
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yararlanılamayacaktır. Kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan yatırım 
indiriminden, sonraki dönem kazançları üzerinden yeniden değerleme oranında 
endeksleme yapılmak suretiyle yararlanmak mümkündür. 

Yatırım indirimi kurumlar vergisinden müstesna tutulmakla birlikte, cari 
mevzuata göre, yararlanılan yatırım indirimi için Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b 
maddesi ve 95/7593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 15 oranında gelir vergisi 
kesintisi yapılmakta, kesilen vergi üzerinden de ayrıca % 10 oranında fon payı 
hesaplanmaktadır. 

Ayrıca, 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre; ihracat, ihracat 
teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlerle, bu belge kapsamındaki 
ithalat, ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik 
belgesine bağlanmış yatırımlar için alman yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki 
şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının aynı 
sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili işlemleri ve bu 
işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 31.12.2003 tarihine kadar damga 
vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilmiştir, dolayısıyla anılan 
şirketin söz konusu işlemleri, gerekli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla damga 
vergisi ve harç istisnasından yararlanabilecektir. 

c) Hazine Müsteşarlığı, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. nin Kocaeli-Gölcük 
ilçesindeki söz konusu arazi üzerinde yapmayı planladığı 600 milyon ABD Doları 
tutarındaki yatırım için izin ve teşvik belgesi almak üzere başvuruda bulunduğunu 
ancak henüz belge verilmediğini, yapılacak değerlendirme neticesinde izin ve teşvik 
belgesi düzenlenebilmesi halinde, sözkonusu yatırımın yürürlükte bulunan 98/10755 
sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında 
Karar" ve buna ilişkin 98/1 Nolu Tebliğ uyarınca; yatırım indirimi, gümrük vergisi ve 
fon muafiyeti, vergi, resim ve harç istisnası ile KDV istisnası teşviklerinden 
faydalandırılabileceği şeklinde görüş bildirmiştir. (Ek 2) 

3. Söz konusu arazinin Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ne devri sonucunda 
yapılacak yatırımla kurulacak tesis, faaliyete geçmesinden sonra aşağıdaki vergi, fon 
ve benzeri yükümlülükleri ödemekle mükellef olacaktır. 

- Kurum kazancı üzerinden % 30 oranında kurumlar vergisi ve kurumlar 
vergisi üzerinden % 10 oranında hesaplanacak fon payı, 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8/1 maddesi dışında kalan kurumlar 
vergisinden müstesna kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda yapılacak gelir vergisi 
kesintisi, 

- Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten 
sonra, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar 
paylarından Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesine göre Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek oranda yapılacak gelir vergisi kesintisi, 

- Kurumun mal teslimi ve hizmet bedelleri üzerinden, mal ve hizmetin 
niteliğine göre değişen oranlarda (% 1, % 8, % 15, % 23 ve % 40) hesaplanan katma 
değer vergisi, 

- Kurumun istihdam ettiği işçilerin ücretleri üzerinden Gelir Vergisi 
Kanununun 94/1 maddesine göre kesilen gelir vergisi, 
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- Sahip olunan gayrimenkullerle ilgili olarak emlak vergisi ve diğer vergi, 
resim ve harçlar, 

- Kurumun verginin konusuna giren işlemleriyle ilgili damga vergisi ve harçlar. 
Bilgi edinilmesini arz ederim." denilmektedir. 

14- Komisyon Başkanlığının 17.3.1999 tarih ve 42 sayılı yazısı ile Hazine 
Müsteşarlığından Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.' nin Kocaeli Gölcük ilçesinde yapmakta 
olduğu Otomotiv Fabrikası ile ilgili olarak teşvik konusunda herhangi bir müracaatının 
bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Hazine Müsteşarlığından alman 19.3.1999 tarih 
ve 19750 sayılı cevabi yazı da ise "Yazınıza konu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. anılan 
yatırım projesinin teşvik unsurlarından yararlandırılması talebi ile Müsteşarlığımıza 
12.1.1999 tarih ve 3317 sayılı başvuru yapılmıştır. (Firmanın talep yazısındaki yatırım 
tutarı 600 milyon ABD Doları) Müsteşarlığımızca yapılan inceleme neticesinde 
yürürlükteki 23.2.1998 tarih ve 98/10755 sayı ve 22.2.1999 tarih ve 99/12475 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde söz konusu proje için 15.3.1999 tarih ve 
3192 sayılı izin ve teşvik belgesi düzenlenmiştir." ifadelerine yer verilmiştir. 

SONUÇ: 

Komisyon Başkanlığına intikal eden belgelerden; 
1-SEKA'nın Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6.12.1997 tarih ve 97/54 sayılı 

kararı ile özelleştirme kapsamına, 15.7.1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı ile de 
özelleştirme programına alındığı, 

2-20.5.1998 tarih ve 98/T-22 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile; 
Mülkiyeti Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü'ne ait Kocaeli 
İli, Gölcük İlçesi, Ihsaniye Köyü, tapuya 4 pafta, 1454 parsel no. ile kayıtlı 787.249 
m2'lik alan ile adı geçen il, İzmit ilçesi, Yeniköy, tapuya 36 pafta 3420 parsel no ile 
kayıtlı 1.526.417. m2'lik alanın (toplam 2.313.666 m2) 1.600.000 m2"lik bölümünün; 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FORD OTOSAN)'ne; 

a. Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b. Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c. Söz konusu 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 yürütülmesine, 540 sayılı KHK' 
nın 5. Maddesine göre karar verilmiştir. 

3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4.6.1998 tarih ve 856 sayılı yazısı 
dikkate alınarak Yüksek planlama Kurulunun 5.6.1998 tarih ve 98/T-29 sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 485) 



- 3 6 -

kararıyla Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü'nün Ana 
Statüsünün Amaç ve Faaliyet Konuları Başlıklı 4. maddesine "Ülkenin ekonomik 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkullere 
ilişkin satımda bulunmak" hükmü ilave edildiği, 

4- Bu çerçevede; Bakanlar Kurulunun 8.6.1998 tarih ve 11163 sayılı kararı ile 
SEKA Genel Müdürlüğü'ne Kocaeli-Gölcük İlçesindeki arazisinden 1.600.000 m2'lik 
bölümünü Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.' ne bedelsiz olarak (söz konusu yerde 550 
milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması, yatırım sonucunda yıllık 700 - 1.000 
ABD Doları ihracat gerçekleştirilmesi 2000 kişi civarında ek istihdam yaratılması, 
yılda yaklaşık 120.000 adet araç üretilmesi ve bölge üniversitelerinden biri için bir 
eğitim tesisi "fakülte, bölüm veya labarotuvar" kurulması kaydıyla) satışı konusunda 
görevlendirilmiştir. Adı geçen Genel Müdürlüğün bu. görevlendirme sonucu doğacak 
zararın görev zararı sayılacağı ve hazinece karşılanacağı da aynı Bakanlar Kurulu 
Kararında hükme bağlandığı, 

5- Söz konusu araziden Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.' nin yanında Serbest 
Bölge Kurma ve İşletme amacıyla Kocaeli Sanayi Odası 1.200.000 m2 ve Kibar 
Holding A.Ş.' de galvanizli sac, alüminyum, soğuk ve sıcak haddelenmiş levha ve saç 
kesme, dilimleme tesisi kurmak amacıyla 400.000 m2 arazi istemiş ancak bu 
taleplerin yerine getirilip getirilmediğine dair herhangi bir belge ve bulguya 
rastlanmadığı; 

6-Kocaeli Üniversitesinin Komisyon Başkanlığına hitaben yazdığı 28.12.1998 
tarih ve 313/1084 sayılı yazısından 8.6.1998 tarih ve 11163 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı çerçevesinde Kocaeli Üniversitesine toplam 8.500.000.US Dolar tutarında 
yatırımı yaptığı veya belgeye bağlı olarak kurmayı taahhüt ettiğinin belirtildiği, 

7- 8.6.1998 tarih ve 11163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Görev 
Zararının SEKA'ya ödenmesi ile ilgili bir gelişmenin henüz bilgi ve belge olarak 
Komisyona intikal etmemiş olduğu, 

8- Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin bilirkişi marifetiyle 
25.5.1998 tarihinde yaptırdığı tespitte anılan arazinin her türlü tarıma elverişli 2. sınıf 
tarım arazisi olduğu, 

9- Konuyla ilgili olarak Danıştay Başkanlığı nezdinde açılan iptal davalarının 
neticelenmemiş olduğu, 

10-T.C. Çevre Bakanlığının Komisyona muhatap 15.12.1998 tarih ve 3533-
10707 sayılı yazısı ve eklerinden olumlu olarak FORD-OTOSAN Yeni Fabrikası ve 
İskelesi Nihai Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun alındığı 

11- Maliye Bakanlığının 19.3.1999 tarih ve 19750 sayılı yazısından, Kocaeli 
Gölcük ilçesinde inşası devam eden Ford-Otomotiv Sanayi A.Ş.' ye ait Otomotiv 
Fabrikasının yürürlükteki yatırım teşviklerinden yararlandırdığı anlaşılmıştır." 

denilmektedir. 

V - DEĞERLENDİRME: 

Komisyonumuz kendisine 20 inci dönemden intikal eden bilgi ve belgelere 
ilave olarak kendi çalışmaları sonucunda ulaştığı ek bilgi ve belgeler ile bölgede 
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yaptığı incelemeleri de dikkate aldığı çalışmaları sonucunda; Komisyonumuzun 
06.04.2000, 13.04.2000, 20.04.2000, 04.05.2000 ve 11.05.2000 tarihlerinde yaptığı 
toplantılarda ; Başkan tarafından üyelere tek tek söz verilmek suretiyle, konuya 
ilişkin değerlendirme yapması istenmiştir. 

1) Komisyon üyelerinin yaptığı değerlendirmeler; 

İSMAİL ÇEVİK (Nevşehir) - 04.05.2000 tarihlerinde yaptığı 
değerlendirmesinde; 

"Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir önergeyle başlamış olan çalışmamızın 
nihayetine geldik. 

Mahallinde gördük, dinlediğimiz şahıslar oldu, netice olarak, haklarında 
soruşturma açılan şahısları suçlayabilecek somut bir delil elde edemedik; ancak, 
arkadaşlarımızın da çekincelerinde belirttikleri gibi, bedelini ödeyerek almaya razı 
olan, almayı kabul eden, talip olan bir iki şahıs veya kuruluş olmasına rağmen, Koç 
Grubunun seçilmesi, tercih edilmesi, bence bir şaibe. Hukukta, mahkemelerde, 
muhakeme sonunda delil yetersizliğinden beraatına gibi bir müessese var; burada 
bunu söylemek mümkün müdür? Yine, hukukta, objektif, dürüst, orta zekalı, aklı 
başında şahıstan bahsedilir, toplumda vasat şahıslardan; ancak, bir siyasinin, ülkeye 
başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış siyasinin, siyasilerin, ileride şaibe olacak 
şekilde işlev veya eyleme imza atması, işte, bir müddet sonra komisyonların 
kurulmasına neden olur, soruşturulur, zihinlerde şüphe devam eder; ama, 
komisyonun raporu, buradaki beyanlarımız tarihe mal olacak, bizden sonraki nesiller, 
çocuklarımız, torunlarımız raporları okuyacak, ne yapmış büyüklerimiz diyecekler. O 
bakımdan, bu meselenin burada bitirilmesinden yana değilim, önergenin kabulü 
yönünde oy kullanacağım. 

" şeklinde yapmıştır. 

Mehmet ÖZCAN (İzmir) 11.05.2000 tarihinde değerlendirmesini; 
"Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, daha önce (9/28) numaralı 

soruşturmaya konu olan dosyadaki bilgilerle, verilerle ilgili açıklamalarımı, 
değerlendirmelerimi yapmıştım; ama, bir kez daha bu değerlendirmemi yapıyorum. 

Komisyonumuza intikal eden (9/28) dosya numaralı soruşturmaya konu olan 
SEKA Genel Müdürlüğüne ait arazinin usulsüz olarak Ford Otomotiv AŞ'ye satılması 
konusundaki değerlendirmelerim şöyle: Öncelikle, bedelsiz satış sözleşmesi yapıldığı 
doğru değildir. SEKA arazisini satın alan Ford Otomotiv Anonim Şirketine sözleşme 
uyarınca birtakım taahhütler, edimler yüklenmiştir ve yerinde yapılan tespit ve 
gözlemlerimizden, edimlerin bir bölümünün zamanında yerine getirildiğini gördük, 
elbette bir bölümü de daha sonraki aşamada olacaktır. İşte, 100 000 küsur aracın bir 
yılda imal edilmesi gibi... Soruşturma dosyasındaki bedelsiz devir sözleşmesi söz 
konusu olmamıştır. Ortada tek yanlı bir bağış, karşılıksız lütuf yoktur. Sözleşmeye 
göre Ford Anonim Şirketi taahhütlerini yerine getirmediği takdirde müeyyideler 
uygulanacaktır, yaptırımları söz konusudur. Yine, yerinde yapılan tespit ve 
gözlemlerden anlaşıldığı üzere, ülkemiz büyük bir sanayi yatırımı kazanmıştır. 
Devasa yapı ve tesisleri bizzat gözlerimizle tespit ettik, gördük Türkiye'nin 
sanayileşmesine, işsizlik sorununun çözümüne katkı yapacak, ileri teknolojinin 
Türkiye'ye gelişini hızlandıracak, kolaylaştıracak girişimlere karar vermek, uygulamak 
bence alkışlanmalı, takdir edilmeli, desteklenmelidir. Suç isnat edilen kişilerin görevi 
kötüye kullanma kastını taşımadıkları, tam tersine, ülkemizin yüksek menfaatlerini 
gözeterek hareket ettiklerini düşünüyorum. Ortaya konulan eserlerden, yapılan 
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tesislerden bunu hepimiz gördük. Çok büyük dev projelerin hayata geçirilmesinde, 
ana sözleşmenin uygulanmasında her yerde olduğu gibi, zaman zaman yaşanabilen 
aksaklıklar bizim dosyamızda da vardır. Bu, mevzuattan kaynaklanan gecikmeler, 
istenen belgelerin zamanında gelmemesinden kaynaklanan olaylar söz konusu 
soruşturma dosyasının bence çok küçük çaptaki eksikleridir ve bunların bir kısmı 
giderilmiştir, giderileceği yolundadır. Bütün bunlardan da, bu verilen karar ve 
uygulamalardan, Türkiye'ye, SEKA'ya herhangi bir zararın verilmediği de kesin bir 
gerçektir. 

Günümüzde küreselleşen dünya ekonomisinde, uluslararası sermayeyi ve 
büyük yatırımları kendi ülkesine çekebilmek için devletler ve hükümetler kıyasıya bir 
yarışın içindedirler, onu unutmamamız gerekir. Türkiye'yi yönetenlerin aynı uyanıklık 
içinde olmaları, bu konuda hassas olmaları halkımızın beklentisidir aslında. Dosya 
içeriği incelendiğinde kanunsuzluk, keyfilik taşıyan tasarruflar yoktur. İdarenin ülkenin 
yüksek menfaatlerini gözeterek kullandığı bazen takdir hakları da, takdir yetkileri de 
vardır. Bütün bunlara bakarak söyleyebilirim ki, söz konusu dosyada görevi kötüye 
kullanma olarak değerlendirilecek herhangi bir husus yoktur. Komisyonumuzun 
soruşturmasına sunulan dosyada istenen tüm bilgi ve belgeler toplanmış, müracaat 
edilen taraf ve kişilerin beyanları dinlenmiş, ilgili arazi üzerinde, yapı ve tesisler 
üzerinde tesisler yerinde görülmüş ve tespit edilmiştir. Bundan sonra elde edilecek 
yeni delillerin sonucu etkilemeyeceğini düşünüyorum. Söz konusu iddiada yer alan 
görevi kötüye kullanma isnadının gerçeği yansıtmadığı açık bir gerçektir. Ulus ve ülke 
yararına yapılan işlerde, karar verici ve uygulayıcıları siyasî mülahazalarla yıldırarak 
yıpratacak asılsız iddia ve isnatlarda bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum. 
İddia ve isnatların mutlaka gerçeklere ve somut delillere dayanması keyfiyeti göz 
önünde tutulmalıdır. 

Sonuç olarak diyebilirim ki, yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı, (9/28) 
dosya numarasıyla komisyonumuza sunulan soruşturmaya konu işlemlerde, Türkiye 
Cumhuriyeti Ceza Kanununun 240 inci maddesinde belirtilen suçun maddî ve 
manevî unsurlarının oluşmadığı, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen failler 
hakkında herhangi bir işlemin yapılmasına gerek bulunmadığı, dosyanın reddi 
konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasını düşünüyorum." 
Şeklinde yapmıştır. 

Ziya AKTAŞ (İstanbul) 11.05.2000 tarihinde değerlendirmesini; 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda gerek 

kendi kişisel görüşlerim gerekse Sayın Başkan sizin ve bütün diğer değerli üye 
arkadaşlarımın da görüşlerinden yararlanarak vardığım sonuçları, şimdi okuyacağım 
bir not halinde, bir rapor halinde size sunmak istiyorum. 

(928) dosya sayılı Meclis Soruşturması komisyon Başkanlığına hitaben 
kaleme aldığı bu yazıya şöyle başlıyorum: 

Komisyonumuza intikal eden (9/28) dosya numaralı soruşturmaya konu olan 
SEKA Genel Müdürlüğüne ait arazinin usulsüz olarak Ford Otomotiv AŞ'ye satılması 
konusundaki kişisel görüşlerim aşağıda özetlenmiştir. 

a) Arazinin adı geçen şirkete bedelsiz verildiği iddiası doğru değildi; çünkü, 
SEKA arazisini alan Ford Otomotiv AŞ sözleşme uyarınca birtakım taahhütler, 
edimler üstlenmiştir. Yerinde yapılan tespit ve gözlemlerden edimlerinin bir 
bölümünün zamanında yerine getirildiği tespit edilmiştir, sözleşmeye göre Ford AŞ 
taahhütlerini yerine getirmediği takdirde müeyyideler uygulanacaktır. 

b) Bu proje ile ülkemiz büyük bir sanayi yatırımı kazanmıştır. Bu ise ülkemizin 
ve halkımızın yararınadır. 
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c) Suç isnat edilen kişilerin görevi kötüye kullanma kastını taşımadıkları kişisel 
çıkar değil, tam tersine ülkemizin yüksek menfaatlerine hizmet amacıyla 
davrandıkları ortaya çıkan tesislerden anlaşılmaktadır. 

d) Böylesi büyük bir projenin hayata geçirilmesinde ana sözleşmenin 
uygulanmasında zaman zaman yaşanabilecek aksaklıklar, eksiklikler, mevzuattan 
kaynaklanan gecikmeler söz konusu soruşturma dosyasında yer almıştır. Ancak, bu 
kusurların herhangi bir maddi zararın doğmasına neden olduğu görülmemiştir. 

e) Komisyonumuzun soruşturmasına sunulan dosyada istenen tüm bilgi ve 
belgeler toplanmış, müracaat edilen taraf ve kişilerin beyanları dinlenmiş, ilgili arazi 
üzerinde yapı ve tesisler yerinde görülmüş ve tespit edilmiştir. Bundan sonra elde 
edilmesine çalışılacak yeni delillerin sonucu etkilemeyeceği kanısındayım. 

Sonuç olarak, Sayın Başkan, değerli üyeler; yukarıda açıklanan nedenlerden 
dolayı (9/28) dosya numarasıyla komisyonumuza sunulan soruşturmaya konu 
işlemlerde suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı, dokunulmazlıklarının 
kaldırılması istenen failler hakkında herhangi bir işlemin yapılmasına gerek 
bulunmadığı görüşü ile dosyanın reddini öneriyorum. 

Bu çalışma vesilesiyle aşağıdaki görüş ve önerilerimizin de -bu görüş ve 
öneriler sadece benim değil daha önceki toplantılarda da, az önce de arz ettim, diğer 
değerli üyelerimizin de dile getirdikleri görüşleri ve önerileriydi- Yüce Meclisin 
bilgisine sunulmasını gerekli ve yararlı görüyorum. 

1) Çok hızlı değişen Türkiye ve küreselleşen dünyada en başta yatırımları 
ilgilendiren Türk mevzuatında değişikliklere gecikmeksizin gidilmelidir. 

2) Türkiye'nin yatırım ve sanayi envanteri bölgesel bazda yeniden 
düzenlenmeli, gözden geçirilmelidir. Türkiye'nin tümü için geçerli bir sanayi master 
plan çalışması yapılıp, hükümetlerin buna uymaları sağlanmalıdır. 

3) Mevzuatta her türlü sözleşme ve ihalelerde açıklık ve denetim yolları 
sağlanmalı, ülke ve kamu çıkarlarını gözetecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

4) Yolsuzluk ve suiistimal iddialarında ve yasama denetimine sunulan 
olaylarda siyasî hesaplaşmalardan uzak durulmalı, soruşturma dosyaları parti ve kişi 
çatışmalarına konu edilmemelidir. 

saygılarımı sunuyorum."şeklinde yapmıştır. 

Ahmet SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) 20.04.2000 tarihinde yaptığı 
değerlendirmesini; 

"Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen hafta burada toplantıya gelmeden 
evvel elimize ulaşmış olan bu raporun incelendiğinde, daha önce dağıtılan bilgi 
notlarından başka veya ona ilave herhangi bir şeyin olmadığı görülüyor, yani, bilgi 
notlarının bir tekrarı şeklindedir. Bu, bence, kabul edilebilir bir husustur, yani, 
dışarıdan herhangi bir yorum eklenmemiştir o bilgi notlarına ve bilgi notlarında da, 
bence, bu komisyonun aradığı belgeler mevcuttur. 

Şimdi, yalnız, o bilgi notları mahiyetinde olan raporu incelediğimizde, sanki 
olayların birbiri içerisinde boğulmuş gibi olduğu kanaati bende oldu. Onun için, benim 
öne çıkmasını istediğim bazı konuları arda arda, müsaade ederseniz, aktarmak 
istiyorum. 

Şimdi, bir kere, bu, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları SEKA Genel 
Müdürlüğünün Kocaeli'nde İnsaniye Köyünde ve ayrıntılarına girmek istemiyorum 2 
313 666 metrekarelik iki parçadan oluşan bir arsası var. Bu SEKA Genel Müdürlüğü 
ekonomik bir darboğaza girmiş, 9 tane fabrikasını teknolojiye adapte etmek için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 485) 



- 4 0 -

modernize etme ihtiyacını hissediyor ve bu arada Giresun'da da 1,5 trilyon liralık 
elektrik borcundan dolayı bir fabrikası kapatılmış, yani, bir darboğazda ve bu 
darboğazdan çıkmak için de 30 trilyon lira para harcıyor. Önce, bu tetkiki yapmamız 
lazım; yani, SEKA darboğazda, 30 trilyon lira paraya ihtiyacı var. Bundan dolayı 
SEKA Genel Müdürlüğü talep yetersizliğinden kaynaklanan finansman 
darboğazından kurtulmak amacıyla 8.11.1997 tarihinde bir karar alıyor; atıl arsa ve 
arazilerinin değer tespitini yapmak ve bunların satışını istemek üzere Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bildiriyor, yani, bu olaydan çok önce, 8.11.1997'de; darboğazdan 
kurtulmak için çıkış yolu arıyor. 

özelleştirme Yüksek Kurulu da, yine bu olaylardan çok önce, 6.12.1997 
tarihinde SEKA'yı özelleştirme kapsamına alıyor. SEKA özelleştirme kapsamına 
alınıyor; ama, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların hemen özelleştirme 
İdaresine bağlanması gerekirken, SEKA'ya bir ayrıcalık yapılıyor. Bu ayrıcalık, 
müracaat tarihinden sonra oluyor, yani, SEKA'nın müracaatı özelleştirmeye alındığı 
zaman değil, Koç Holdingin müracaatından sonra, bu kararı Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı yürütür diye bir madde konuyor ve ilk defa olarak bir ayrıcalık getiriliyor, 
SEKA'nın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkisi kesilmiyor diğer uygulamaların 
aksine olarak. Burada bir ayrıcalık var. 

Aynı arsaya Kocaeli Sanayi Odası, serbest bölge kurmak için müracaat ediyor 
diğer üyelerin de belirttiği gibi. Bunlara bir ret cevabı veriliyor; bunun üzerinde biz 
özel kavak türleri yetiştiriyoruz diye bir ret cevabı veriliyor. 

Yine, Kibar Holdingin bir müracaatı var 31.3. tarihinde, onlara hiç cevap 
verilmiyor; ama, 24.4.1998 tarihinde Ford-Koç ortaklığı müracaat ettiği zaman, bu her 
üç müracaatta birleştirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığına o zaman gönderiliyor; 
yani, başlangıçtaki birine ret var, birine hiç cevap verilmiyor; ama, Koç Holding 
müracaat ettiği zaman, üçü de birleştirilerek gönderiliyor ve Koç Holdingin müracaat 
talepleri 550 milyon dolar teşvik belgeli, 2000 yılında mevcut hafif ticarî vasıtalar 
olacak; bunlar ayrıntılar. Yani, mühim olan, burada Koç Holding müracaat ettiği 
zaman, eski iki tane müracaatın da birleştirilerek gönderilmesidir. 

Burada önemli bir konu da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına hitaben 13.5.1998 
tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başbakanlığa bir yazı yazıyor. Diyor ki, 
SEKA'nın bize müracaatı var, içinde bulunduğu darboğazdan çıkmak istiyorlar -daha 
önce söylediğim, o almış olduğu karar- onun için, bu elindeki arsayı satmak istiyor. 
Bunu ne zaman söylüyor; SEKA'nın almış olduğu kararı hemen bildirmiyor Sanayi 
Bakanlığı Başbakanlığa; ama, Koç Holding müracaat ettikten sonra, öbür iki tanesi 
sarfınazar ederek o zaman bildiriyor. Yani, SEKA, bu darboğazdan çıkmak istiyor; 
onun için, burasının satılması diye Başbakanlığa bir yazı yazıyor. Bunun üzerine, 
Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu, bildiğiniz gibi -işte bataklık sahayı ıslah 
edeceksin, şirket taahhütleri yerine getirecek şekilde- satılması için karar veriyor. 

Burada, bence, çok önemli bir konu daha var: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tam 
bu sırada Ford Otomotiv Sanayii Anonim Şirketinin müracaatı üzerine, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yolladığı 4.6.1998 tarihli yazısında, söz konusu 
yatırımın ülke açısından önemine işaretle, bu yatırımın gerçekleşmesi için Devlet 
Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların kendilerine düşen görevi yerine getirmek ve uzun 
vadede ülke menfaatlerini ön planda tutmak durumunda bulunduklarını hatırlatıyor. 
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Yani, biz bunu vereceğiz; ama, mevzuat müsait değil, mevzuatı uydurun. Kimlere 
söylüyor bunu; Devlet Planlama Teşkilatına, Hazine Müsteşarlığına, Dış Ticaret 
Müsteşarlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına. Biz bunu vereceğiz; ama, mevzuat 
olmuyor, yani, üzerinize düşen görevi yapın, bu mevzuatı uydurun şeklinde bir yazısı 
var. Bunların hepsi o bize verilen raporda var; ama, böyle çekerek alt alta 
koyduğunuz zaman bir neticeye gitmek mümkün diye düşünüyorum. 

İşte, yine, mevzuata göre, SEKA'nın mevzuatına göre, SEKA'nın herhangi bir 
arsasını satmak mümkün değil ve ana statüsünün 4 üncü maddesi değiştirilmesi 
lazım. Bırakın bedava vermeyi, SEKA'nın 'bir arazisini satması da mümkün değil; 
ancak, ana statünün 4 üncü maddesinin değiştirilmesi lazım; o da değiştiriliyor, yani, 
bir ayrıcalık olarak o da. değiştirilmiş ve ondan sonra, Bakanlar Kurulu, bildiğiniz, 
8.6.1998 tarihinde bedelsiz satışıyla ilgili bir karar alıyor. Bu bedelsiz satışını da 233 
sayılı kanun hükmünde kararnamenin 35 inci maddesine dayandırıyor ve görev 
zararı kabul edilmesini istiyor. Halbuki, 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 35 
inci maddesine baktığınız zaman, bunun mal ve hizmetlerden doğacak olan görev 
zararını kapsadığını, gayri menkullerin satışıyla ilgili bir görev zararının 
olamayacağını görüyorsunuz. Kaldı ki, 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 57 
nci maddesine göre, aynen okuyorum "teşebbüslerin, müesseselerin, işletmelerin ve 
bağlı ortaklarının malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, devlet 
aleyhine işlenmiş sayılır" diye bir hüküm var. Buna rağmen bu bedelsiz satış 
onaylanıyor, veriliyor. 

Ayrıca, bence, yine çok önemli olan bir nokta da, şimdi, Ford Otomotiv 
Sanayiinin müracaatı sırasında 20.4.1998 tarihinde arsa talebinde bulunurken bir 
fizibilitesi yok. Biz, bunu, gittiğimiz zaman, Kocaeli'nde sorduğumuz zaman, dediler 
ki, biz aslında kendimiz bir fizibilite yapmıştık; ama, 1999 senesinde müracaat 
etmemiz gerektiği için bu fizibiliteyi vermedik. Yani, bizim de araştırmalarımıza göre, 
1997 ile -ki raporda var- 1998 yılları içerisinde otomotiv sanayiinde komple yatırım 
müracaatı yok; 1997'den önce var, Ihlas Holding müracaat etmiş, bu, 10 000 araç 
kapasiteliymiş, onu da başaramamış veya bir teşvik bulamamış. 1997 ile 1998 yılları 
arasında komple otomobil müracaatı yok şu anda, siz de araştırın bakın, yok böyle 
bir şey. Yani, onların fizibilitesi yok. 550 milyon dolar yatırım kapasiteli, teşvik belgeli 
deniliyor. Halbuki, teşvik belgesinin müracaat tarihi 12.1.1999, izin tarihi de 
15.3.1999, yani, müracaat 20.4.1998'te; bunlar yok, altı ay sonra bunlar olmuş ve 
ÇED raporu da yok. ÇED raporunun tarihi de 18.11.1998, müracaat tarihi 20.4.1998 
olduğuna göre, yedi ay sonra da ÇED raporu gelmiş. 

Şimdi, burada, bunları değerlendirdiğimiz zaman, bu her üç bilgiyi de 
değerlendirdiğimiz zaman, ÇED yok, fizibilite yok, teşvik yok; bir yere müracaat 
ediyorsunuz ve bedava alıyorsunuz. Böyle bir şeyin bir başkasına 
uygulanabileceğine Türkiye'de ben düşünemiyorum. Burada çok açık bir şekilde bir 
firmanın kayrılması söz konusu diye düşünüyorum. 

Ayrıca, otomobil sanayii, kendileri de söylediler, 1998 tarihinde çıkarılan bir 
vergi yasası var, 1999'da uygulamaya girecek, onun için müracaatlarımızı o zaman 
yaptık deniyor; yani, kendilerine 250 milyon doların üzerinde bir yatırıma yüzde 200 
yatırım indirimi olacağı düşünülürse, 650 milyon dolar yatırımı 1 milyar 200 milyon 
dolara kadar vergi muafiyetini kazandırırlar bu şekilde; bu da bir ayrıcalıktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 485) 



- 4 2 -

Ayrıca, yine, o teşvik belgesi raporunda öğrendiğimize göre, sadece bununla 
da kalmıyor, gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi, harç ve istisnaları dikkate 
aldığınız zaman, yüzde 300'e varan bir vergi muafiyetinden veya indiriminden 
faydalandıklarını görüyorsunuz. 

işte bunları alt alta koyduğumuz zaman, diğer başvuran kuruluşlar hiç 
değerlendirilmiyor, yukarıdan beri saydığım bazı ayrıcalıklar yapılıyor ve bu arsa 
bedelsiz olarak takdim ediliyor. 

Ayrıca, söz konusu arazi -raporlarını alt alta saymak istemiyorum- ikinci sınıf 
tarım arazisi hükmünde ve burayla ilgili Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
incelemesine ve kararına bağlanmış olması lazım; buna da uyulmuyor. 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 20 nci Dönemdeki çalışmaları 
yürüten komisyona gönderdiği bir yazıda, otomotiv sektöründe bir kişilik istihdam 
yapılması gereken yatırım miktarının 100 000 dolar olarak tespit edildiğini söylüyor. 
Burada, 650 milyon dolar yatırım olduğu düşünülürse, en az 6 500 kişi istihdam 
edilmesi gerekirken, bu rakam 2 000 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yine, bu bölgede Denizcilik Müsteşarlığının müracaatıyla, YEN PORT liman 
projesi diye bir müracaat var. Bu projeye ret cevabı verilirken ki, burada, firma 
yetkilileriyle konuştuğumuzda, ben şahsen ikna oldum. Diyorlar ki, bir YEN PORT 
projesiyle çok gemi gelecekti; biz onun için onu vermedik; ama, Koç özel bir limandır, 
haftada 5 tane zannediyorum gemi gelecektir; bu, olabilir; ama, bence, bu konuyla 
ilgili yine raporlarda var, bu Koç Holding o zamanki A.Ş. genel müdürü Ali ihsan 
Beyin bu konuyla ilgili söylemiş oldukları sözler çok önemli bence. Bakın şöyle 
söylüyor: "Elbette paramızı suya atacak bir şirket değiliz, işimizi sağlama bağlamak 
isteriz. Kamuoyuna açıkladığımız ve muvaffak olacağımız projeye girmek isteriz. 
Onun içindir ki, ÇED raporuyla ilgili 16 kurumu ziyaret ettik -yani, kendileri de biz yedi 
ay sonra size ÇED vereceğiz diye söz verilmiş olmasına rağmen, sağlama bağlamak 
için 16 firmayı ziyaret ettik- bizzat ben ziyaret ettim ve projemizi anlattım. Donanma 
Komutanlığını da ziyaret ettim. Donanma Komutanı, bana prensip olarak, bizim 
doğumuzda hiç kimseye liman, yani, iskele müsaadesi vermiyoruz; fakat, bu projenin 
rakamları o kadar büyük ki, dolar olarak o kadar büyük menfaatler getiriyor ki, artık, 
savaşlar süngüyle kazanılmaz, teknolojiyle kazanılıyor; dolayısıyla, bu proje bizim için 
çok önemlidir. Yanı başımızda böyle bir projenin gelmesini" diye söylüyor ve bir 
kravat hediye ediyor Ali ihsan Beye. Ben bu özel girişimleri manayla karşılıyorum. 
Yani, her ne kadar haklıysa da, buraya az gemi gelecek şeklindeki rapor; ama, 
sonradan özel birtakım girişimlerinin olduğunu bu ifadeler bence belirtiyor ve 
birbirlerine kravat hediye edecek kadar da ileriye gitmiş bir yaklaşım var. 

Şimdi, bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman, belki altı yedi madde olacak 
şekilde, bence, çok özel yaklaşımlar var, çok özel durumlar var. Halbuki, burada, 
genelde savunulan konu, işte bu yatırım memleket için çok faydalıdır, işte Kocaeli 
Üniversitesine şunlar alınmıştır falan. Bence, bunlar tali konular; yani, bu yatırım 
memlekete faydalı olabilir; ama, mühim olan, o arsayı oraya vermek için 
mevzuatlardaki yapılan değişikliklerin burada konuşulması lazım bir görev ihmali var 
mı yok mu; onun için, bu maddelerde de bunların çok açık olduğunu görüyorum. 

Netice olarak da, Anayasanın 10 uncu maddesini okumak istiyorum: "Herkes 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
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sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" diyor. Halbuki, ben, bu şekilde, bu yaklaşımlardan 
dolayı bir ayrıcalık yapıldığı kanaatindeyim ve oyumu da menfi olarak kullanacağımı 
belirtiyorum." Şeklinde yapmıştır. 

Ramazan TOPRAK (Aksaray) 11.05.2000 tarihinde yaptığı 
değerlendirmesinde; 

"Sayın Başkan, değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hazırlamış 
olduğum yazılı değerlendirmeyi takdim ediyorum. 

Izmit-Gölcük'te SEKA'ya ait 1 600 dönüm araziyi Ford Otomotiv Sanayi AŞ'ye 
bedelsiz tahsis etmek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve eylemlerinin Türk 
Ceza Kanunu 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve 
Sanayi Bakanı E. Yalım Erez haklarında açılan (9/28) esas nolu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi soruşturma komisyonunca yürütülen çalışmalar sonunda: 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin komisyon raporunda verilecek olması nedeniyle, 
can alıcı bazı noktalara kısaca temas etmek gerekirse: 

1- Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin bedeli mukabilinde araziyi satın alma talebi 
üzerine, 20 Mayıs 1998 tarih ve 98/T-22 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 
Gölcük İlçesinde deniz kenarındaki SEKA'ya ait 1 600 000 metrekarelik 2 nci sınıf 
tarım arazisinin, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'ye rayiç bedelle tahsisi konusunda karâr 
verilmiş olduğu halde, aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra ne değişmiştir ki, 
4.6.1998 günü YPK kararıyla SEKA Genel Müdürlüğü ana statüsü değiştirilmiş. 
Akabinde, Bakanlar Kurulunun 8.6.1998 tarih ve 11163 sayılı kararıyla söz konusu 
arazi aynı şirkete bedelsiz olarak tahsis edilmiş, satış ve devir işlemlerinde doğacak 
zararın hazinece karşılanmasına karar verilmiştir. Bu soruya açık cevap verebilecek 
durumdaki dönemin Başbakanı ile ilgili bakanın konuya açıklık getirecek bilgileri 
maalesef alınamamıştır. Gönderilen yazılı cevap konuya açıklık getirmekten uzaktır. 
Her ne kadar bölge üniversitelerinden biri için eğitim tesisi fakülte bölüm veya 
laboratuar kurulması kaydıyla şartlı tahsis yapıldığı belirtilmiş ve bu amaçla, 8,5 
milyon ABD Doları tutarında tesis yapılmış veya taahhüt edildiği belirtilmiş ise de bu 
reel anlamda bir maliyet değildir. Örneğin, bu tesisler nedeniyle 1 650 000 ABD 
doları tutarında vergi indiriminden yararlanılmaktadır. Yüzde 200'lerde varan yatırım 
teşviklerinden yararlanılmaktadır, keza yatırım indirimi gümrük vergisi ve fon 
muafiyeti, vergi, resim ve harç istisnası ile KDV istisnası teşviklerinden 
yararlandırılacağı belirtilmiş, satış ve devir işleminden doğacak görev zararlarının 
hazinece karşılanması nedeniyle, şirket lehine nedensiz bir zenginleşme sağlanırken, 
hazine zararına sebebiyet verilmiştir. 

2- Dünyada benzeri yatırımlara bedelsiz arazi tahsisi konusunda çok 
örnekleme yapılmış ise de, bu arazilerin yeri konusunda bilgi verilmemiştir. Oysa, 
soruşturmaya konu arazinin tamamı deniz kenarındadır. Tahsis tarihi itibariyle rayiç 
bedeli metrekaresi için 16 ABD dolarıdır. Toplam rayiç bedeli ise 25 600 000 ABD 
dolarıdır. Başlı başına bir haksız ve karşılıksız kazanımdır. Kaldı ki, aynı araziyi bir 
holding ile Kocaeli Sanayi Odası rayiç bedelle istemişler; ancak, her iki talep 
konusunda bugüne dek hiçbir cevap verilmemişken, tahsis yapılan şirkete adeta jet 
hızıyla verilme nedeni anlaşılabilmiş değildir. Şayet, yatırımın salt üretim, istihdam ve 
ihracatı destekleme amaçlı olduğu ifade ediliyor ise, yapılması gereken şey, deniz 
kenarında ve başlı başına rant kaynağı niteliğindeki arazi yerine, dengeli ve bölgesel 
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kalkınma anlayışı içerisinde zemin etüt çalışmaları sağlıklı yapılmış, çok daha fazla 
ihtiyaç duyulan bir bölgede yapılması halinde, bu gerekçe halkı sayılabilirdi. Kaldı ki, 
ülkemiz itibariyle deprem riski en az olan 5 inci derece deprem kuşağındaki Aksaray 
ilinde böyle bir tesisin yapımı için halen girişimde bulunulması halinde bile istenildiği 
miktarda, son derece uygun zemine sahip arazi tahsisi konusunda, gerek mülkî ve 
gerekse mahallî makamlarca her türlü imkân sonuna kadar açık tutulmaktadır. Böyle 
bir tahsis halinde, ancak bu gerekçe makul sayılabilecektir. 

3- izmit Körfezi, bölgedeki sanayi tesislerinin zehirli ve kirli atıkları nedeniyle, 
ölü ve siyah bir deniz haline gelmiştir. Bunun en büyük nedeni, bölgedeki sanayi 
tesislerinin zararlı atıklarını en kolay ve en ucuz şekilde körfeze atmalarıdır. Bunun 
sonucu körfez yok edilmiştir. Doğa katliamı temizliği için milyarlarca dolar 
harcamadan söz edilmektedir. Bu da, gerçek bir millî servet kaybıdır, Hazine 
zararıdır. Bu tesislere yeniden eklenmesi, körfez katliamına yeni bir vize anlamına 
gelir; bu husus da göz ardı edilmiştir. 

4- Ülkemiz, birinci derecede deprem kuşağı ile beşinci derece deprem 
kuşakları içerisindedir. Tahsis edilen arazi ise, ülkemizin en yüksek deprem riski olan 
birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Tahsis yapılırken bu bile 
öngörülememiştir. Her ne kadar, ÇED raporu alınmış ise de, 17.8.1999 tarihindeki 
deprem felaketi sonrasında verilen raporun ne kadar sağlıklı olduğu ortaya çıkmıştır. 
İlgili şirket tarafından yaptırılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, gelecek kırk elli 
yıllık zaman dilimi içinde richter ölçeğine göre 6 ile 7 arası ölçekte bir deprem 
beklendiği, iki yüz elli içerisinde ise 7,4'ün üzerinde bir deprem olacağı tespitleri 
yapılmıştır. Oysa tesisin başlangıçtaki maliyeti 650 milyon ABD Dolarıdır. İlave 
yatırımlarla belki del milyar dolara ulaşacak devasa bir tesis, yakın bir gelecekteki 
deprem riskine maruz kalmaya devam etmektedir. Bu millî servetin yüksek risk altına 
sokulmaması, ilgili 55 inci hükümetin görevi olması gerekirdi; bu husus da göz ardı 
edilmiştir. 

5- Soruşturma Komisyonumuza tanınan toplam dört aylık süre zarfında, 
yerinde yapılan gözlemler dışında kayda değer bir belge temini mümkün olamamıştır. 
Diğer ifadeyle, yeni bir belge teminine gidilmemiştir. Bir başka ifadeyle, başladığımız 
noktada soruşturma komisyonu tamamlanmıştır. 

Bu nedenle, hür türlü hesabını yaparak bedelli tahsise razı olan bir özel 
şirkete, derhal ve üstelik bedelsiz tahsis yapılması işlemi üzerindeki yoğun şüpheleri 
kaldırabilmek mümkün olamamıştır. 

Bu nedenle, adı geçen kişiler hakkında soruşturma açılması gerektiği 
düşüncesinde olduğumu belirtir, saygılar sunarım." Şeklinde açıklamıştır. 

Mustafa Güven KARAHAN (Balıkesir) 04.05.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Ben, daha önce, soruşturma komisyonunun görev alanına giren konuyla ilgili 
görüşlerimi belirttim. Uzatılmasının yanlış olduğu kanaatindeyim. Arazinin, baştan 
ücretle satılması, sonradan ücretsiz verilmesi konusunda, sanırım, burada, o zaman 
hükümet olanlar, sayın bakanın teklifiyle bu yola başvurmuş olabilirler. Hani bunu 
neden söylüyorum; Bandırma Belediyesi, ücretsiz yer verirken, firma burada ısrar 
edince, zannederim hükümet böyle bir karar almış olabilir. O zamanki hükümetin bu 
kararı almasının en büyük nedeni de, ülkemizde, gerçekten, batının yaptığı gerçek 
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bir yatırımın gelmesidir diye düşünüyorum. Uzatmanın hiçbir yarar sağlamayacağına 
inanıyorum." şeklinde açıklamıştır. 

Necati ÇETİNKAYA (İstanbul) 11.05.2000 tarihli toplantısında 
değerlendirmesini; 

"İzmit'te SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'ye bedelsiz vermek 
suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin TCK'nın 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Yalım Erez haklarında, soruşturma yapmakla görevlendirilen (9/28) sayılı Soruşturma 
Komisyonuna toplanan bilgi ve belgelere ait görüşlerimiz; 

1- Kocaeli Sanayi Odasının, Serbest Bölge kurulması amacıyla 
13.03.1998/306-583 sayılı yazısı ile SEKA Genel Müdürlüğünden satın alınması 
talebi ve 25.3.1998/2697 sayılı SEKA Genel Müdürlüğünün cevabı yazısında söz 
konusu arazi üzerinde yeni kavak üretimiyle ilgili araştırmalar yapılacağı istemiyle 
reddedilmiştir. 

Bilahare söz konusu arazide 1 600 dönümlük bir kısmın Bakanlar Kurulu 
kararı ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'nin kararnamede belirtilen şartları yerine 
getirmek üzere bedelsiz olarak tahsisi yapılmıştır. Yine, Kocaeli Sanayi Odası 
19.06.1998 tarihinde, anılan araziden 1 2000 dönümlük kısmında kendilerine en 
uygun şartlarda serbest bölge yapımı için talepte bulunmuş; bu talepleri, SEKA 
Genel Müdürlüğünce 10.07.1998/5792 sayılı yazı ile Sanayi Bakanlığına bildirmiş 
olup, bu yazıya müspet veya menfî bir cevap verildiği dosyada görülmemiştir. 

2- Aynı arazi üzerinde galvaniz saç tesisi yapmak için Kibar Holding A.Ş'ce 
Sanayi Bakanlığına 31.03.1998 ve 04.05.1998 tarihli yazılarıyla söz konusu araziden 
400 dönümlük kısmı Bakanlıkça belirlenecek satış şartları çerçevesinde teklif vermek 
arzusunda oldukları belirtilmiş, bu taleplere karşılık ne Kibar Holding A.Ş'ye ne de 
Kocaeli Sanayi Odasına herhangi bir cevap verilmemiştir. 

3- Mevzubahis araziden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş 24.04.1998 tarihinde 1 600 
dönümlük kısmının uygun şartlarda kendilerine satılması istenmiştir. 

4- SEKA Genel Müdürlüğü söz konusu gayrimenkulun talep yetersizliğinden 
kaynaklanan finansman darboğazından kurtarmak için yönetim kurulunun 
08.11.1997/19-340 sayılı kararıyla atıl arsa ve arazilerin değer tespiti yapılmak 
suretiyle satılmasının benimsendiği vurgulanarak anılan arazinin hakka layık bir 
bedelle satılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 

5- Yüksek Planlama Kurulu da 20.05.1998/98-T-22 sayılı kararıyla SEKA 
Genel Müdürlüğüne ait bu gayrimenkulun 1 milyon 600 bin metrekarelik bölümünün 
Ford Otomotiv A.Ş'ye 

a) Bataklık ve ıslahı gereken alanlar dikkate alınarak rayiç bedelle, 
b) Adı geçen şirketin talep ve taahhütleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 
c) Söz konusu alanlardaki bataklıkların kurutulması ve çevre koşullarının 

yşrine getirilmesi, 
d) Arazi üzerinde bulunan kavaklık, bitki ve mevcut yapıların SEKA'ya bedelsiz 

verilmesi, 
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e) Ödemenin peşin olarak yapılması, kayıtlarıyla satılmasına ve işlemlerin 
SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine 540 sayılı KHK'nin 
5 inci maddesine göre karar verilmiştir. 

6- Bilahare söz konusu arazinin yukarıdaki KHK gereğince bedelsiz olarak 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'ye verilmesi, bundan dolayı SEKA'nın uğradığı görev 
zararının Hazinece karşılanacağı Hazine Müsteşarlığına da bildirilmiştir. 

7- Bu çerçevede Bakanlar Kurulunun 08.06.1998 tarih ve 11163 sayılı kararı 
ile SEKA Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli-Gölcük İlçelerindeki arazinin 1 milyon 600 
bin-metrekarelik bölümünü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'ye bedelsiz olarak -söz konusu 
yerde 550 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması, yatırım sonucunda yıllık 
700-1 milyon ABD doları ihracat gerçekleştirilmesi 2 000 kişi civarında ek istihdam 
yaratılması... SEKA Genel Müdürlüğünün 4 üncü maddesine "ülkenin ekonomik 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mülkiyetindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkullere 
ilişkin satımda bulunmak" hükmü ilave edilmiştir. 

8- Kocaeli 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesi hakimliğinin bilirkişi marifetiyle 
25.05.1998 tarihinde yaptırdığı tespitte anılan arazinin her türlü tarıma elverişli ikinci 
sınıf tarım arazisi olduğu belirtilmiştir. 

9- Konuyla ilgili olarak Danıştay Başkanlığı nezdinde açılan iptal davalarının 
henüz neticelenmediği görülmüştür. 

Sonuç olarak, bu yatırımın ülkemizin ekonomik ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulduğunda son derece faydalı katkılarının olacağı görülecektir. Ford 
Otomotiv Sanayi A.Ş'nin yaptığı yatırıma prensip olarak karşı değiliz; ancak, söz 
konusu soruşturmanın konusu bununla ilgili değildir. 

Üzerinde durulması gereken husus: 
1) Daha önce uygun bedelle gayrimenkulun satılması kararlaştırılmış iken, 

bedelsiz olarak tahsisi anlaşılamamıştır. 
2) Kibar Holding ve Kocaeli Sanayi Odasının uygun bedelle satın alma 

talebine hiçbir cevabın verilmeyişi rekabet unsurun oluşmamasına sebebiyet vermiş 
ve yönetim zarara sokulmuştur. Bu da, adalet ve nısfet kaidelerini zedelemiştir. 

3) Bu yatırımın, körfezin geçmişte yapılan çevre etkileşim raporu göz önüne 
alınmadan yapılmasının körfezi kirleteceği ve çevrenin ekolojik dengesini bozacağı 
dikkate alınmıştır. 

Türkiye'de otomotiv sanayi gelişmiş durumda olduğu halde hiçbir otomotiv 
sanayi kuruluşuna gösterilmeyen özel himaye için herhangi bir sebep de mevcut 
değilken söz konusu arazinin bedelsiz olarak tahsisi anlaşılamamış olup, bunun 
haksız rekabete sebep olduğu kanaati oluşmuştur."şeklinde yapmıştır. 

Mehmet CEYLAN (Sivas) 11.05.2000 tarihli toplantısında değerlendirilmesini; 
"Sayın Başkan, değerli üyeler; burada, şimdi, Sayın Mehmet özcan, Sayın 

Ziya Aktaş, Sayın Ramazan Toprak ve Sayın Necati Çetinkaya'nın 
değerlendirmelerini dinledik. 

Bir tarafta övgüler var, bir tarafta da yermeler var. İkisinin içerisinde de 
doğrular var. Eğer bu komisyon ortak bir karar verecekse, bu doğruları tek bir 
noktada toplaması gerekir. Mehmet Özcan Beyi dinlerken neredeyse bir plaket alıp 
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vermek geldi içimden; yani, bu da doğru değil. Bana göre. İhmal var mıdır; vardır 
demişti geçen hafta. Yani, bedelsiz satılmamıştır; ama, gereken kurallar da 
uygulanmamıştır, yeterince bir bedel alınmamıştır. Yani bu doğruları söyleyerek bir 
noktaya varmamız gerekir diye düşünüyorum ve yapılan işlerin değerli üye 
arkadaşlarımızı da sorumlulukları gereği bir noktada belli değerleri doğru bir şekilde 
ortaya koymamızla mümkün olacağı kanaatindeyim; dolayısıyla, eğer ortak bir rapor 
hazırlanacaksa bu raporun, doğruları, olduğu gibi ortaya koyarak, olduğu gibi rapora 
geçirilerek işlenmesi gerekir ve bu konuda, netice itibariyle ben geçen toplantıda da 
söylemiştim, usule aykırı hareket edilmiş olmasına rağmen, serden hayır çıkmıştır 
demiştim. Ülkenin yatırıma ihtiyacı var demiştim ve yabancı sermayenin ülkeye 
gelmesinin yararlı olduğunu söylemiştim. Bunlar doğrudur, büyük bir tesis 
yapılmaktadır, dev bir teknoloji, dev bir grubun Türkiye'ye ağırlıklı olarak gelmesi 
sağlanmıştır.Bugüne kadar montaj şeklinde gelen Ford Otomotiv Sanayi bundan 
sonra direkt üretim olarak Türkiye'ye getirilme aşamasında gözükmektedir. 1 milyar 
dolara yakın bir yatırım yapılacağı söylenmektedir. Bütün bunlar iyi tarafları bir tarafta 
da, bu işin, eğer bir hata olmasaydı veya bir usulsüzlük olmasaydı zaten bu 
komisyon kurulmazdı; yani, bu komisyon kurulduysa bir hata var ki kuruldu ve daha 
önceki arkadaşlar da konuşmalarında bu konuya değindiler." Şeklinde açıklamıştır. 

MUSTAFA ZORLU (İsparta) 20.04.2000 tarihli toplantısında 
değerlendirmesini; 

" Aşağı yukarı 2,5 aydır falan bu toplantılara devam ediyoruz. Bu 2,5 aylık, ilk 
başa döndüğümüzde şu andaki düşüncelerimizin bir farklılığı bir şekilde tezahür 
ettiğini göremedik. Her ne kadar evrak üzerinde ve gözlemler üzerinde kendimizin 
gidebileceği önerge hususunda birtakım araştırmalar yaptıysak da sabit olan 
konularda veya kafalardaki soru işaretleri tam manasıyla giderilmediğini gördük 
kişisel olarak da. 

Şimdi, Nesrin hanım çok güzel bir cümle sarfetti. Bana göre, şu anda 
günümüzde en büyük eksiklik siyaset ve siyasetçinin erdemliği bakımından birtakım 
eksiklerin olması ve toplumun bütün mekanizmalarıyla dumura uğradığı bir 
dönemden geçiyoruz ve herkes "vurun abalıya" hesabından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vuruyor. Bu da siyasetçinin, şu andaki günümüz toplumu içerisinde eksik 
olduğunu, töhmet altında bırakıldığını, dolaylı veya dolaysız yönlerden, bir göstergesi. 

Bizim komisyonumuzun şu ana kadar olan çalışmalarında güzel bir 
performans yakaladık, düzgün bir şekilde geldik. Bana göre, bu komisyonun tutacağı 
raporun bu işin usulüne uygun olup olmadığından ziyade topluma, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyeleri olaraktan ve bir komisyon olaraktan iyi bir mesaj vermemiz 
gerekiyor. 

Efendim, "ÇED raporudur, işte organize sanayi bölgesi müracaat etmiştir 
veyahut da Kibar Holding diye bir özel sektör müracaat etmiştir, bir başkası etmiştir 
verilmemiştir. İşte, toplanılmıştır, gidilmiştir daha sonra verilmiştir, vesaire." 

Ben şunu soruyorum; devamlı kafama sorduğum bir soru var: Eğer bu yatırım, 
Ford-Koç Grubunun yapacağı yatırım, yani hükümet de çıksın siyasî irade olaraktan, 
mantık itibarıyla devrede, Ford-Koç Grubu İsparta iline veya Tokat'a veya Çorum'a 
veya Ankara'ya, neresi olursa olsun veya Antalya'ya yatırım getirmek isteseydi ben 
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mahallî idarenin başında olsaydım buna ne türlü imkânlar sağlardım, ne 
yapabilirdim? Vicdanıma ve beynime sorduğum zaman, önce memleketçilik sonra 
ülkenin menfaatlerini göz önüne getirdiğim zaman ben bu gelecek olan yatırımın, 
eğer o ilin belediye başkanı veya o beldenin belediye başkanıysam ücretsiz olarak 
ben arsayı tahsis ederdim, bedelsiz olarak ederdim. Çünkü, memleketime yatırım 
gelecek. 

Şimdi, bu mantıktan hareketle gidecek olursak, ben ilk toplantıda söyledim, 
eğer bir usulsüzlük varsa, Bakanlar Kurulunun imzasıyla çıkmıştır bu iş, sadece 
dönemin Başbakanının veya Ticaret ve Sanayi Bakanının suçlanması baha göre 
eksik, yanlış, eksik değil yanlış. Hukukçu değilim, ama yanlış görüyorum. Neden 
yanlış görüyorum?.. Çünkü, bütün Bakanlar Kurulu bunu imzalamış. Ya dönemin 
bütün Bakanlar Kurulu hakkında soruşturma açılsın; ki, onlar da aklansın veya 
aklanmasın veyahut da şahıs bazında biz bu işi bir bitirelim. 

Şimdi, bu yatırımın, biz, ülke menfaatleri açısından sıhhatli, düzgün ve doğru 
olduğu kanaatine sahibim. Neden?.. Ford-Koç Grubu diyor ki; "ben yıllık 700 milyon 
dolar ile 1 milyar dolar arasında ihracat yapacağım." Sadece bunun KDV'sini ben 
ülkeme yansıttığım zaman, aşağı yukarı, 1 milyar dolar üzerinden bir hesap yapacak 
olursak, 102 trilyon lira KDV'si gelecek. 

Efendim, SEKA'nın Giresun'daki fabrikası... Ne kadar lazım?.. 30 trilyon lazım. 
Onu kurtarıyor. 

Efendim, arsa bedeli diyorum. Onu da kurtarıyor. Bir yıllık çalışmayla, ben, 
ülkenin kaybolacak olan her türlü şeyini kurtarma yönüne gidiyorum. Bunu 
kurtardığımıza göre, işletmeye sahip olan insanlar veya ticaret erbabı olan insanlar 
der ki; "eğer ben bir yatırım yapıyorsam ve yapmış olduğum, koymuş olduğum 
sermayeyi iki yıl içerisinde amorti edebiliyorsam bu işletme veya bu sektör benim için 
rantabl bir sektördür." Burada verilen hadisede bir yıl içerisinde zaten bu amorti 
ediliyor fazlasıyla ve artı, bunun yanı sıra, belki ekstra sebeplerdir, ama işte gittik 
gördük, Anadolu lisesi yapılmış, üniversiteye yardım yapılıyor, hastane yapılıyor, 
vesaire. Onları da hesaba katmıyoruz. Yani, ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir 
kanun çıkarmış, demiş ki; teşvik koymuş ortaya da "şu kadar yatırım üzerinde 
yapanlara ben devlet olaraktan teşvik veriyorum" diyor. Bu şimdi sadece Ford-Koç 
Grubunun değil, bütün bu işte, yani sanayicisi, işadamı, işletmecisi, hepsi bundan 
faydalanıyor. 

Ben, pazartesi günü, memleketime yatırım götürebilmek için İstanbul'da 
birtakım incelemelerde bulundum, birtakım sektörlerle görüştüm. Mesela, 
görüştüklerimden bir tanesi de Kollins Roof Grubuydu ve gerçekten teşekkür ettim. 
onlara. İşletmenin sahibi benden bir yaş küçük olmasına rağmen neredeyse ellerini 
öpecektim. Neden?.. Şu devlete bu türlü yatırımların getirilmesi ve kazandırılması 
gerçekten büyük fedakârlıktır ve yapmış olduğumuz araştırmalarda bu insanlar 
devletten bir kuruş almamış, ama bugünlere gelmiş. 

10 yıl öncesinde ben Avrupa'ya gidip telekomla ilgili malzemelerin satışını 
alacağımız zaman o fabrikayı gezdiğim zaman gözlerim açık kalmıştı, ama şimdi 
benim ülkemde ondan daha ileri seviyede işletmeler var. 
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Sahil şeridine bakıyoruz, Marmaris tarafına bakıyorsunuz, vesaire. Yani, orada 
şimdiye kadar kurulan turistik otellerde veya verilen kredilerde veya verilen arsa 
tahsislerinde devlete katkısı şimdiye kadar ne olmuş? Evet, ülkemizi turizm ülkesi 
görüntüsüne kavuşturabilmemiz için bu tür şeyler teşvik edilmiş, ama bana göre 
devletin imkânları da çarçur edilmiş. Hesap soracaksak onlardan soralım. 

Bu komisyon ve şu gündemde olan hadiseden dolayı, benim şahsî kanaatim, 
devletin yatırım getirebilmesi için bir gruba, bir sektöre, önünü açması için bir 
hazırlıkta bulunmuş. Ha, bu hazırlık noktasında belki mevcut kanun ve Anayasaya 
göre birtakım eksikleri olabilir, ama benim için öz önemli, niyet önemli. Eğer niyet 
halis ve temizse, birtakım hatalar olabilir. Meyve veren ağaç taşlanır. Neden?... Eğer 
ben ceviz ağacını taşlıyorsam cevizi düşürmek için taşlıyorum, ceviz yoksa ben niye 
atayım da elime yazık olsun. Yani, niye bir efor sarf edeyim cevizi düşürmek için. 
Taşlanıyor, taşlanması da gerekir tabii bir usulsüzlük varsa. Yani, o noktada da 
sitemkar değilim, ama bunu çok iyi bir şekilde raporumuza koyup net bir şekilde ifade 
etmemiz gerekiyor. Siyasî düşüncelerden uzak, ülke menfaatlerini gözeterekten 
bizim bu işi yapmamız gerekiyor. Belki, diğer komisyon çalışmalarına da bizim 
komisyonumuzun örnek olacağı kanaatini taşıyorum. Onun için, Sayın Başkanım, 
benim ricam, bu işi fazla uzatmadan, komisyon üyelerimize, ama grup olaraktan, 
ama şahıs olaraktan bir süre verelim bu süre içerisinde herkes raporunu tamamlasın, 
bitirsin, düşüncelerini yazsın ve nihayet herkes düşüncesini açıkladıktan sonra 
oylamamızı yapalım, ortak bir rapor tutalım bu işi bitirelim." Şeklinde yapmıştır. 

RAHMİ SEZGİN (İzmir) 20.04.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 

"Sayın Başkan, sayın üyeler; ben de sizler gibi dosyayı sonuna kadar en 
küçük noktasına varıncaya kadar inceledim. Görevin kötüye kullanılmasıyla ilgili 
olarak zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz ve Sanayi Bakanı Yalım Erez için verilen 
önergenin gerçeği yansıtmadığı ve görevin kötüye kullanılmadığı yapılan araştırmalar 
sonucunda anlaşılmıştır. 

Yapılan iş ülke yararınadır. Yeterli araştırma yapılmıştır kanımca. 
Uzatılmasında fayda görmüyorum ve önergenin reddi görüşündeyim." Şeklinde 
yapmıştır. 

NESRİN ÜNAL (Antalya) 04.05.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 

"Aynı arsayı Kibar Holding istemiş ve onların kuracağı tesis de herhangi bir 
tesis değil; yani, raporda gördüğümüz kadarıyla döviz girdisi çok olan ve dünyada 
teknoloji olarak ikinci büyük sac galvanize tesisi; yani, onlara neden ret verildi, o 
holding onu yapacak yeterlikte değil miydi; yoksa, gerçekten döviz girdisi o kadar çok 
değil mi? Yani, bu konularda hiç araştırma yapılmamış ve direkt başka bir gruba 
verilmiş, o yüzden ben çok da içim rahat olmadığı için; yani, muhalefet şerhi 
koyacağım; yani, bu konuda eğer orada rapor olsaydı, bunun fizibilitesi uygun değil 
bu daha uygun deselerdi güzel bir yatırım; ama, öbür taraf hiç bahane bulunmamış, 
cevap verilmemiş, o yüzden havada kalmış. Daha sonra önümüze geldiğinde 
insanlara bir daha cevap vermek zorunda kalmak istemiyorum." Şeklinde yapmıştır. 
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Mustafa EREN (Karabük) 06.04.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 

"Bana göre asıl incelememiz gereken konu yatırımın yerinde olup olmadığı 
konusu değildir... SEKA'nın arazisine gittiğimizde, eğer orada bir yatırım olmasaydı, 
buradaki düşüncelerimiz nasıl olacaktı? Bana göre, bu olayın özü, arsanın veriliş 
şekli. Yapılan yatırımın, çok büyük, çok faydalı bir yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Oradaki işsizliği önleme açısından, devletin geleceği açısından gerçekten çok büyük 
bir yatırım; ama, bana göre işi temelden almak lazım; yani, bu Komisyonun 
çalışmaları, arsanın veriliş şekliyle ilgili. Oradaki yatırımın çok iyi olması, çok güzel 
olması işin ikinci boyutu.Evet, devletin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar 
nedeniyle, özel teşebbüsü teşvik etmek için bazı yollar denenebilir. Ancak Ford Koç 
ortaklığına bedava arsa verilmekle bu firma sebepsiz zengin mi edildi diye kuşku 
duyuyorum. Bizim arazinin veriliş şekliyle ilgili düşüncelerimizi ortaya koymamız 
gerekir diye düşünüyorum" şeklinde yapmıştır. 

Mahmut GÖKSU (Adıyaman) 06.04.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 

"Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; değerli arkadaşımın düşüncesiyle biraz 
espri olsun diye başlamak istiyorum. Cenabı Allah bu bölgeyi mağdur etti diyor. 
lyiniyetle söylediğini biliyorum; ama, Allah insanları mağdur etmez, tedbir almazsanız 
mağdur olursunuz. Bizimki de o maksatla; gayet iyi anlıyorum. 

işte, bu manada, gördüğümüzde de, bu sanayi kuruluşunun yöneticilerinin 
tedbir aldığını gördük. Tedbirin bir tanesi de, bakın, bugünlerde organize sanayi 
bölgeleriyle ilgili bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Bu nedir; işte, 1960'h yıllarda beri 
ülkemizdeki kalkınmanın dinamiği olan sanayimizin, Anadolu sanayisinin, planlı, 
programlı bir şekilde gelişebilmesi için herkesin aklına geldiği her yerde bir sanayi 
kuruluşu; yani, doğanın, denizin, çevrenin kirlenmemesi için bir disiplin altına alınması 
için böyle bir hamle başlatılmış ve bugün bunun yasası çıkıyor. Gerçekten çok verimli, 
güzel bir yasa; hepimiz de destekliyoruz. Burada, işte, ben, asıl -geçen toplantıda da 
ifade ettim, daha fazla aynı şeyleri tekrar etmek de istemiyorum- tabiî ki, yurtiçi veya 
yurtdışı, ne türlü sermaye olursa olsun, ülkeme gelip, memleketime gelip bir çivi 
çakıyorsa, ona minnet ve şükran duygumuzu ifade etmemiz lazım. Bizim temel 
inancımız -ki, hepimizin öyle olması lazım- sermayenin dini yoktur, rengi yoktur, yeter 
ki gelsin, ülkemizde iş ve istihdam olanaklarını artırsın. 

Şimdi gelen Ford Grubu, Koç'la beraber, tabiî, kendisine göre en ideal yeri 
seçecek; ama, burada hep üzerinde durduğumuz, bizim belli bir kriterimiz olması 
lazım. İşte, bu soruşturma komisyonu... Ki, Sayın Başkan, geçen toplantıda, siz de 
"bunu ekleyebiliriz" demiştiniz. Yani, bundan böyle, nasıl ki organize sanayi bölgeleri 
bir disiplin altina alınıyor... Burada devlet sadece denetliyor. Ki, bunun müteşebbisi, 
yöneticisi, ^yürütücüsü insanlar, işadamları olacak. Burada da büyük şirketlerin, 
otomotiv sanayii vesair diğer sanayiin, rasgele yerlerde değil... Rasgele derken, işte, 
bugün, sanayimiz Marmara Bölgesinde toplanmış ve orası tıkanmış bir vaziyette. Bu 
nereye kadar gidecek? Dolayısıyla, bu sanayi kuruluşlarımızın da... Ki, biz, burada, 
milletin temsilcileri olarak, bütün milleti, ülkenin genelini düşünmek durumundayız. 
Bakın, geçen Devlet Planlama Teşkilatı kalkınmada öncelikli illerde sanayi tesisleri 
diye... Ben, bu organize sanayiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Gerçekten, Anadolu'da 
ne sanayi kuruluşları var. Dolayısıyla, burada, bizler, bundan böyle, bu tür sanayi 
kuruluşlarının, rasgele, herkesin aklına geldiği, beğendiği yeri değil, devletin de bu 
konuda müdahale ederek, şuraya kurmanın daha doğru olacağı... Çünkü, bu bölge, 
artık dolmuş vaziyettedir; dolayısıyla, kendi doğamızı, denizimizi korumak da bize 
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düştüğüne göre, raporda bir yönlendirici ifade kullanarak, bu manada, tahsisin yanlış 
olduğunu; yoksa, tabiî ki, bu tür gelen sermayelere yer göstermenin, yer tahsis 
etmenin elbette doğru olduğu kanaatindeyim. Bu raporda özellikle bu konunun altının 
çizilmesinde fayda görüyorum. Nasıl ki, organize sanayide belki o çapta olmayan 
sanayi kuruluşlarımıza bir denetim getiriyorsak, bundan böyle daha büyük sanayi 
kuruluşlarına da bir denetim gelmesine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, diğer bir olay; hep soruldu; ama, cevapsız kaldı. Bununla, 
ben, şahsen, raporda bir şerh olarak düşülmesini... Yani, kim gelirse gelsin, biz, 
şahıslarla değil... Burada Kibar Holding'ten bahsedildi. Bu şahıslara cevap 
verilmemesinin nedenini bir türlü anlamış ve kavramış değilim. Dolayısıyla, biz burada 
milletin hakkını, hukukunu da savunmak durumunda olduğumuza göre, falan filan 
firma güçlü olabilir, sermayesi çok olabilir; ama, sermayesi o kadar olmayan, gücü 
olmayan da bizim vatandaşımız. Bunun da bu soruşturma raporunun sonunda, bana 
göre, bir şerh olarak düşülmesinde fayda var. 

Değerli arkadaş, kısacası, bizlerin, burada, gerçekten çok olumlu, uyumlu bir 
beraberliğimiz oldu. Hani, Ramazan Bey arkadaşımızın bundan böyle oradaki sanayii 
kaldırıp bir başka yere götürelim şeklindeki teklifine daha çok arkadaşlarımız tepki 
koydular. Ben, geçen de söylemiştim; yani, bu saatten sonra, böyle bir teklif, pek 
cazip bir değil. Bu benim şahsî kanaatim; o da kendi kanaatini söylüyor. Değerli 
arkadaşlar, ama, biz, ortak olarak, bütün partiler olarak, partilerin buradaki üyeleri 
olarak, deminki söylemiş olduğum şeyin altını çizersek; yani, Anadolu'ya bu tür 
sermayenin... Ki, yüzde 5, yüzde 6 filan diyor; devlet gerekirse buna muafiyet getirir, 
bunu yüklenir, şu olur bu olur. Çok önemli; zira, işte, tedbir dediğimiz olay; yani, yarın 
ne olacak; burada kurulacak sanayi tesisleriyle beraber insanlar bu bölgelere göç 
edecek -Allah korusun- olabilecek bir depremde -ki, bunlar sanayi kuruluşu, tedbirini 
alıyor; denize kazıklar çakmış; ama, vatandaş, yine, binasını, eski bildiği usulde 
yapıyor- ölümün daha çok olabileceğini göz önünde bulundurarak, mutlaka böyle bir 
tedbire; yani, sanayi kuruluşlarımızı ülke geneline yaymanın modeline bakmamız 
gerekir diye düşünüyorum." şeklinde yapmıştır. 

BAŞKAN Yaşar DEDELEK (Eskişehir) - 02.06.2000 tarihli toplantıda tüm 
üyelerden sonra konuya ilişkin değerlendirmesini yazılı olarak yapmıştır. Başkan 
değerlendirmesini; 

"Kocaeli Milletvekili İsmail KALKANDELEN ve 55 arkadaşının Meclis 20 nci 
döneminde vermiş oldukları Soruşturma önergesinde, " İzmit 'te SEKA 'ya a't bir 
araziyi 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 YILMAZ, Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım EREZ 
haklarında Meclis soruşturması açılması" istenmiştir. 

Meclis 20 nci döneminde bu önerge, Meclis Genel Kurulunda görüşülmüş ve 
Genel Kuruldan Soruşturma komisyonu kurulması kararı çıkmıştır. Bu karar 
doğrultusunda Soruşturma Komisyonu kurulmuş, komisyon çalışmalarının büyük bir 
bölümünü tamamlamış, ancak seçime gidilmesi nedeniyle sonuçlandırılamamış ve 
21 inci döneme intikal etmiştir. 

Meclis 21 inci döneminde Başbakanlık; 20 nci dönemden intikal eden 
Soruşturma Önergelerinin durumunu görüşmek üzere Meclis Danışma kuruluna 
toplamı, Başbakanlık Danışma Kurulunda benimsenen, "Geçen Yasama dönemino 
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kurulmuş olan Meclis Soruşturma Komisyonlarınca rapora bağlanmış veya rapora 
bağlanmamış olan Meclis Soruşturma Önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre görüşme yapılmaksızın Meclis Soruşturma 
Komisyonunu kurulması ve komisyonların çalışma sürelerinin Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Katip üyenin seçiminden sonra başlaması" görüşü Genel Kurula 
indirilmiştir. 

Başbakanlık Danışma Kurulunun bu önerisi, Genel Kurulun; 23.11.1999 
tarihli 23 üncü birleşiminde görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Bu karar gereğince yeniden kurulan komisyon, 16.02.2000 tarihinde 
çalışmalarına başlayarak, 02.06.2000 tarihinde çalışmalarını sonuçlandırmıştır. 

Bu konuda daha önce Kocaeli Milletvekili Osman PEPE ve arkadaşları 
tarafından bir Gensoru Önergesi verilmiş, Meclisimizin 20 Temmuz 1998 tarihli 
oturumunda önerge görüşülmüş ve Yüce Meclis gerekli Anayasal çoğunlukla 
Hükümeti siyaseten sorumlu görmemiş ve bu önergeyi reddetmiştir. 

Hal böyle iken, İsmail KALKANDELEN ve arkadaşlarının aynı konuda 
verdikleri soruşturma önergesinin yeniden Meclis Genel Kuruluna getirilmesi ve 
Genel Kuruldan Soruşturma Komisyonu kurulması kararının çıkması bana göre o 
tarihte mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin, siyasal kararıdır. 

1998 yılında SEKA Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan 
taşınmazlardan 1600 dönümlük bölümünün Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 'ne tahsis 
edilmesiyle ilgili olarak Kocaeli Barosu adına Baro Başkanı Av. Cengiz SARIBAY 
Danıştay 10 uncu Dairesine müracaat ederek 08.06.1998 tarih ve 98/1163 sayılı 
konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmeği durdurma kararı istemiyle 
dava açmıştır. 

Danıştay 10 uncu Dairesi 25.08.1998 tarihinde yürütmenin durdurulması 
talebini oy çokluğu ile reddetmiştir ve halen bu dava Danıştay'da devam etmektedir. 

Oysa, Anayasamızın 138 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Görülmekte 
olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" 
denilmektedir. Buna göre bu Soruşturma Komisyonunun teşekkülü Anayasamıza 
aykırıdır. 

Soruşturma komisyonumuza konu olan SEKA arazisinin Ford Otomotiv 
Sanayi A.Ş. 'ne Şartlı bedelle tahsisi Bakanlar Kurulunca verilmiştir. Yani, Başbakan, 
Başbakan Yardımcıları ve tüm Bakanların imzasıyla bu tahsis yapılmıştır. Ancak, 
verilen Soruşturma Önergesinde sadece dönemin Başbakanı ve yine dönemin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı suçlanmaktadır. Oysa, Anayasamızın 112 nci maddesinin 
1 inci fıkrasında; yine "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 
Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin siyasetinin yürütülmesini 
gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinde birlikte sorumludur." 
Denilmektedir. Görüldüğü üzere bütün Bakanlar kurulu müteselsilen sorumlu iken 
Anayasamızın 112 nci maddesini itibara almayıp, sadece kabinenin Başbakanı ve Bir 
Bakanı hakkında verilen Soruşturma önergesi siyasi bir düşüncenin tezahürüdür. 

55 inci Hükümetin, Bakanlar kurulununun kararı ile Ford Otomotiv Sanayi 
A.Ş:'ne şartlı bedelle verilen, Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Ihsaniye ve Yeniköy beldeleri 
sınırları içinde kalan SEKA'ya ait 1600 dönümlük arazi üzerinde kurulacak olan tesis, 
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yılda 120.000 adet üretim kapasiteli, 550 milyon dolara mal olacak, yılda 1 milyar 
dolar ihracaat yapacak dev bir tesistir. 

Tesis üretime geçtiğinde bünyesinde 4.000 kişi fiilen çalışacak, yan sanayi 
dallarında ise 20.000 kişi istihdam edilecek. Bu istihdam kapasitesi sadece Kocaeil 
ve Gölcük değil, çevre illerdeki işsizliği azaltacak büyüklüktedir. 

Bu alanda kurulacak yeni otomotiv tesislerinin %41 hissesi Ford Motor 
Company, %41 hissesi Koç Holding ve geri kalan %18 hissesi halka açık olacaktır. 
Böylece ilk defa bir Türk Otomotiv firması, Dünya Ford ailesinin bünyesine girerek 
ürettiklerini dünya pazarlarına sokabilecektir. İhracatından 150 milyon dolar katma 
değer vergisi tahakkuk edecektir. 

21 inci yüzyıla girdiğimiz bu günlerde milletler arasında kıyasıya bir rekabet 
yaşanmaktadır. Ulusal kaynaklarımızın yetersiz olduğu herkesin malumudur. Uluslar 
arası piyasalarda rekabet edebilmek ve rekabet edebilecek ürünler üretebilmek 
ancak ileri teknoloji ile mümkündür. Bunun içinde yabancı sermayenin ülkemize 
gelmesi veya yabancı şirke evliliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu husus bir 
dünya gerçeğidir, Tükiyemiz bu gerçeğe sırtını dönemez. Bu hayırlı yatırımla önemli 
bir adım atılmıştır. 

Bu yatırımın, Türkiye'ye gelmesine önder olan dönemin Başbakanı ve 
Bakanlar Kurulu üyelerinin kararını takdirle karşılamamak mümkün değildir. 

Bu nedenle dönemin Başbakanı A. Mesut YILMAZ ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanı E. Yalım EREZ ile ilgili verilen Soruşturma Önergesindeki iddialar haksız ve 
mesnetsizdir. 

Bu konudaki oyum önergenin REDDİ doğrultusundadır." Şeklinde 
açıklamıştır. 

2) Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. 
Yalım EREZ ile ilgili olarak yapılan oylamada; 

Yaptığı çalışmalar sonucunda bilgi ve belgeleri toplayan Komisyonumuz bu 
belgeler üzerinde sayın üyelerin değerlendirmelerini almak üzere 06.04.2000 ile 
11.05.2000 tarihleri arasında beş toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda başkan 
tarafından üyelere söz verilerek soruşturma önergesinde ileri sürülen iddialara ilişkin 
değerlendirmede bulunması istenmiştir. Yukarıda Değerlendirme bölümünde yer alan 
görüşler sonrasında Komisyonumuz 02.06.2000 tarihinde karar vermek üzere 
toplanmış bu toplantıya tüm üyeler katılmıştır. 

Başkan, Komisyon üyelerine yaptığı açıklamada, Soruşturma önergesinin 
oylanmasına ilişkin uygulamayı açıklayarak, oylamanın üyelere tek tek söz verilmek 
suretiyle yapılacağını, oylamada önergeye verilecek "Kabul" oyunun haklarında 
soruşturma önergesi verilen eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ile Sanayi ve 
Ticaret eski Bakanı E. Yalım EREZ 'in yüce divana sevk edilmesi anlamına 
geleceğini, "Red" oyunun da Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığı 
şeklinde kabul edileceğini ifade etmiştir. Daha sonra oylamaya geçilmiş ve oylama 
sonucunda; KABUL oylarının (9) RED, oylarının ise (6) olduğu görülmüştür. 
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VI - SONUÇ VE KARAR: 
Komisyonumuz; yukarıda değerlendirme bölümünde ifade edilen ve 

Komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından da belirlenen gerekçelerle, eski Başbakan 
A. Mesut YILMAZ ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım EREZ 'in, "İzmit'te 
SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu nedenlerle Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesi hükmünde tanımlanan suçu işledikleri kanaatine vararak, eski Başbakan A. 
Mesut YILMAZ ile Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım EREZ 'in YÜCE DİVANA 
ŞEVKİNE, oy çokluğu ile karar vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tasvip ve takdirlerine 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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İBRAHİM YAŞAR 
DEDELEK 

Eskişehir Milletvekili 
BAŞKAN 

İSMAİL ÇEVİK 
Nevşehir Milletvekili 

BAŞKANVEKİLİ 

MEHMET ÖZCAN 
İzmir Milletvekili 

SÖZCÜ 

ŞAMİL AYRIM 
İstanbul Milletvekili 

KATİP 

MAHMUT GÖKSU 
Adıyaman Milletvekili 

ÜYE 

RAMAZAN TOPRAK 
Aksaray Milletvekili 

ÜYE 

NESRİN ÜNAL 
Antalyfe Milletvekili 

M.GÜVEN KARAHAN 
Balıkesir Milletvekili 

ÜYE 

AHMET SÜNNETÇİOĞLU 
Bursa Milletvekili 

ÜYE 

^ 
:ı 

MUSTAFA ZORLU \ ZİYAAKTAŞ 
İstanbul Milletvekili 

f ÜYE 

RAHMİ SEZGİN 
İzmir Milletvekili 

ÜYE 

. ^ C L O , 

MUSTAFA EREN 
Karabük Milletvekili 

ÜYE 

NECATİ ÇETİNKAYA 
Manisa Milletvekili 

MEHMET CEYLAN 
Sivas Milletvekili 

ÜYE 
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DİZİ PUSULASI 

EK 
1 

2 
3 

TARİH 

-

-

SAYI 

-

-

SAYFA 
20 

1 klasör 

OZU 
Komisyon Yazıları (Giden Evrak) 

TARİH 
16.02.2000 
22.02.2000 
22.02.2000 
24.02.2000 
29.02.2000 
29.02.2000 
29.02.2000 
29.02.2000 
29.02.2000 
08.03.2000 
23.03.2000 
06.04.2000 
06.04.2000 
06.04.2000 
14.04.2000 
20.04.2000 
01.05.2000. 
04.05.2000 
15.05.2000 
07.06.2000 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
4 

2 

51 

GİDECEĞİ YER 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
TBMM Tutanak Md. 
Gündem 
Kocaeli Valiliği 
Tema Vakfı Bşk. 
Başbakanlık Hazine Müs. 
Danıştay Başkanlığı 
TBMM Başkanlığı 
Gündem 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
Sanayi ve Tica.Bak. 
Gündem 
Gündem 
San.ve Tic.Bakanlığı 
Gündem 
Gündem 
Gündem 
TBMM Başkanhğı-RAPOR 

76 
Komisyon Toplantı Tutanakları 

TARİH 
23.02.2000 
28.02.2000 
20.03.2000 
06.04.2000 
13.04.2000 
20.04.2000 
04.05.2000 
11.05.2000 
02.06.2000 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
11 
55 
47 
27 
4 
26 
26 
12 
3 
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EK 

4 

5 

6 

7 

8 

TARİH 

-

-
-
-
-

SAYI 

-

-
-
-
-

SAYFA 

1 klasör 

1 Dosya 

10 
1 Dosya 

2 adet 

OZU 

Gelen Evrak Dosyası 
TARİH 

16.02.2000 

25.02.2000 
01.03.2000 
06.03.2000 

-
07.04.2000 

12.04.2000 
18.04.2000 

24.04.2000 

19.04.2000 

24.04.2000 
05.05.2000 
10.05.2000 

-

SAYI 

33543 
4608 
18301 

-
512 

5 

608 

559 
1360 

-

SAYFA 

6 Klasör 
ve ekleri 

1 
1 
5 

1 dosya 
12 

1 
14 

28 

1 

15 
33 
15 
2 

GELDIĞI YER 

20.Dönemde 9/28 Esas Nolu 
Soruşturma Kom.Tekmil 
Dosyaları 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
Danıştay Onuncu Daire 
Hazine Yabancı Sermaye 
Gn.Md. 
Seyahatdeki evraklar 
San. ve Tic.Bak.Bağlı ve 
İlgili Kur.Dai.Bşk. 
TBMM süre uzatma yazısı 
Sanayi ve Tic.Müsteşar. 

San.ve Tic.Bak.Bağlı ve 
İlgili Kurul.Dai.Bşk. 
Karabük Mv. Mustafa 
Eren'in dilekçesi 
Tema Vakfı 
Selüloz İş Genel Merkezi 
Ist.Mv.Ziya Aktaş'ın yazısı 
Eskişehir Mv. I. Yaşar 
Dedelek'in yazısı 

Esas Dosya ve Ekleri 

Devam Cetveli 

Komisyon Kararları 

Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

O 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 483) 

20 nci Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül 
ve 57 Arkadaşı Tarafından Verilen Türk Ticaret Bankasının 
Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddi
aları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet 
Eski Bakanı Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet Mesut 
Yılmaz Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/43) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu Raporu 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son günlerin en önemli konusu haline gelen mafya-işadamı-siyasetçi ilişkilerinin çirkin yüzü
ne bir yenisi daha eklenmiştir. Türkbank ihalesi perde arkasında gelişen olaylar üçgeninin siyaset
çi ayağını Başbakan ve ilgili bakanlara taşımış, kamuoyunda zelzele yaratacak boyuta ulaşmıştır. 

Dürüst siyaset adına, çamur üstüne oturmayacağını beyan edenlerin karanlık ve çirkin ilişkile
re nasıl bulaştığı veya çirkin ilişkilere karşı nasıl sessiz kaldığı basında yer alan ve tekzip edilme
yen gerçeklerle kanıtlanmaktadır. 

Cumhuriyet hükümetleri içinde en çok özelleştirme yapmakla öğünen 55 inci Hükümetin Sa
yın Başbakanı ne yazık ki hangi nedenlerle bu çirkin ilişkilere göz yumduğu en azından ilgisiz kal
dığı ve yetkisini kullanmamakla görevini kötüye kullanmakla gözler önüne sermiştir. 

Türk Ticaret Bankasının satışı ile ilgili ihalede yaşananlar bir gafleti açıkça sergilemektedir. 
İhaleyi yapacak olan Merkez Bankası Emniyet Genel Müdürlüğünden ihaleye girmek için şart

name alanlarla ilgili bilgi talep etmiştir. Sorumlu İçişleri Bakanlığı 40 gün sonra ihalenin yapıldığı 
gün yani 4.8.1998 günü ihalenin tamamlanmasından iki saat sonra (ihaleye katılanlara çete tehdidi 
var) yazısı göndererek ihaleye fesat karıştırılabileceğini bildirmiştir. 

Aynı yazının son paragrafında (bu bilgiler 3.8.1998 tarihinde bütün ilgili birimlere bildirilmiş
tir) açıklaması yer almakta ve dağıtım için Başbakanlığa da gönderildiği belirtilmektedir. İhaleden 
bir gün önce ilgili kurumların uyarıldığı anlaşılmaktadır. 

Türkbank'in satışı aynı gün Hazineye resmen bildirilmiş, Hazinenin onayı 1 ay 4 gün sonra ya
pılmıştır. Bu süre içerisinde istihbarat notunun Başbakan ve ilgili Bakan tarafından dikkate alınma
sı gerekirdi. 

Daha sonra tabii ki işin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. 

Banka alım-satımına asıl onay makamı Hazinedir. Başta banka alacaklılarla ilgili soruşturma 
işini yapma görevi de Hazinenindir. 
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Bu gözardı edildiği gibi ihalenin çirkin yüzünün aydınlığa kavuşması içinde bir takım sorula
rın aydınlanması gerekmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Merkez Bankasının başvurusunu 40 gün sonra 
cevaplamış ve ihalenin yapıldığı 4 Ağustos 1998 günü saat 12 de biten ihaleden tam 6 saat sonra 
yazı niçin Merkez Bankasına ulaşmıştır. 

Bütün ilgili birimlerin ihaleden 1 gün önce uyarıldığı ilgili yazıda belirtildiğine göre, ilgili bi
rimler kimlerdir? Başbakanlık ta bunların arasında mıdır? 

İhalenin yapılmasından sonra gereği için Merkez Bankasına gelen yazının bilgi içinde Başba
kanlık Makamına gönderildiği dağıtım olarak belirtildiğine göre Başbakan Sayın Yılmaz bu konu
da ne yapmıştır? Özellikle kozmik damgalı böyle bir yazının Başbakanlık Makamında bulunamadı
ğı veya bulunmadığı tespit edilmesine göre bunun sorumluları kimdir? 

Yine basında yer alan haberlere göre Merkez Bankası Başkanının ihale, Yiğit-Çakıcı ilişkileri 
ve Emniyetin bilgi notu konularında Başbakan Sayın Yılmaz'la konuştuğu ortada iken Sayın Baş
bakan niçin gerekli tedbiri almamış ve yetkisini kullanmamıştır? 

Yine onay öncesi ilgili Bakan ve Hazine Müsteşarı ile Sayın Başbakan görüşüp gerekli uyarıda 
bulunmamış ve tehdit ve şantajın karıştığı belirlenen ihalenin iptali konusunda talimat vermemiştir. 

Bütün bu ilişkiler yumağı içinde, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz TCK'nun 240 inci maddesi gereğince görevlerini kötüye kullanmışlardır. Bu 
nedenle Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince haklarında Meclis Soruş
turması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Abdulkadir Akgöl 
Hatay 

Hayri Doğan 
Antalya 

Sabri Giiner 
Kars 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Ayfer Yılmaz 
İçel 

Hasan Karakaya 
Uşak 

Turhan Güven 
İçel 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

Necmettin Dede 
Muş 

Saffet Kaya 
Ardahan 

M. Necati Çetinkaya 
Konya 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Nevzat Köse 
Aksaray 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İsmet Attila 
Afyon 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Mehmet Tatar 

Şırnak 
Cemil Erhan 

Ağrı , 
Ufuk Söylemez 

İzmir 
/. Cevher Cevheri 

Adana 
Ünal Erkan 

Ankara 
Osman Çilsal 

Kayseri 
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Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Kubilay Uygun 
Afyon 

Rıza Akçalı 
Manisa 

M. Kemal Aykurt 
Denizli 

Doğan Baran 
Niğde 

Cihan Paçacı 
Elazığ 

A. Ay kon Doğan 
İsparta 

Burhan Tekimi 
Kastamonu 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Ömer Bilgin 
İsparta 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Gürcan Dağdaş 
İstanbul 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

(9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/43) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu 
Esas No. : A.OU.GEÇ.9/43-60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşının, Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesi 

ile İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görev
lerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uydu
ğu İddiası ile Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kurulan (9/43) Esas Numaralı Mec
lis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Yılmaz Karakoyunlu 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 
EKLER: 

Ek 1. Soruşturma Komisyonu Raporu 
Ek 2. Tekmil İşlem Dosyası 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Hayri Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Meral Akşener 
İstanbul 

Ergun Özkan 
Niğde 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Hasan Ekinci 
Artvin 
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İÇİNDEKİLER 
Sayfa No. 

I. Sunuş (Görev ve Yetki) 7 
II. Soruşturmanın Konusu ve Dayanağı 8 

III. İnceleme 10 

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Bilgi ve Belgeler 10 
1.1- Merkez Bankasından Gelen Belgeler 10 
1.2- Korkmaz Yiğit'in RTÜK'ten Alınan Deşifre Bandı 20 
1.3-DGM Dosyası 26 

1.3.1- DGM'ce İhale Dosyası Alanların Alınan İfadeleri 26 
1.3.2- İhaleye Fesat Karıştırılmasıyla İlgili Olanların 

Alınan İfadeleri 28 
1.3.2.1- Cefi Josef Kamhi'nin EGM'deki İfadesi 28 
1.3.2.2- Kamuran Çörtük'ün DGM'deki İfadesi 30 

1.3.2.3- Gazi Erçel'in DGM'deki İfadesi 32 

1.3.3- İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş ile Korkmaz Yiğit Arasındaki 
Telefon Görüşmesinin Deşifre Metni 34 

1.4- İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğünden) Gelen Belgeler 42 
1.5- Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu 44 
1.6-MİT'den Gelen Yazı 53 
1.7- Kanal D'de Arena Programı 54 

1.7.1 - Ahmet Mesut Yılmaz'ın Arena Programındaki Açıklamaları 54 
1.7.2- Güneş Taner'in Arena Programındaki Açıklamaları 59 

1.8- Alaattin Çakıcı'nın Flaş TV'deki Açıklamaları 61 
2. Komisyon Tarafından Bilgisine Başvurulanların İfadeleri 61 

2.1-Komisyona Yazılı Bilgi Verenler 61 
2.1.1- Alaattin Çakıcı'nın İfadesi 61 
2.1.2- Erol Evcil'in İfadesi 62 
2.1.3- Deniz Baykal'ın İfadesi 62 
2.1.4- Hüsamettin Özkan'ın İfadesi 62 

2.2. Soruşturma Komisyonunca Alınan İfadeler 62 
2.2.1 - Ali Rıza Gönül'ün İfadesi 62 
2.2.2- Gazi Erçel'in İfadesi 64 
2.2.3- Eyüp Aşık'in İfadesi 76 
2.2.4- Fikri Sağlar'in İfadesi 85 
2.2.5- Cefi Kamhi'nin İfadesi 89 
2.2.6- Korkmaz Yiğit'in İfadesi 93 
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Sayfa No. 
2.2.7-Kamuran Çörtük'ün İfadesi 106 
2.2.8- Sedat Ergin'in İfadesi 111 
2.2.9- Sabri Uzun'un İfadesi 116 
2.2.10- Murat Başesgioğlu'nun İfadesi 120 

2.3. Diğer Soruşturma Komisyonlarınca Alınan İfadelerin Konu 

ile İlgili Bölümleri 121 
2.3.1 - Erol Evcil'in İfadesi 121 
2.3.2- Alaattin Çakıcı'nın İfadesi 122 

3. Soruşturma Komisyonunca Alman Savunmalar 123 
3.1- Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'in Savunması 123 
3.2- Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'in Savunması 153 

IV. Değerlendirme ve Sonuç 168 
1. Komisyon Üyelerince Yapılan Değerlendirme ve Kanaatleri 168 
2. Sonuç ve Karar 199 
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I- SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ: 

20 nci dönemde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşının, Türk Ticaret 

Bankasının Satışı ihalesi île İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli 

Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıklan ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 

240 ncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet 

Mesut Yılmaz Haklannda Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyannca Bir 

Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge vermişlerdir. 

Söz konusu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.11.1998 tarihli 16 

ncı birleşimin de okunmuş, 26.11.1998 tarihli 25 inci birleşiminde görüşülerek 615 sayılı karar no 

ile "Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları 

konusunda gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 

Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve 

Başbakan A. Mesut Yılmaz haklannda Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci maddeleri 

uyannca bir Meclis Soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun iki 

aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamasına" 

karar verilmiştir. 

Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddialan 

konusunda eski Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner haklannda kurulan 

(9/43) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonları Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip 

seçimini yapamadığı için çalışmalanna başlayamamış ve yasama dönemi seçim nedeniyle sona 

ermiştir. 

İçtüzüğün 77 nci maddesinin ikinci fıkrası "Yasama dönemi başında, önceki dönemde 

verilmiş soru, meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergeleri hükümsüz sayılır" hükmüne 

havi olup,j soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 20 nci yasama 

döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli nedenlerle aynı dönem 

içerisinde sonuçlandırılamayan soruşturma önergeleri, aynen 21 inci döneme intikal etmiştir. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin 

belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari mahiyette görüş 

bildirmek üzere birkaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı 

incelemeler doğrultusunda oluşan "Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması 

Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış olan Meclis 

Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen 

yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40 ve 9/41) esas numaralı Meclis 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 
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Soruşturmaları önergeleri için bir diğer önergelerin her biri içinde bir olmak üzere görüşme 

yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması ve komisyonların ilk iki aylık çalışma 

süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlaması" önerisi üzerine 

İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak söz konusu Meclis Soruşturması önergeleri ile 

ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu Genel Kurul'un bilgilerine ve takdirlerine 

sunmuş, öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 23.11.1999 tarihli 23 üncü 

birleşiminde kabul edilmiş ve 656 sayılı kararla yayınlanmıştır. 

Komisyon 18.02.2000 tarihinde saat: 15.00'de en yaşlı üye İstanbul Milletvekili sayın 

Yılmaz Karakoyunlu başkanlığında toplanmış, toplantıya 13 üye katılmış ve Başkanlık Divanı 

seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz 

Karakoyunlu, Başkanvekilliğine Ankara Milletvekili Sayın Hayrettin Özdemir, Sözcülüğe Adana 

Milletvekili Sayın Ali Tekin ve Katipliğe Uşak Milletvekili Sayın Armağan Yılmaz seçilmişlerdir. 

18.02.2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 100 üncü 

maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarım tamamlayamadığı için 31.03.2000 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müracaat ederek 20.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek süre 

istemiştir. Bu talebimiz Genel Kurulun 14.04.2000 tarihli 81 inci Birleşiminde kabul edilerek 

20.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 

Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmış olup, 

yetkilerini kullanmıştır. Komisyon kamu kuruluşlarından konuyla ilgili bilgi ve belgeleri istemiş, 

hakkında soruşturma istenen Devlet Eski Bakanı ve dönemin Başbakanı ile diğer ilgililer ve 

tanıkları dinlemiş, soruşturmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde sonuçlandırılmasına esas olacak 

iş bu raporunu Anayasal süresi içinde hazırlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz 

etmeye karar vermiştir. 

II. SORUŞTURMANIN KONUSU VE DAYANAĞI: 

Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşının, Türk Ticaret Bankasının Satışı 

İhalesiyle ilgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak 

Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240'ıncı Maddesine 

Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve Başbakan A. Mesut Yılmaz Haklarında 

Anayasanın 100' üncü ve içtüzüğün 107'nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılması 

Önerilmektedir. (Ek: 1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 4831 
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Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı tarafından verilen Meclis Soruşturma 

Önergesinde ileri sürülen iddialar aşağıda belirtildiği gibidir. 

Türk Ticaret Bankasının T.C. Merkez Bankası nezdindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

idaresine ait hisselerinin satışıyla ilgili olarak 04.08.1998 tarihinde yapılan ihaleye, fesat 

karıştırıldığı, dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakanı A. Mesut Yılmaz'in bu olaya göz 

yumduğu, en azından ilgisiz kaldığı ve yetkisini kullanmayarak görevlerini kötüye kullandıkları 

gerekçesiyle verilen önergede aşağıdaki hususların soruşturulması istenmiştir: 

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu idaresince, İhaleye hazırlık aşamasında basında yer alan 

konu ile ilgili haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan ve konunun 

araştırılmasını isteyen 24.06.1998 tarih B.02.2.TCM.0.16.00.00 sayılı yazıya, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve içişleri Bakanlığının 40 gün sonra 04.08.1998 tarih ve 375-3299 sayılı cevabi 

yazısının ihale bitiminden altı saat sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresine ulaştmldığı, bu 

tarihten birgün önce de bütün ilgili birimlerin uyarıldığı belirtildiğine göre, bu ilgili birimlerin 

kimler olduğu ve bildirilen yerler arasında Başbakanlığın da bulunup bulunmadığı, 

- ihale sonrası Merkez Bankası'na (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu idaresi) gelen 

sözkonusu yazının, bilgi için de Başbakanlık makamına gönderildiğine göre Dönemin Başbakanı A. 

Mesut Yılmaz'in bu konuda ne yaptığı, özellikle kozmik damgalı böyle bir yazının Başbakanlık 

Makamında bulunmadığı veya bulunamadığı tespitinden hareketle sorumluların kimler olduğu, 

- Basında yeralan haberlere dayanarak iddia edildiği üzereT.C. Merkez Bankası Başkanının; 

Îhale-Korkmaz Yiğit-Alaattin Çakıcı ilişkileri ve Emniyetin bilgi notu konularında Başbakan A. 

Mesut Yılmaz'la konuştuğu ortada iken, Başbakanın neden gerekli tedbirleri almadığı ve yetkisini 

kullanmadığı, 

- ihalenin onayı öncesi Başbakanın, ilgili Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı ile görüşüp 

gerekli uyarılarda bulunmaması, tehdit ve şantajın karıştığı belirlenen bu ihalenin iptali konusunda 

talimat vermediği hususları ile ilgili olarak, 

Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan A. Mesut Yılmaz'in, 

T.C.K.'nun 240 inci maddesi gereğince görevlerini kötüye kullandıklarını bu nedenle de 

Anayasanın 100'üncü ve içtüzüğün 107'nci maddeleri gereğince haklarında Meclis Soruşturması 

açılması istenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 
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III- İNCELEME: 

1- Soruşturma Komisyonunun ihale konusu ile ilgili olarak Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarından temin ettiği belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde konu ile ilgili 

görülen kısımlar rapora alınmıştır. 

1.1- Merkez Bankası Başkanlığı'na Komisyonun gönderdiği 03.03.2000 tarih ve 9/43-9 

sayılı yazı ile istenen ve T.C. Merkez Bankası Başkanlığı tarafindan 06.03.2000 tarih ve 026758 

sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde konu ile ilgili olan 

hususlar tarih sırasına göre aşağıda açıklanmıştır.(Ek: 5) TMSF Belgeleri 

09.03.1918 tarihinde Türk Ticaret Bankasının nüvesini oluşturan Adapazarı İslam Ticaret 

Bankası kurulmuş olup 31.03.1937 tarihinde ismi Türk Ticaret Bankası A.Ş.(Banka) olarak 

değiştirilmiştir. Banka'nın mali bünyesinin ciddi şekilde zayıflamakta olduğuna ilişkin Bankalar 

Yeminli Murakıplarınca düzenlenen Rapor üzerine Banka, 02.09.1994 tarihinde 3182 Sayılı 

Bankalar Kanunu 64. Madde kapsamına alınmıştır. 26.05.1997 tarihinde Bankalar Kanunu'nun 

64/2. Maddesi uyarınca Banka'nın yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na(TMSF) 

devredilmiştir. Fon, tüzel kişiliği haiz olup 06.08.1997 tarih ve 23072 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan TMSF Yönetmeliği esaslarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) 

tarafından yönetilir ve temsil olunur. Fon'un karar organı olan Fon İdare Meclisi, TCMB 

Başkanı'nın başkanlığında, başkan tarafından belirlenecek 2 başkan yardımcısı ile TMSF Genel 

Müdüründen oluşur. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 15.12.1997 tarih ve 59283 sayılı yazıda(EK:l); Türk Ticaret 

Bankasının mali bünyesinin güçlendirilmesi için alınacak tedbirleri bildirmiş ve bu tedbirlere paralel 

olarak Fona ait Türk Ticaret Bankası A.Ş. hisse senetlerinin satışı için derhal teşebbüse geçilmesi, 

satışın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmesi, bu mümkün olmadığı takdirde kamu 

bankalarının özelleştirilmesi için uygulanan ihale yöntemi kullanılarak ve Özelleştirme îdaresi'nin 

hukuki ve teknik desteği de sağlanarak Fon tarafından gerçekleştirilmesi hususunda gerekli 

tedbirlerin alınmasının, Bakanlık Makamının 11.12.1997 tarih ve 58760 sayılı onayı ile de uygun 

görüldüğünün bildirildiği, belirtilen tedbirlerin ivedilikle uygulanması hususunda gereğinin 

yapılmasının istendiği, 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 

gönderdiği 16.12.1997 tarih ve 114 sayılı yazıda Banka Sermayesinin % 84, 52'sine tekabül eden 

Fon hisselerinin satış işlemlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ya da Fon tarafından yürütülmesi 

durumunda yapılacak işlemlerde Özelleştirme İdaresince sağlanabilecek hukuki ve teknik desteğin 

ne olabileceğinin kendilerine bildirilmesinin talep edildiği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk 

Müşavirliğinin İdare Başkan Yardımcısına gönderdiği 16.01.1998 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.61-51 

sayılı hukuki mütalaada özetle ; 

"24.5.1985 tarihinde kabul edilen ve 2.5.1985 tarih ve 18742 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan 3182 sayılı Bankalar Kanununun 65. maddesi" "Bankacılıkta güven ve istikrarı 

korumak ve bankaların mali bünyelerini güçlendirmek, gerektiğinde yeniden yapılandırmak ve 

bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla tüzel kişiliği haiz Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu kurulmuştur" hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu T.C. Merkez Bankası 

bünyesinde kurulmuştur. Aynı maddenin (c) bendinin; Fon iktisap ettiği her türlü menkul, 

gayrimenkul, iştirak ve alacaklar ile üstlendiği taahhütleri ticari usuller çerçevesinde nakde 

dönüştürme, tahsil ve ödemeye yönelik vade uzatma, bonifikasyon, uzlaşma, takas, teminata 

bağlamak gibi tedbirleri almak veya bu amaçla veya iktisap ettiği banka hisse senetlerinin satışı 

amacıyla bankanın devredilen aktif ve pasifini garanti etmek, mevduat sahipleri dahil banka 

alacaklarının alacaklarına karşılık kısmen veya tamamen hisse senedi vermek" hükmü ile fonun 

iktisap ettiği banka hisse senetlerinin satılabileceği, aynı maddenin I. bendinin son fıkrasının; "... 

yapılacak sermaye arttınmı veya azaltılması, hisselerin devredilmesi veya bankanın birleştirilmesi 

işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın tescil edilir." hükmü ile aynı maddenin 

3. bendinin;" Fon 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 

832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir." hükmü ve Bankalar Kanununun 66. maddesine 

istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3 (c) bendinin 

"Fon'un iştirak ettiği ve mali bünyesini güçlendirdiği bankaya ait hisse senetlerini Karar Organı'nca 

belirlenecek usuller çerçevesinde elden çıkarmak zorundadır" hükmü gereğince Bankalar Kanununa 

göre tüzel kişiliği haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun banka hisse senetlerinin satışı 

hususunda yetkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu 4046 Sayılı Özelleştirme Kanun'u açısından değerlendirildiğinde, Fon yapısı itibariyle 

aynı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşlar arasında yer almadığından, Fona ait söz konusu 

hisselerin de özelleştirme kapsamına alınmasının hukuken mümkün bulunmadığı düşünülmektedir" 

dediği, 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ndeki hisselerinin satışında 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bilgi ve birikiminden yararlanmak amacıyla söz konusu 

kuruluşla 20.01.1998 tarihinde bir protokol düzenlediği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdare Meclisi 22.01.1998 tarih ve 04 sayılı kararı ile satış 

işlemleri ile hisselerin değerinin tespiti için görevlendirilecek bağımsız denetim firmasının seçimi 

için yapılacak ihaleye davet edilecek firmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığının önerisine uygun 

olarak seçtiği, hisselerin satışı ile ilgili hizmet alım ihalesine 06.02.1998 günü mesai saati sonuna 

kadar 4 firmanın teklif verdiği, 

Özelleştirme ile ilgili hizmet alımı için yapılan ihale ve değerlendirmelerden sonra Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu İdare Meclisi'nin aldığı 18.02.1998 tarih ve 8 sayılı kararda; Türk Ticaret 

Bankasındaki hisselerin değerlerinin tespitinde Aktif Analiz (Arthur Andersen) firmasının 

görevlendirildiği, gerekçe olarak da, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 1988 - 1994 yıllarına ilişkin 

bağımsız denetim raporlarının Aktif Analiz Firması tarafından düzenlenmiş olması ve Türk Ticaret 

Bankası A.Ş. Hisselerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiği 26.05.1997 tarihi 

itibariyle denetim raporunun da Aktif Analiz firması tarafından hazırlanmış bulunması dolayısıyla 

Banka'nm teklif veren denetim şirketlerinden Aktif Analiz tarafından daha iyi tanınıyor olması, 

Bankanın değerinin tespiti hususundaki firma yaklaşımının kendilerince ( Fon tarafından) 

benimsenmesi ile fiyat ve çalışma süresi açısından da uygun bulunması hususları gözönünde 

bulundurularak mevcut teknik şartname çerçevesinde işin Aktif Analiz firmasına 55.000 US Dolar 

bedelle verilmesinin kararlaştırıldığı, 

Sözkonusu firmanın 20.08.1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na hitaben hazırlamış olduğu Banka'nm hisse değerlemesine ilişkin raporda 

Piyasa Değeri Yöntemine göre Banka'nm piyasa değerinin, İMKB'de işlem gören ve şube sayısı ile 

mevduat seviyesi olarak Banka ile benzerlik arzeden benzer bir banka grubunun ortalama 

fiyat/kazanç oranları gözönüne alınarak hesaplandığı; Ancak, Banka'nm 31 Aralık 1997 tarihi 

itibariyle pozitif bir özsermayesinin olmaması ve 1997 yılını da zarar ile kapatması nedeniyle, 

benzer bankaların ortalama fiyat/kazanç oranları, Banka'nm 31 Aralık 1997 tarihi itibariyle toplam 

pasifleri gözönüne alınarak ve bu tutara benzer bankaların ortalama (net kar/toplam aktifler) ile 

ortalama ((toplam özsermaye - net kar)/toplam aktifler) rasyoları uygulanarak yaratılan teorik kar 

rakamına ulaşıldığı ve buna göre Banka'nm piyasa değerinin 251.272.000 ABD Doları olarak 

hesaplandığı, 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun T.C. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğü'ne gönderdiği 24.04.1998 tarih ve 46035 sayılı yazı ekindeki ilan metninde özetle; Türk 

Ticaret Bankasındaki % 84,52 oranındaki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait hisselerin satış 

ihalesinin, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık ve gerekli 

görülen diğer usullerle gerçekleştirileceği, Fon idare Meclisi'nce gerekli görüldüğü takdirde 

ihalenin pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabileceği, tekliflerin ihale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar 

dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 04.06.1998 Perşembe günü saat : 17.00'ye kadar Fon'un 

belirtilen adresine teslim edileceğinin ilan edildiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Rekabet Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği 27.04.1998 

tarih ve 46976 sayılı yazıda, 

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ndeki % 84,52 oranındaki hissesini, blok olarak satmak amacıyla, 

önümüzdeki günlerde ihale açacağım, 07.12.1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun uyarınca Rekabet Kurulu'nca izin verilmeyecek olan alıcıların tekliflerinin 

değerlendirmeye alınmayacağı, söz konusu izin için alıcılardan istenecek bilgi ve belgeler ihale 

teklifleri ile birlikte alıcılarca Fon'a gönderileceğini, bu nedenle belirtilen iznin verilmesi için 

Rekabet Kurulunun incelemelerince esas bilgi ve belgelerin ivedilikle Fon'a bildirilmesinin talep 

edildiği, 

Rekabet Kurumu'nun 4 No'lu Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığının Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 05.05.1998 tarih ve B.50.0.REK.0.08.00.00/78 sayılı yazıda; 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uyarınca birleşme ve 

devralmaların hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin 

Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ çerçevesinde Kuruma bildirilerek izin 

alınması gerektiği, ayrıca bu tebliğin 2 nci maddesine göre, bir birleşme veya devralma işleminde 

birleşmeyi veya devralmayı gerektiren teşebbüslerin ilgili ürün piyasasında, toplam pazar payının % 

25'i aşması veya bu oranı aşmasa bile toplam cirolarının 25 trilyon TL'yı aşması halinde Rekabet 

Kurulu'na izin için başvurulmasının zorunlu olduğunun bildirildiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış işlemleri yürütülen Türk Ticaret Bankasına 

ait tanıtım kitapçıklarının muhtelif firma veya kişi tarafından alındığı, Fon'un 01.06.1998 tarihinde 

yaptığı bilgilendirme toplantılarına firmaların katıldığı, kapalı zarf usulü ile yapılacak olan ihaleye 

04.06.1998 tarihi itibariyle Zorlu Holding A.Ş., Ipeks İplik Tekstil Sanayi A.Ş., AS Yapı Endüstrisi 
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A.Ş., Avrupa- Amerika Holding A.Ş. ve Korkmaz Yiğit inşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 

5 firmanın kapalı zarf usulü ile teklif verdiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Rekabet Kurumu Başkanlığı'na gönderdiği 05.06.1998 

tarih ve 063359 sayılı yazıda ihaleye katılmak için teklif veren firmaların ihaleye devam 

edebilmeleri için durumlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna 

dayalı mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek bir sakıncanın bulunup bulunmadığının 

bildirilmesinin istendiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na (Banka ve 

Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne) gönderdiği 05.06.1998 tarih ve 63360 sayılı yazı ile de teklif veren 

firmaların tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak ihaleye devam edilebilmesi için, 3182 sayılı 

Bankalar Kanunu çerçevesinde teklif sahiplerinin gerekli şartlara haiz olup olmadıkları konusunun 

incelenerek ön izinlerinin Fon'a iletilmesi hususunda gereğinin yapılmasının talep edildiği, 

Rekabet Kurulu Başkanlığı'nm Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 06.07.1998 

tarih ve B.50.0.REK.0.08.00.00/140 sayılı yazıda, ihaleye teklif veren firmaların ihaleyi 

kazanmaları halinde 4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde rekabetin 

olumsuz yönde etkilenmeyeceği sonucuna varıldığı, 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün) 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gönderdiği 20.07.1998 tarih ve 46913 sayılı yazıda da " ihaleye 

devam edilebilmesini teminen 3182 sayılı Bankalar Kanunu çerçevesinde teklif sahiplerinin gerekli 

şartlara haiz olup olmadıkları konusundaki değerlendirme neticesinde söz konusu firmaların 

yönetim ve denetimi elinde bulunduran sermaye gruplarının 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci 

maddesi çerçevesinde banka ortağı olmalarında hukuken bir sakınca bulunmadığı sonuca 

varılmıştır" denildiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 28.07.1998 ve 29.07.1998 tarihlerinde teklif veren 

firmalarla ilk tur görüşmelerini önceden tespit edilen saatlerde yaptığı, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihaleye teklif veren 5 firmaya 30.07.1998 tarihinde 

gönderdiği yazılarla 04.08.1998 tarihinde yapılacak olan nihai görüşmelere katılmaları için davet 

ettiği, 
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04.08.1998 tarihinde yapılan açık artırmayla devam eden ihaleye katılan firmaların sırasıyla; 

1 - Korkma Yiğit İnşaat Taahhüt ve Tic.A.Ş. 600.000 

2- Zorlu Holding A.Ş. 595.000 

3-Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. 585.000 

4- As Yapı Endüstrisi A.Ş. 450.000 

5- îpeks iplik Tekstil A.Ş. 380.000 

ABD Doları teklif verdiği ve ihalenin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nde-

kaldığı, ihale sonucunu ihale komisyonunun 04.08.1998 tarih ve 0001 sayılı yazı ile Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu İdare Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği, yazıda açık artırmanın sonucunda 

oluşan son tekliflerde en yüksek fiyatı veren 3 firmanın tekliflerin değerlendirilmesi, değerlendirme 

sonucu belirlenecek teklif sahibine Fon'a ait Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin % 84,52 oranındaki 

hissesinin devredilebilmesi için 3182 sayılı Bankalar Kanunu çerçevesinde T.C. Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı'ndan ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Rekabet 

Kurumu'ndan gerekli izinlerin istenilmesi hususlarında karar alınmasının talep edildiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na (Banka ve 

Kambiyo Genel Müdürlüğü'nü) gönderdiği 04.08.1998 tarih ve 084623 sayılı yazıda ihaleye katılan 

firmalardan en yüksek fiyatı veren 3 firmanın ismi ve teklif ettikleri tutarlar belirtildikten sonra 

hisselerin blok olarak en yüksek fiyatı veren Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne 

devredilebilmesi için 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesine göre gerekli iznin 

verilmesinin istendiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Rekabet Kurumu Başkanlığı'na gönderdiği 04.08.1998 

tarih ve 84884 sayılı yazıda da hisselerin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Tic.A.Ş.'ye 

devredilmesinde 4054 sayılı yasaya göre bir sakınca olup olmadığının sorulduğu, 

Rekabet Kurulu Başkanlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 20.08.1998 

tarih 001893 sayılı yazıda hisselerin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.'ye devredilmesi 

hususunda 4054 sayılı Kanun ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir mahsurun 

bulunmadığı, 
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T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 08.09.1998 tarih ve 59502 sayılı yazıda "ilgi yazınız konusu, 

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Fon'unuza ait % 84,52 oranındaki hissesinin en yüksek teklifi veren 

Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmesi ile ilgili talebinizin 

değerlendirilmesi sonucunda, adı geçen şirket yetkililerinden alınan bir örneği ilişik 21.08.1998 

tarihli taahhütnamede; 

1.- Banka hisse senetlerinin devredilmesinden sonra; Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 

sermayesinin 1998 yılı içinde 100 milyon ABD Doları, 1999 yılı içinde 200 milyon ABD Doları, 

2000 yılı içinde 100 milyon ABD Doları, 2001 yılı içinde de 100 milyon ABD Doları tutarında 

artırılacağı, 

2.- Gerek Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin sermayesinin % 84,52'sine karşılık gelen hisse 

senetlerinin alım bedeline ait peşinat ve taksitlerinin ödenmesinde, gerekse 1 inci maddede belirtilen 

sermaye borcu ödemelerinde grubun sahip olduğu banka ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 

kaynaklarının kullanılmayacağı, bu amaçlara yönelik olarak bu bankalardan hiçbir şekil ve surette 

kefalet ve garanti alınmayacağı. 

3.- Banka'nın vakıf senedi ve ilgili mevzuat dolayısıyla Türk Ticaret Bankası Emeklilik 

Sandığı Vakfı'na karşı olan yükümlülüklerinin sürdürüleceği, 

4.- Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nde pay sahibi olacak olan Korkmaz Yiğit'in sahip olduğu 

şirketlerin (Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş. ve Korkmaz Yiğit Holding A.Ş.) hisse senetlerinin satışı söz 

konusu olur ise hisse devri gerçekleştirilmeden önce Müsteşarlığımızdan izin alınacağı, 

5.- Taahhütnamede belirtilen hususlara uygulmaması halinde 3182 sayılı Bankalar 

Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasından doğacak sonuçların kabul edildiği, 

cayılamaz ve süresiz olarak taahhüt edilmiştir. 

Bu çerçevede, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Fonu'nuza ait % 84,52 oranındaki hissesinin 

Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmesine yukarıda belirtilen taahhütlerin 

yerine getirilmesi, bankanın rehabilitasyonu süresince Bakanlık Makamınca atanacak en az iki 

üyenin banka yönetim kurulunda yer alması ve ihale bedelinin % 40'ını teşkil eden 240 milyon 

ABD Dolarlık kısmı ile bakiyesi için gerekli teminatın izin tarihinden itibaren 90 gün içinde 

yatırılması kayıt ve şartı ile izin verilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim" dediği, 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Korkmaz Yiğit inşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'den, 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan Fon'a gönderilen 08.09.1998 tarih ve 59502 sayılı 

yazıda belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmiş bir taahhütnameyi 21.08.1998 tarihinde aldığı, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

İdare Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği 17.09.1998 tarihli takrirde, Türk Ticaret Bankası'ndaki 

Fon'un % 84,52 oranındaki hisselerinin blok satışı için 04.081998 tarihinde yapılan ihaleyi 

Korkmaz YİĞİT İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin kazandığını, Bankanın bu firmaya satışını 

Rekabet Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı'nm onayladığını ve söz konusu firmadan Hazine 

Müsteşarlığı'mn 08.09.1998 tarih ve 59502 sayılı yazısında belirtilen şartlara uygun olarak 

21.08.1998 tarihinde bir taahhütname alındığından bahisle Bankanın satış işlemlerinin 

tamamlanması hususundaki görüşlerini sunduğu, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Genel Müdürlüğü'nün 17.09.1998 tarihli takririni 

değerlendiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon İdare Meclisi 17.09.1998 tarih ve 29 No'lu kararıyla; 

Türk Ticaret Bankası A.Ş. İhale Şartları Belgesi hükümleri doğrultusunda ihale bedeli olan USD 

600.000.000.- in en az % 40'ı (USD 240.000.000) nm ödenmesi, vadeli ödenecek tutarlar için banka 

teminat mektubunun/mektuplarının teslim edilmesi ve Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalanması için 

Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne 08.12.1998 tarihine kadar süre verilmesini, 

Türk Ticaret Bankası A.Ş. nezdindeki Fon'a ait faizsiz ve vadesiz TL 10.833.312.301.000.-

tutarındaki mevduatının ise anılan Bankadan, Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte 

çekilmesini kararlaştırdığı, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye 

gönderdiği 17.09.1998 tarih ve 99813 sayılı yazıda Raporun bu bölümünde anlatılan gelişmeler 

açıklandıktan sonra yapılacak uygulamanın gönderilen yazıda olduğu gibi "Türk Ticaret Bankası 

A.Ş. İhale Şartları Belgesi hükümleri doğrultusunda, ihale bedeli olan USD 600.000.000.-'ın en az 

% 40'ını (USD 240.000.000.-) peşin ödemeniz ve faiz tutarını da içerecek şekilde vadeli ödenecek 

tutarlar için anılan İhale Şartları Belgesi'nin 14.maddesi çerçevesinde düzenlenecek USD 

414.000.000.- tutarındaki banka teminat mektubunu/mektuplarını teslim etmeniz ile Hisse Satış 

Sözleşmesi'nin imzalanması için Fon İdare Meclisi 'nin 17 Eylül 1998 tarih ve 29 sayılı kararı ile 

08.12.1998 tarihine kadar süre tanınması uygun görülmüştür. 

Söz konusu süre içerisinde yukarıda belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz 

takdirde, İhale Şartları Belgesi hükümleri uyarınca daha önce tarafımıza vermiş olduğunuz USD 

5.000.000.- tutarındaki teminatınız irad kaydedilecektir" şeklinde bildirildiği, 
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T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 14.10.1998 tarih ve 68627 sayılı yazıda; Türk Ticaret 

Bankasının Korkmaz Yiğit inşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye satış işlemlerinin tamamlanması ile 

ilgili verilen talimatlardan bahsettikten sonra, 13.10.1998 tarihinde içel Milletvekili Fikri Sağlar ve 

arkadaşları tarafından T.B.M.M. Başkanlığına verilen önergede, Partilerine ulaşan bir ses bandının 

Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesinde mafyanın etkinliğini gözler önüne serdiği, ihaleye 

girmek niyetinde ve hazırlığında olan firmaların mafya tarafından nasıl caydırılmak istendiğinin 

açıkça tespit edildiğine temasla Anayasanın 98 inci ve T.B.M.M. içtüzüğünün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyarınca tüm özelleştirme ihalelerinin başlangıç ve sonuç aşamaları ile ihaleleri kazanan 

firmaların mali durumları ve ihale koşullarını yerine getirip getirmediklerinin belirlenmesi amacıyla 

bir Meclis Araştırması açılmasının talep edildiği, bu durum karşısında ileri sürülen iddialarla ilgili 

araştırmalar sonuçlanıncaya kadar, adı geçen Bankaya ait hisselerin devrine ilişkin iznin ve satış 

sürecinin durdurulmasının Bakanlık Makamının 13.10.1998 tarih ve 68624 sayılı Oluru ile uygun 

bulunduğunun bildirildiği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu idare Meclisinin aldığı 14.10.1998 tarih ve 31 sayılı 

kararıyla; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan 14.10.1998 tarih ve 68627 sayılı yazı 

gereğince, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Fon'a ait % 84,52 oranındaki hissesinin satışı ile ilgili 

prosedürün durdurulmasının, konu hakkında medyada yer alan iddialarla ilgili olarak Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasının, keyfiyetin ilgili firmaya bildirilmesinin ve bu kararın 

bir basın bildirisiyle kamuoyuna açıklanmasının kararlaştırıldığı, 

İncelemelerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, Alaattin ÇAKICI aleyhine 15.10.1998 
tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası açılması 
için başvuruda bulunulduğu, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına (Banka ve 

Kambiyo Genel Müdürlüğü) gönderdiği 11.11.1998 tarih ve 121951 sayılı yazıda: bankanın satış 

işlemlerinin durdurulmasından, Fon kaynaklarının bankaca kullanılması ve sermaye artışı ile ilgili 

değerlendirmelerin yapılmasından ve ihalede ilk üç sırayı almış bulunan katılımcılara ait 5'er 

milyon USD'lık banka teminat mektuplarının halen Fon tarafından muhafaza edilmekte olmasından 

bahsedildikten sonra, nihai gelişmeler dikkate alınarak Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Fon'a ait 

% 84,52 oranındaki hisselerinin satışına ait ihalenin iptalinin uygun olacağının düşünüldüğü, 

bununla birlikte bundan sonra izlenecek yolun buna bağlı olarak kullanılmamış bulunan rüçhan 
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haklarınm fon tarafından kullanılıp kullanılmaması hususlarında yapılması gereken işlemlerin 

taraflarına iletilmesinin istendiği, 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderdiği 22.02.1999 tarih ve 12438 sayılı yazıda "Devlet Bakanlığı ve 

Başbakan Yardımcılığı Makamının 19.02.1999 tarih ve 12057 sayılı Oluru ile; 

1.- Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin hisselerinin satışına ilişkin ihale ile ilgili yargılama 

sürecinin uzun sürebileceği ve esasen Korkmaz Yiğit'in banka sahibi olmanın gerektirdiği itibarı 

yitirmiş olduğu, Bankanın durumundaki belirsizliğin mali bünyeyi olumsuz yönde etkileyebileceği 

ve Bankanın hisselerinin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devrine ilişkin olarak 

ihale bedelinin %-40'mı teşkil eden kısmı ile bakiyesi için gerekli teminatın yatırılması amacıyla 

tanınan 90 günlük sürenin de dolmuş bulunduğu dikkate alınarak, Bankanın Fon'unuza ait % 84,52 

oranındaki hisselerinin devrine ilişkin olarak Devlet Bakanlığı Makamının 08.09.1998 tarih ve 

-59388 sayılı Oluruna istinaden verilen iznin iptal edilmesi, 

2.- Banka hisselerinin satışına ilişkin ihale şartnamesinin 15.maddesine göre ihalenin iptali 

yetkisi Fonunuza ait olmakla beraber, Bankanın hisselerinin devrine ilişkin iznin iptali ve ihaleye 

katılan diğer firmaların çekilme talepleri gözönünde bulundurularak ihalenin iptalinin de yerinde 

olacağı hususunun Fon'unuza bildirilmesi, 

3.- Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin sermaye artırımı nedeniyle diğer ortaklarca kullanılmamış 

olan rüçhan haklarının, 11.12.1997 tarih ve 58760 sayılı Olur doğrultusunda Fonunuz tarafından 

kullanılması uygun görülmüştür" dediği, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdare Meclisi aldığı 02.03.1999 tarih ve 30 sayılı kararıyla; 

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon'u'na ait % 84,52 oranındaki 

hisselerinin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devrine ilişkin olarak verilen iznin, 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'mn 22.02.1999 tarih ve 12438 sayılı yazısı ile iptal 

edildiğinin bildirilmesi nedeniyle, 

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Fon'a ait hissenin satışı amacıyla 04.08.1998 tarihinde 

yapılan ihalenin, Türk Ticaret Bankası A.Ş. İhale Şartlan Belgesi'nin 15.maddesine istinaden iptal 

edilmesinin, 

04.08,1998 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye katılabilmek için Korkmaz Yiğit İnşaat 

Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Zorlu Holding A.Ş., Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. tarafından 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na verilmiş bulunan ve ihalenin sonuçlanmaması nedeniyle 
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nezdimizde saklanmakta olan her biri USD 5.000.000.- tutarındaki 3 adet teminat mektubunun, söz 

konusu ihalenin iptal edilmesi nedeniyle, adı geçen firmalara iade edilmesinin kararlaştırıldığı ve bu 

doğrultuda gerekli işlemlerin ikmal edildiği, yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

1.2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (9/43) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu 

03.03.2000 tarih ve 9/43-4 sayılı yazısıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan, 

Korkmaz Yiğit'in 04.08.1998 tarihinde yapılan TÜRKBANK ihalesi ile ilgili gelişmeler konusunda 

Kanal 6'da yayınlanan video bantlarını ve deşifre edilmiş metinlerini talep etmiştir. (Ek:6) 

-T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (İzleme ve Değerlendirme Dairesi 

Başkanlığının) Komisyona gönderdiği 10.03.2000 tarih ve 138-1607 sayılı cevabi yazısında "İlgi 

yazı ile istenilen yayın kaseti 1998 yılma ait olup, Üst Kurulumuzca yayın kasetleri 3 ay süreyle, 

ilgili yayın kuruluşunca da yasa gereği bir yıl süreyle muhafaza edildiğinden, söz konusu yayın 

kasetinin temini mümkün olmamıştır. Ancak istenilen yayının uzmanlarımızca Üst Kurul'un 

çalışma usullerine göre hazırlanmış, ancak orjinal yayınla karşılaştırılması yapılmamış bir deşifre 

metini, yazımız ekinde sunulmuştur", denilmektedir. 

Korkmaz Yiğit'in Kanal 6'da, 10.11.1998 günlü saat: 20.33'te yayınlanan kasetin deşifre 

metninin konu ile ilgili görülen kısımları özetle; 

Korkmaz Yiğit 24 Ekim 1998 tarihinde, son on gün içerisinde bir çok şey yaşadığını, bu 

yaşadıklarının bir şekilde tespit edilmesini arzu ettiğini, çünkü Devlet Bakanı Güneş Taner'le 

görüşmeye gideceğini, Güneş Taner'le bugüne kadar görüşmek istediği halde görüşemediğini, 

görüşmeye gitmeden önce böyle bir tespiti yapma ihtiyacının ise gerek mafyanın, gerek siyasilerin 

ve gerekse Ankara 'da oluşan olayların kendisini bir yargısız infaza götürdüğünü, bu nedenle, 

kendisi ile ilgili Türkbankla, Çakıcı ile ve medya ile alakalı konuları ve yaşadığı olayları görüşme 

öncesi bir kasetle tespit etme ihtiyacını duyduğunu, çünkü her an Devlet Güvenlik Mahkemesi 

tarafından çağrılabileceğini ve kendisinin de hazır olduğunu söyleyerek, medyadaki yayınların, 

kendisinin Çakıcı ile telefon görüşmesi yapmasından sonra başladığını, ancak bu kasetle o noktaya 

kadar yaşanan bazı olayları aktarmak istediğini, öncelikle Türkbank olayını başından sonuna kadar 

anlatmak istediğini, dürüst ve başarılı bir işadamı olarak ömründe Devletle iş yapmadığını, Etibank 

ihalesi ile ilgili olarak Aralık 1996 ayına kadar Ankara'ya hiç gitmediğini, hiçbir bürokrat ve 

politikacı tanımadığını, sadece Hayri Kozakçıoğlu'nu istanbul Valiliği'nden, Ufuk Söylemez'i 

Dışbank'tan tanıdığını ve Cefı Kamhi ile de arkadaşlıklarının olduğunu, Devletle iş yapmayan 

piyasada ise başarılı bir işadamı olduğunu, eğer kendisini MİT izlemiş ise bir yanlışının olmadığının 
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tespit edilmiş olması gerektiğim, okul, kimsesiz çocuk yurdu, cami onarımı, Hakkari Çukurca'daki 

askeri birliğin (bölüğün) yatakhane ve yemekhanelerini yaptığını, Polis ve Mehmetçik Vakıflarına 

yardımda bulunduğunu, Türkbank olayına kadar kendisi ile ilgili olarak kamuoyunda tek bir menfi 

görüşün olmadığı kanaatinde olduğunu, İnşaat işleri ile uğraştığı için bir bankaya gereksinim 

duyduğunu, Etibank ihalesini kaybettikten sonra Ayhan Şahenk'ten düzgün, güvene dayalı, seviyeli 

bir alışverişin neticesinde Bank Ekspres'i aldığını, 

Ardından çalışanları ile yaptığı görüşmeler neticesinde Bank Ekspres'in yurtdışında küçük 

bir banka alması gerektiği sonucuna vardıklarını, bu amaçla Fransa'da özelleştirilen bir bankanın 

alınması ile ilgili değerlendirmeler ve girişimler yapılırken belli bir noktaya gelindiğinde T.C. 

Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'e bilgi verme ihtiyacı duyduğunu, bu görüşmeler sırasında 

Gazi Erçel'in Fransa bankacılığının güçlüklerini belirterek Fransız bankası yerine, Türk Ticaret 

Bankası ile ilgilenmesini önerdiğini, kendisinin de Türkbank ihalesinde Çakıcı faktörünün olduğunu 

belirttiğini Gazi Erçel'in de bu faktörü onayladığını, bu görüşmeden sonra Türkkbankla ilgilenmesi 

gerektiğine inandığını, bu amaçla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'le görüştüğünü, onun da aynı 

samimiyetle kendisini Türkbank ihalesine yönelttiğini (teşvik ettiğini), Gazi Erçel'in de Devlet Eski 

Bakam Güneş Taner'in de bu yönlendirmelerinde iyi niyetli olduklarını, görüşmelerin Devlet Eski 

Bakanı Güneş Taner'in evinde gerçekleştiğini, banka ile ilgili ilk taliplinin kendisi olduğunu, bu 

nedenle Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'in heyecanlandığını, Bakan Korkmaz Yiğit'in bu girişim 

isteğini Başbakan'a da aktaracağını belirttiğini, ancak bu gelişmeler sırasında kendisinin Devlet 

Eski Bakanı Güneş Taner'e bu işte bir Çakıcı probleminin olduğunu, bu endişesinin Bakan 

tarafından da paylaşıldığını, daha sonra Cefı Kamhi ve Hüsamettin Cindoruk'la birlikte bir yemekte 

beraber olduklarını, Cefı Kamhi'nin kendisini yine teşvik ettiğini, Hazine yetkilileri (Yener 

Dinçmen ve Osman Tunaboylu) ile yaptıkları görüşmelerde kendisine bankacılık yapması için 

uygunluk belgesi verilip verilemeyeceğini öğrenmek istediğini, yetkililerin kendisine olumlu cevap 

verdiğini, çevresi ile yaptığı görüşmeler neticesinde ihaleye katılmaya niyetlendiğini ve bu niyetini 

Cefi Kamhi'ye açıkladığını, kimlerin ihaleyle ilgilendiğini izlemeye aldığını, bir gün Cefı 

Kamhi'nin kendisini telefonla aradığını ve ihaleye katılmamasını bildirdiğini, niçin katılmaması 

gerektiğini kendisine anlatmak üzere Cefı Kamhi ile buluştuklarını, Cefı Kamhi Kamuran Çörtük'ün 

ofisinden geldiğini, Çörtük'ün, bu ihalede Cumhurbaşkanın, Başbakanın ve Çakıcı'nın da 

kendisinin yanında olduğunu belirterek ve bu nedenle de Korkmaz Yiğit'in ihaleye girmemesi 

gerektiğini söylediğini, kendisi yani, Korkmaz Yiğit ihalede gücünü artırmak için basında ihale ile 

ilgili tepkilerini açıklayan ve bankanın % 13,5'ne sahip olan mensupların üyesi olduğu sandık 

yetkilileriyle irtibat kurmasının yararlı olacağını düşündüğünü, sandığın % 13,5'lik hissesinin 
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almmasının personelden (çalışanların) ve siyasilerden sağlıyacağı destek gözönünde bulundurularak 

sandık yetkilileriyle görüşmelerin yapıldığını, sandık hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler olumlu 

bir şekilde neticelenmek üzere iken bilinmeyen bir nedenle sandık yetkililerinin satıştan 

vazgeçtiklerini bildirdiğini, sandık yetkililerine hak ve hukukları ile ilgili muhtemel taleplerinin 

tamamını karşılayabilecek önerilerde bulunduğunu, bu öneriler üzerine diyalogun yeniden 

kurulması ve hisselerin alınması olasılığı belirince, yetkililer ile (Gazi Erçel ve Osman 

Tunaboylu'yla) gelişmeleri paylaşmak ihtiyacı duyduğunu, onların da gelişmelerden memnun 

olduğunu ve yapıcı davrandığını, sandık mensuplarının satıştan vazgeçmesi nedeniyle, kendilerini 

güçsüz hissettiklerini ve bunun üzerine bir ortak arayışına başladıklarını, ilk önce aklına siyasi 

diyaloglarına güvendiği Kamuran Çörtük'ün geldiğini, bu amaçla Kamuran Çörtük'ü aradığını ve ilk 

kez görüştüğünü, Çörtük'e belli şartlarla birlikte ihaleye girmeyi teklif ettiğini, bu teklifin Çörtük'e 

cazip geldiğini, Çörtük'ün bu düşüncesini arkadaşlarıyla paylaşacağını ve görüş alması gerektiğini 

kendisine belirttiğini, Çörtük'ün ertesi gün kendisini arayarak ihaleye katılmak istemediğini 

bildirdiğini, kendisinin de Çörtük'ten ihaleye niçin girmediğini merak ettiğini ve sorduğunu, 

Çörtük'ün de kendisine ihalenin iptal edileceğini ve bu nedenle ihaleye girip de afişe olmanın doğru 

bir davranış olmayacağını söylediğini, bundan sonra Korkmaz Yiğit, Sema Cıngıllı vasıtası ile Halit 

Cıngıllı'nın kendisi ile birlikte bu ihaleye girip girmeyeceğini öğrenmeye çalıştığını, olumlu cevap 

alamadığım, bu arada Erol Aksoy ve Gürbüz Tümay'la görüşmelerini sürdürdüğünü, birlikte olma 

konusunda onlardan da net bir cevap alamadığını, ihale günü geldiğinde ihaleye girmeden önce 

Çakıcı'dan bahsedilmeye başlandığım, kendisinin ihaleden önce Güneş Taner ile görüşme ihtiyacı 

duyduğunu, bu görüşmedeki amacının gelişmeleri Güneş Taner'le paylaşmak olduğunu ve ihaleye 

girip girmemesi için bir işaret almak istediğini, bu amaçla Güneş Taner'le görüşme girişiminde 

bulunduğunu, Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'inde kendisine ihaleye teklifi verdikten sonra 

görüşebileceğini söylediğini, daha sonra ihale ile ilgili spekülasyonların arttığını ve bu aşamada 

Güneş Taner'le Akmerkezin üstündeki Bankalar Birliği'nin katında görüşme imkanı bulduğunu, 

Güneş Taner'in, kendisine Çakıcı vasıtasıyla milleti rahatsız ediyorsun diyerek çıkıştığını, bu 

çıkışmaya çok üzüldüğünü, Bakanın, Korkmaz Yiğit'in üzüntüsünü hissettiğini ve kendisine 

istersen bir de Başbakanla görüşmeyi dene dediğini, Başbakanla görüşmeyi denediğini, Başbakanın 

kendisine randevu vermek istemediği hususunda duyumlar aldığını, Cefı Kamhi'nin kendisi için 

Çakıcı ile ilgili konularda görüşmek üzere Cindoruk ve Başbakandan randevu aldığını. Başbakanla 

30 Haziran 1998 tarihinde saat 16.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde 15-20 dakika ayak üstü 

görüşme şansı bulduğunu, Korkmaz Yiğit Başbakana Çakıcı ile bir takım telefon görüşmeleri 

yaptığını ve kendisine bir ev verdiğini ifade ettiğini, bu arada Cefı Kamhi Başbakana Korkmaz 

Yiğit sizinle daha önce görüşmek istedi diye araya girdiğini ve Korkmaz Yiğit de Çakıcı ile ilgili 
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konuşmalardan rahatsızdır bu nedenle ihaleye girme konusunda müteredditir dediğini, kendisinin ise 

Cefi Kamhi'nin sözünü keserek bu ihalenin iptal edilmesini Başbakandan istediğini, kasetteki 

açıklamasında daha önce hiçbir lideri tanımadığını belirttiğini bu ayak üstü görüşmeden hemen 

sonra Başbakan ve Kamhi'nin Meclis görüşmelerine katılmak üzere ayrıldıklarını, kendisinin ise 

Mecliste beklediğini, görüşmelerden çıkan Kamhi'nin Korkmaz Yiğit'e Başbakan ihaleye 

katılabileceğinizi söyledi dediğini, Korkmaz Yiğit ihaleye katılabilme umuduyla Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nden ayrıldığını, ayrılışından yarım saat sonra Kamuran Çörtük'ün kendisini 

telefonla aradığını, yaptığı ziyaret ile ilgili olarak akşam saat 22.00'de Tarabya'da otelde bir 

görüşme yapmayı teklif ettiğini, yapılan öneriyi kabul ettiğini, Korkmaz Yiğit telefonda Kamuran 

Çörtük'e, Başbakanla yaptığım görüşmede size ortaklık teklifinde bulunduğumu ve sizin de kabul 

etmediğinizi de ilettim dediğini, akşam saat 22.00'de Kamuran Çörtük'le Tarabya Otelinde 

görüştüğünü, görüşmelerin neticesinde ihaleye katılabileceğini ifade ettiğini, Çörtük'ün Başbakanı 

kendisine anlattığını ve methettiğini, bu görüşmelerden sonra Çörtük'ün Kanal E'ye ortak olma 

arzusunu açıkladığını, Korkmaz Yiğit'de bu dönemde Genç TV ile Kanal 6'yı almak için 

görüşmelerini sürdürdüğünü, daha sonra Korkmaz Yiğit, Gazi Erçel'e gittiğini, Gazi Erçel'e 

ihaleye gireceğini beyan ettiğini, ihalede teklif edilecek en düşük rakamın ne olması gerektiğini 

sorduğunu, onun da 400'ün altına inilmemesi gerektiğini ve neticede kendisinin de 415 milyon 

dolara kadar çıkacağını açıklayarak oradan 'ayrıldığını, daha sonra yine Kamuran Çörtük'le 

görüştüğünü, Çörtük'ün kendisine sen Türkbank için zaten 415 - 420 milyonu gözden çıkardın biz 

senin 380 milyon liraya almanı sağlayacağız ve buna karşılıkta senin de Genç TV'yi alıp bize 

vermeni veya Flash TV'yi almamız için kredi vermeni istiyoruz dediğini, Korkmaz Yiğit o anda 

Genç TV'nin kendisi tarafından alınmış olduğunu, Ayhan Şahenk'in de Başbakana ben Genç TV'yi 

aldım dediği hususundaki duyumunu anımsadığını, Genç TV'nin alındığını tespit etmek için, hatta 

satış ön protokolü ile daha sonraki satış protokollerini de Kamuran Çörtük'ün alarak Başbakana 

gönderdiğini sandığını, daha sonra bir konuşmada ise Kamuran Çörtük'ün kendisine Başbakan 

benim yanımda telefonla Gazi Erçel'i aradı "çocuğu fazla hırpalamamalıyız bu işi 370-380 milyonla 

bitirmeliyiz dediğini" ifade ettiğini, bu zaman içerisinde Korkmaz Yiğit Genç TV'yi aldığını ve 

birkaç gün sonra Kamuran Çörtük'e devrini yaptığını ve daha sonra ihale günün geldiğini, ihaleye 

Ali Balkaner, Hayyam Garipoğlu, Erol Aksoy ve Zorlu grubunun iştirak etmek istediklerinin 

anlaşıldığını, bu noktada Kamuran Çörtük'ün kendisine Erol Aksoy ve Zorlu Grubunun bu işe fazla 

asıldığını, etraftan da benzer duyumlar aldığını, bu duyumları Kamuran Çörtük'le paylaştığını ve 

Çörtük'ün kendisine Erol Aksoy'la ilgili bir dosya verdiğini ve bu dosyanın televizyonda 

yayınlanması halinde Erol Aksoy'un ihaleye asılamayacağını söylediğini, Korkmaz Yiğit bu 

dönemde Kanal 6 yi da almaları için kendilerine teklif geldiğini ve bu hususda teşvik edildiğini, 
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Çörtük'ün Korkmaz Yiğit'e bu durumdan yararlanarak söz konusu Erol Aksoy'la ilgili dosyayı 

Kanal 6'da yayınlatabileceğim önerdiğini, ancak kendilerinin böyle bir şeyi yapmak istemediğini 

ifade ettiğini, bu ifadesine karşılık Çörtük'ün, Erol Aksoy ve Zorlu Grubu ile galiba bizim 

görüşmemiz lazım dediğini, Zorlu Grubunun Başbakanın, Erol Aksoy'un da Güneş Taner beyin 

sözünden çıkmayacağını söylediğini, Korkmaz Yiğit bu konuşmaları dinlediğini, Korkmaz Yiğit 

daha sonra Erol Aksoy ihale ile ilgili olarak Güneş Taner'in kendisini aradığını ve ellerinde bir 

dosya bulunduğunu, bu nedenle de ihaleye fazla aşılmaması için uyardığını teyit ettiğini, bu baskıya 

Erol Aksoy'un kızdığını ve bu nedenle de ihaleye asıldığını ifade ettiğini, Korkmaz Yiğit ihale 

gecesi Kamuran Çörtük'ün Ankara'daki restorantmda Çörtük'le saat 20.00'de buluştuklarını ve 

saat 01.00'e kadar burada kaldıklarını, saat 01.00'de de Kamuran Çörtük'ü Başbakanın çağırdığını, 

kendileri restoranda iken Başbakanın Zor'vı Grubu ile görüştüğünün söylendiğini, kendilerinin 

Sheraton Otelinde kaldığını ve Kamuran Çörtük'ün Saat 02.30-03.00 gibi otele geldiğini, Çörtük'ün 

Başbakan bana Zorlu Grubunun 505 milyona kadar çıkacağım Korkmaz Yiğit'e 510'a çıksın, Erol 

Aksoy'la da Güneş Taner'in görüştüğünü onunda 380 ile 505 arasında kalacağını ve aradaki farkın 

telafisi için biz yardımcı olacağız dediğini söylediğini, neticede ihalenin olduğunu ve kıran kırana 

geçtiğini, ihale rakamı 500'ün üstüne çıkınca kendisinin Ali Balkaner'i aradığını ve daha yüksek 

fiyat vermek durumunda olursa kendileriyle ortak olup olmayacaklarını öğrenmek istediğini, Ali 

Balkaner'den olumlu cevap aldığını, aynı anda Kamuran Çörtük'ü aradığım ihale rakamının 600'leri 

gelmekte olduğunu bildirdiğini, Çörtük'ün de adamlar söz verdi ama sözlerinde durmadı o halde 

daha yukarı çık ve İhaleyi al dediğini, ihalenin 600 milyon Dolarla kendilerinde kaldığını, ihale 

soması İstanbul'a gittiğini, Güneş Taner beyin kendilerini telefonla arayarak yarın seni bekliyorum 

dediğini, ertesi gün Güneş beyin bürosuna gittiğini ve iyi bir şekilde karşılandığını, gelişmeleri 

Bakana izah ettiğini, daha önce Çörtük'ün kendisine, 380'nin üstündeki her farkı Güneş Taner'le 

paylaşmalısın ve bunları bana sağlamalısın demesini ve bu konuşmaları harfiyen Başbakan'ada 

aktarmalısın dediğini, bu öneriye uygun olarak Bakanla görüşmelerde kendisine yardımcı olmasını 

belirttiğini, 380 ile 600 milyon dolar arasındaki peşinat farkının kendisinde olmadığını, ayrıca 

mektup temininde de kendisine yardımcı olunmasını istediğini, Bakan elinden gelen yardımı 

yapacağım beyan ettiğini, bu konuşmaları Başbakana aktarmasını söylediğini ve kendisine 

Başbakanın şimdi seni bekliyor dediğini, oradan Başbakanla görüşmek üzere resmi konuta gittiğini, 

Başbakanın hayırlı olsun dedikten sonra "adamlar (ihaleye katılanlar) 505 milyonun üzerine 

çıkmayacaklarına söz verdikleri halde sözünde durmadıkları ve bu nedenle de yapılacak bir şeyin 

olmadığını söylediğini", Başbakan kendisinin Güneş beyle ne yaptığını sorduğunu, kendisinin de 

Güneş Beyden peşinattaki 80 milyon eksiği ile teminat mektubu sorunun olduğunu ifade ettiğini, 

Başbakan'm Güneş beyin bunların hepsini halledeceğini ve Bakan'la temaslarını sürdürmesini 
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söylediğini, Korkmaz Yiğit daha sonra Bakanla birkaç görüşmesinin olduğunu, bu görüşmelerde 

Güneş bey 414 milyon dolarlık teminat mektubunun bir kısmını Emlak Bankası'ndan bir kısmını da 

Vakıflar Bankası'ndan temin edeceğini ve bu amaçla Vakıflar Bankası'm telefonla arayarak Erdin 

Arı'yla görüşerek bu işi hallet dediğini, Bakanın parasal konuda da 75 milyon dolar krediyi Yapı 

Kredi'den alabileceğini ve bankanın da bu krediyi vereceğini söylediğini, bunu da yine Güneş 

Taner'in evinde Mehmet Karamehmet, Osman Berkmen ve Bakanla görüştüğünü ve bunu 

paylaştığını, ertesi gün iki görüşme daha yaptığını, ardından bütün bankacılar ile Güneş Taner'in 

Amerika'ya gittiğini, bu arada Korkmaz Yiğit Radikal, Posta ve Milliyet Gazetelerinin alımı ile 

ilgili temaslarının olduğunu, Kamuran ÇÖRTÜK'ün kendisine mutlaka bir gazete alınması 

hususunda tavsiyede bulunduğunu, Kamuran Çörtük'ü aradığım, Radikal ve Posta Gazetelerini mi 

yoksa Yeni Yüzyıl Gazetesini mi almasının uygun olacağını sorduğunu, onun da Radikal ve Posta 

dediğini, daha sonra Yeni Yüzyıl daha ucuz olduğu için 2,5 milyonu peşin geriside 2 yıl taksitle 

olmak üzere 75 milyon liraya bağladığını, yine bu arada Radikal ve Posta Gazeteleri ile ilgili 

görüşmeler devam ederken onlar kendisine Milliyet'i önerdiğini, Korkmaz Yiğit'in de Başbakanı 

aradığını ve Milliyet Gazetesinin alınmasının sözkonusu olduğunu kendisine ifade ettiğini, bu arada 

Güneş Taner'le tekrar görüşmek gerektiğini ve Bakana Milliyetin alınmasının sözkonusu olduğunu, 

bu haberi Başbakandan sonra duyduğu için de Bakanın bozulduğunu, böyle yaparsa bir daha 

yardımcı olmayacağını söylediğini, Korkmaz Yiğit bu görüşme easında nakit ihtiyacının 200 milyon 

dolar olduğunu Bakana aktardığını, bu işten dolayı Bakanın çok heyecanlandığını ve Başbakanı 

aradığını, Korkmaz Yiğit Başbakanın Milliyet sözünü duyunca "o da (Başbakanın) sanıyorum ki 

hemen yardımcı olalım" dediğini ye Güneş Taner'in 100 milyonu Yapı Kredi'den gerisini de icap 

ederse dışardaki bankalardan halletmeye çalışacaklarını belirttiğini, Bakan'm mektup işi de zaten 

yürüyor dediğini, sonra Bakan'ın Amerikaya gittiğini, Korkmaz Yiğit Genel Müdürü Savaş Özcan 

ve Holding Koordinatörü Ahmet Karahan yanında iken Bakanı Amerika'dan telefonla aradığını, 

Türkbank için ayırdığı paraları Milliyet Gazetesi için sarfetmekte olduğunu, Bakanın vaaddettiği 

desteklerden henüz somut bir şey elde etmediğini, endişe içinde olduğunu, Bakandan bir katkı gelip 

gelmeyeceği hususunun Bakanın açıklığa kavuşturmasını istediğini, belki de Milliyet Gazetesini 

almaması gerektiğini, Bakana belirttiğini, Bakanın da hayır sen yaptıklarına devam etmelisin ve 

ben 100 milyonun şimdiye kadar Yapı Kredi'den alındığını düşünüyordum dediğini ve bu nedenle 

de hayrete düştüğünü söylediğini, bu arada Korkmaz Yiğit Emlakbank, Vakıflar Bankası ve özel 

bankalardan temin edilecek mektuplarla ilgili olarak Gazi Erçel'le görüşerek mutabakat 

sağladıklarını, özel bankalar ile Emlak Bankası'ndan söz aldıklarını ve Güneş Taner'in sürekli 

olarak bu olayı takip ettiğini, Korkmaz Yiğit para sorunlarının çabucak çözülmesini Bakandan 
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talep ettiklerini, Bakanın da Yapı Kredi'den ve gerekirse yurt dışı bankalardan halletmeye 

bakacaklarını söylediğini; 

Bu noktada Mayıs ayından itibaren Alaattin Çakıcı ile bir takım telefon konuşmalarının 

yapıldığını, bu görüşmelerin kendi insiyatifmde olmadığını, Alaattin Çakıcı'nın aradığını 

kendisininde görüşmek zorunda kaldığını, Çakıcı'nın kendisine has konuşma tarzı ile hakaret 

ettiğini, kendinin ise telefonu kapatamadığını, ruh halinin bozulduğunu, Çakıcı'nın tehditlerine 

karşılık samimi konuşmalar yaparak yumuşatmaya çalıştığını, bu konuşmaların kaç kez yapıldığını 

bilmediğini, Çakıcı'nın kendisinden para ve ev aldığını, sürekli olarak tehdit ettiğini, Çakıcı ile ilgili 

olarak bildiklerini Başbakan'a da anlattığını, Çakıcı'nın ben bu işi namus meselesi yaptım dediğini, 

Korkmaz Yiğit, Çakıcı'yı bu işin dışında tutmaya çalıştığını İhaleye fesat karıştırmadığını ve iyi 

niyetli olduğunu, Çakıcı ile olan konuşmalara ait bant dikkatli dinlendiğinde bu durumun 

görüleceğini ifade etmiştir. 

1.3- 9/40-41 esas nolu Meclis Soruşturma Komisyonunca İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesinden alınan belgelerden konu ile ilgili bölümler aşağıya alınmıştır.(Ek:7) 

1.3.1- Türk Ticaret Bankası A.Ş. tanıtım dokümanı ve ihale şartları belgesi alanlardan 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne konu ile ilgili olarak vermiş oldukları ifadelerden özetle; 

- Akbank T.A.Ş. İdare Meclisi Reis vekili ve Murahhas azası Oğuz Karahan'ın 07.11.1998 

tarihli ifadesinde tehdit almadığını, 

- Koçbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfık Altınok'un ve Koçbank A.Ş. Ankara Bölge 

Müdürünün 05.11.1998 ve 23.10.1998 tarihli ifadelerinde tehdit almadıklarını, 

- Çukurova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Berkmen 22.10.1998 tarihli ifadesinde, 

Duran Akbulut ve Emin Cankurtaran'm kendilerine Alaattin Çakıcı adına, ihaleye girip 

girmeyeceklerini öğrenmek istediklerini, Alaattin Çakıcı'nın zaten öteden beri Türkbank İhalesi ile 

ilgilendiğini bildiklerini, 

- Midland Bank A.Ş. Genel Müdürü Piraye Antika 21.10.1998 tarihli ifadesinde; kendilerine 

yönelik herhangi bir fiil ve hareketle bulunulmadığını, tehdit edilmediğini, 

- Tiranstürk Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Süren'in 22.10.1998'de verdiği 

ifadesinde, kendilerine yönelik bir tehdidin olmadığını, Alaattin Çakıcı isimli kişinin Erol Evcil 

isimli bir kişi lehine hareket ettiğini duyduğunu, 
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- Dr. Arzu Ofluoğlu 23.10.1998 tarihli ifadesinde tehdit edilmediğini, 

-Üniversal Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat Demirel'in 

11.11.1998'de alman ifadesinde, Türk Ticaret Bankasının ihalesinin olduğu sıralarda, Avukat 

Aydoğan Semizer'in Alaattin Çakıcı adına kendisini arayarak, ihaleyle ilgilenip ilgilenmediklerini 

sorduğunu, kendisinin de ihaleye katılmayacağını söylediğini, 

- Vinsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Veziroğlu 05.11.1998 tarihinde alman 

ifadesinde herhangi bir tehdit almadığını, 

- Raks Holding A.Ş. Ankara Temsilcisi Hasan Fehmi Doğuş'un 22.10.1998 tarihinde alınan 

ifadesinde ihaleye katılmama kararı aldıklarını, tehdit edilmediğini, 

- Citibank Türkiye Genel Müdürü Dardo Anibal 26.10.1998'de alman ifadesinde sadece 

dosyayı inceleme safhasında bıraktıklarını ve tehdit almadıklarını, 

- Milgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in 05.11.1998'de alman 

ifadesinde, Alaattin Çakıcı 'nın teelefonla arayarak ihaleye girip girmeyeceğini sorduğunu, 

kendisinin girmeyeceğini söylediğini, Korkmaz Yiğit'in de bizzat kendisine gelerek ihaleye girip 

girmeyeceğini sorduğunu, kendisininde gidmeyeceğini söylediğini, Şirketin Ankara temsilcisi İ. 

Hakkı Kaya'nın sadece ihale dosyasını aldığını ve bu konularda bilgisinin olmadığını, konu ile ilgili 

İ. Hakkı Kaya'nın 22.10.1998 tarihinde alınan ifadesinde tehdit yoluyla ihaleden çekilmeleri 

yönünde baskı yapılmadığını, 

- Cıngıllıoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Arif Bilgen 22.10.1998'de alman 

ifadesinde konu ile ilgili olarak kendilerine yönelik bir tehdidin olmadığını, bilgilendirme toplantısı 

dışında ihalenin herhangi bir aşamasına katılmadıklarını, 

- Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer'in 6.11.1998'de alınan ifadesinde, 

bu ihale ile ilgili olarak, Korkmaz Yiğit, Ahmet Zorlu, Erol Aksoy, Hayyam Garipoğlu'nun ciddi 

olarak ilgilendiklerini ve fiyatın çok yükselebileceğini düşünerek ihaleye katılmama kararı 

aldıklarını ve herhangi bir tehdit almadıklarını, 

- İş Bankası A.Ş. İştiraklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Özbilen'in 

23.10.1998'de alınan ifadesinde, Genel Müdürlükte şartnameleri değerlendirdiklerini, ihaleye 

girmeyi Bankalarının mali politikaları açısından uygun görmediklerini ve tehdit almadıklarını, 

- Avrupa-Amerika Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Aksoy'un 09.11.1998 tarihli 

ifadesinde ve İstanbul Devlet Güvenlik Malıkemesine 13.11.1998 de gönderdiği ek beyanında, 
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Hayyam Garipoğlu'nun Alaattin Çakıcı'nın kendisini arayarak tehdit ettiğini söylediğini, kendisine 

yönelik bir tehdidin olmadığını, 

- Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu 

Başkanı Celal Balabanlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Adaş'ın 28.10.1998 tarihli ifadelerinde 

Sandığa ait % 5 hisselerin bir an önce Korkmaz Yiğit'e satmaları hususunda tehdit edildiklerini, 

- Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın 21.10.1998'de 

alman ifadesinde, ihaleye katılmayacaklarını iş camiasına daha önceden duyurduklarını ve tehdit 

almadıklarını, 

- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu 26.10.1998'de verdiği 

ifadesinde, 

İhaleye katıldıklarını, Korkmaz Yiğit'in ihaledeki kararlılığını gördüğünü ve yabancı 

ortaklarının da ihaleye devam etmek istemediği için ihaleden çekildiklerini, kendilerinin tehdit 

edilmediğini, 

- AS Yapı Endüstri A.Ş. ve Yurtbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avni Balkaner'in 

22.10.1998'de alınan ifadesinde, kendisinin herhangi bir tehdite maruz kalmadığını, 

beyan etmişlerdir. 

1.3.2. istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin, Korkmaz Yiğit'in 10.10.1998 tarihinde 

Kanal-6'da yayınlanan bandını esas alarak ihaleye fesat karıştırılması olayı ile ilgili olarak ifadesine 

başvurulan Cefi Jozef Kamhi, Kamuran Çörtük ve Süleyman Gazi Erçel'in ifadelerinin özetleri 

sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

1.3.2.1- Cefi Jozef Kamhi, basın ve yayın organlarına Türk Ticaret Bankası ile ilgili olarak 

intikal ettirilen ve muhtelif tarihlerde yayınlanan kasetler sebebiyle, İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatına; olayla ilgili tarafların ifadeleri, 

açıklamaları ve bu konuda basında yansıyan bir kısım iddialar nedeniyle, İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak bu konularla ilgili olarak açıklamalar 

yapmak istediğini beyan ettiğini, özetle Cefi Jozef Kamhi, Korkmaz Yiğit'le tanıştıklarını ve bir 

sohbetlerinde, Fransa'da bir banka alma arzusunda olduğunu, bu hususu Ankara'da Hazine 

yetkililerine açtığında neden Türkiye'de özelleşen bankalarla ilgilenmediğini sorduklarını 
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belirttikten sonra, kendisinin de fikrim almak istediğim söyleyince, Kamhi bu konuda bir fikir 

yürütmeyeceğini belirttiğini, 

Kamhi, Korkmaz Yiğit'le yaptıkları sohbetten iki hafta sonra Kamuran Çörtük'ü 

İstanbul'daki ofisinde ziyaret ettiğini ve iş dünyası ile ilgili konulardan bahsederken, Kamuran 

Çörtük'e Korkmaz Yiğit'in Türk Ticaret Bankası ile ilgilendiğini ve bu konudaki düşüncesinin ne 

olduğunu sorduğunu, Çörtük'ün kendisine bu bankanın daha önce de özelleştirilmek istendiğini, 

mafyanın işe karıştığını ve bu hususun halen çözülmediğini, bankanın ihalesine katılmanın akıl karı 

olmadığını, bunu da hiçbir dostuna tavsiye etmeyeceğini, eğer Korkmaz Yiğit dostunuz ise sizde bu 

tavsiyeyi ona yapın dediğini, çünkü ihaleyi kazansa da müdahil unsurların Korkmaz Yiğit'e 

kazandırmayacağını ifade ettiğini, Çörtük'ün açıkladığı bu nedenlerden dolayı Cumhurbaşkanını, 

Başbakanı ve bazı Bakanları tanımasına rağmen bu ihaleye girmeyeceğini söylediğini, 

Kamhi, yaptığı görüşmeden sonra Korkmaz Yiğit'i telefonla arayarak, uyardığını ve aynı 

gün bizzat görüştüğünü, Kamuran Çörtük'ün anlattıklarım aynen Korkmaz Yiğit'e aktardığım, 

Kamhi, Korkmaz Yiğit'in kendisini arayarak ihaleyle ilgili bazı duyumları Başbakana aktarmak için 

randevu istediğini, bu duyumların ihalenin belli bir gruba verileceğini ve kendisi ile ilgili menfi 

propaganda yapıldığı şeklinde olduğunu, Cefi Kamhi, konuyu Parti Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a 

Ankara Sheraton otelinde bir yemekte açtığını, onunda kendisine konuyu muhakkak Başbakanın 

dikkatine sunmak gerekir şeklinde ifade ederek Başbakandan bir randevu talebinde bulunduğunu, 

Kamhi parti Başkanını uğurladıktan sonra Otelin üst lobisinde Güneş Taner ve Yardımcısıyla 

karşılaştığını, Güneş Taner'in Korkmaz Yiğit'e oldukça soğuk bir tavırla, neden Vedat Yelkenci ile 

ihtilafını çözmediğini sorduğunu, Kamhi bu konuşmanın 10-15 dakika sürdüğünü, kendisinin de bu 

süre içinde çeşitli gereksinimler nedeniyle zaman zaman oradan ayrılması gerektiği için 

konuşmaların tamamını duymadığını, Kamhi, Korkmaz Yiğit'in şikayetlerini aktardığı Parti Başkanı 

Hüsamettin Cindoruk'un başbakandan randevu aldığını, o gün T.B.M.M'de bir oylama yapıldığı 

için Başbakanın Meclisteki makamına gittiklerini ve ayak üstü 10-15 dakika görüştüklerini, Kamhi, 

Korkmaz Yiğit'in Başbakana, Türk Ticaret Bankasını almak istediğini, ancak ihalenin Zorlu 

Grubuna verileceğine dair söylentilerin olduğunu, kendisi aleyhinde Alaattin Çakıcı ile irtibatlı diye 

spekülasyonların yapıldığını, Korkmaz Yiğit, Alaattin Çakıcı ile olan ilişkisinin birkaç yıl önce bir 

daireyi korktuğu için çok ucuz bir fiyattan satışı olduğunu, korktuğu için Çakıcı isteseydi daireyi 

bedava da verebileceğini, Çakıcı ile olan tüm ilişkisinin bundan ibaret olduğunu ifade ettiğini, 1998 

Haziran sonunda geçen bu görüşmede Korkmaz Yiğit'in Başbakana görüşünü sorduğunu, 

Başbakanın bir cevap vermeden Meclis Genel Kuruluna indiğini ve oylamadan çıktığında kuliste 

beklemekte olan Korkmaz Yiğit'e müracaatınızı yapın dediğini, 
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Kamhi ihale konusu ile ilgili olarak bildiklerinin bundan ibaret olduğunu, daha sonraki 

tarihlerde Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı ilişkilerine ait bantlar yayınlanınca, Korkmaz Yiğit'i 

telefonla arayarak, kendisinin, Başkanın, Başbakanın ve herkesin kandırılmış olduğunu söyleyerek 

rahatsızlığını ifade ettiğini, Korkmaz Yiğit'te kendisine amacının aslında Çakıcı'yı ihaleden uzak 

tutmak olduğunu ifade ettiğini, açıklamıştır. 

1.3.2.2- istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.11.1998 

tarihinde Savcılıkta hazır bulunan Kamuran Çörtük'ünde Korkrhaz Yiğit'le yüzleştirilmesi 

neticesinde alınan ifadesinde özetle; 

Çörtük, 10.11.1998 tarihinde Korkmaz Yiğit'in televizyon kanallarında yayınlanan 

açıklamalarının çözüm tutanaklarını baştan sona okuduğunu, tutanakta ifade edilen hususların 

tamamen gerçekleri çarpıttığını, aslı olmayan konuşmalar olduğunu belirterek, Türk Ticaret Bankası 

ihalesinin gündemde olduğu dönemde İstanbul Eski Milletvekili Cefi Jozef Kamhi'nin kendisine bu 

ihaleye girip girmeyeceğini sorduğunu, bu sorunun da hangi amaçla sorulduğunu da bilmediğini, 

ayrıca Kamhi'nin, Korkmaz Yiğit'in bu ihaleye girmek istediğini söylediğini, Kamuran Çörtük, 

Kamhi'ye ihaleye girmeyeceğini, ortaklık yapmayacağını, Korkmaz Yiğit'in açıklamalarında iddia 

ettiği gibi, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Çakıcı da benim yanımda Korkmaz Yiğit bu ihaleye 

girmesin, ona yar etmem ve sıkıntı çıkar şeklinde hiç bir şey söylemediğini, Çörtük, Jefı Kamhi'ye 

Korkmaz Yiğit ile Çakıcı'nın adlarının birlikte dolaştığını belirterek eğer dostunuz ise öncelikle bu 

şaibeyi silmesi gerektiği hususunda uyarmalısın, dediğini, eğer bu ilişkiyi devam ettirirse ihaleyi 

alsa da bu ilişki sebebiyle Devletin ona bu bankayı vermeyeceğini söylediğini, 

Çörtük, bu olaydan sonra Korkmaz Yiğit ile Jefı Kamhi'nin birlikte Başbakana gittiklerini 

ve konuşmalarında kendisine ortaklık teklif edildiğini ve kendisinin de bu teklifi kabul etmediğinin 

Başbakana anlatıldığını, bu nedenle, Başbakanın Çörtük'ün firmasına ait İzmir'deki bir açılışta 

Çörtük'e neden ihaleye katılmadığını sorduğunu, Çörtük'ün de, ben Korkmaz Yiğit'i tanımıyorum, 

bankacılıkta ortaklık yapılmaz dediğini ve bir de kendisinin mali durumunun yeterli olmadığını 

belirttiğini, 

Çörtük, İstanbul'a döndüğünde Korkmaz Yiğit'in kendisini arayarak ısrarlı bir şekilde 

görüşme talebinde bulunduğunu sonuçta Tarabya Otelinde akşam saatlerinde buluştuklarını, yine 

ortaklık teklif ettiğini, Korkmaz Yiğit'in bu ortaklıkta sonradan hesaplaşmak kaydı ile tüm mali 

kaynakların kendisi tarafından karşılanması önerisinde bulunduğunu, Çörtük'ün görüşmede bu işin 
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ticari bir tekliften ziyade isminin kullanılmasına yönelik olduğunu Korkmaz Yiğit'e ifade ederek 

teklifi tekrar ret ettiğini, 

Bu defa Korkmaz Yiğit'in kendisine medya ve televizyon alanındaki faaliyetlerini 

anlattığını ve ortaklık teklif ettiğini, görüşmeler neticesinde Korkmaz Yiğit'in Kanal 6'yı alması 

halinde Genç TV'yi aldığı şartlarla Çörtük'e satması konusunda mutabakata vardıklarını, Çörtük, 

Korkmaz Yiğit'e Türk Ticaret Bankası ihalesi ile ilgili konularda veya bu hususta Başbakanla 

görüşmesini tavsiye etmediğini, sonuçta Genç TV'yi Korkmaz Yiğit'in Raks Grubundan satın aldığı 

koşullarla kendisinin satm almayı kabul ettiğini, savcılığa ibraz edilen sözleşmede görüldüğü üzere 

Genç TV'yi 41 milyon 200 bin Dolar bedelle satın aldığım, bu bedelin 29 Milyon Dolarını peşin 

ödediğini, kalanını da 1999 yılında Raks Grubuna iki taksitle ödeyeceğini, belirterek kesinlikle 

Korkmaz Yiğit'in açıklamalarında ifade ettiği gibii Türk Ticaret Bankası ihalesinde aracılık 

yapmadığını ve Genç TV'yi bir komisyon olarak almasımn söz konusu olmadığını, Korkmaz 

Yiğit'in bu konudaki açıklamalarının tamamen gerçek dışı olduğunu, 

Çörtük, Korkmaz Yiğit'in açıklamalarında bu ihaleyi kendisine 380 milyon Dolai civarmda 

sağlayacağına ve bu hususta aracılık yaptığına dair iddialarının da tamamen gerçek dışı olduğunu, 

Korkmaz Yiğit'e "Başbakan'ın Gazi Erçel'e telefon açtığı, bu çocuğu fazla hırpalamayınız, bu işi 

370-380 milyon Dolar'a bitirmeliyiz dediği" şeklinde bir sözü de olmadığını, Başbakandan böyle 

bir konuşma duymadığını ve Korkmaz Yiğit'e söylemediğini, zaten pazarlık ve açık artırma ile 

yapılacak bir ihalede böyle bir teminatın da ticari anlamının olmadığını, 

Çörtük, Korkmaz Yiğit'in Genç TV'nin alışverişinden dolayı Ankara'da kendisini bir 

yemeğe davet etmesini istediğini, Korkmaz Yiğit'in bu yemekte ihaleye kesinlikle katılacağını, 

çekindiği iki rakibinin olduğunu, bunlardan birinin Zorlu Grubu diğerinin de Erol Aksoy olduğunu 

söylediğini ancak Kanal E'nin arşivinde Aksoy'la ilgili bir dosyasının mevcut bulunduğunu, Erol 

Aksoy'a haber gönderdiğini, bu nedenle ihaleye girmeyebileceğim, girse de kendisiyle mücadele 

edemeyeceğini, Zorlu Grubu için de eğer Başbakan korumaz ise onları da geçebileceğini belirttiğini, 

buna karşılık ta açık artırmalı bir ihalede Başbakan hiç kimseyi koruyamaz dediğini, 

konuştuklarının bundan ibaret olduğunu, Korkmaz Yiğit'in gerek kendisine, gerek Başbakana ve 

gerekse Güneş Taner'e atfen söylediği şeylerin doğru olmadığım, 

Çörtük, Ankara'da kendisine ait restaurantta Korkmaz Yiğit ile beraber iken Başbakanın 

çağrısı ile Başbakana gittiğine ilişkin olayın, Korkmaz Yiğit'in anlattığı gibi olmadığını, 

Pakistan'daki bir sorunla ilgili olarak Başbakandan görüşme talebinde bulunduğunu, Başbakanın 

özel Kaleminin kendisini arayarak Saat gece yarımda gelip gelmeyeceğini sorduğunu, kendisinin de 
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geleceğim diye cevap verdiğini, zira Başbakanın genellikle bu gibi görüşmeleri geceleyin 23.00-

00.02 saatleri arasında yaptığım, yemekten kalkarak Başbakana gittiğini, Pakistan'daki sorunlarıyla 

ilgili görüşme yaptığını, görüşme bitiminde Başbakanın kendisine bir saat önce Zorlu Grubu 

buradaydı Türk Ticaret Bankasının ihalesi konusunda Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı'nm 

işbirliği içinde olduklarını söylediler dediğini ve bu konuda senin bir duyumun varmı diye 

sorduğunu, Başbakana kendisinin bu konuda bilgisinin olmadığını, ancak bazı duyumları olduğunu 

söylediğini ve o gün Korkmaz Yiğit İle de görüştüğünü de belirttiğini, Başbakanın kendisine 

Korkmaz Yiğit'le bir alışveriş yaptın bir ilişki kurdun, ona söyle Alaattin Çakıcı ile bir ilişkisi varsa 

bu ihaleye girmesin sonra başı belaya girer dediğini, konuttan çıktıktan sonra ertesi sabah kendisine 

uğramasını ve bir mesaj vereceğini Korkmaz Yiğit'e söylediğini, Korkmaz Yiğit'inde uyumadığını 

ve mümkün ise iki dakika uğrarmısın dediğini, yakın olduğu için otele uğradığını ve Başbakanın 

kendisine söylediklerini Korkmaz Yiğit'e aktardığını, Korkmaz Yiğit'inde kendisine Çakıcı ile 

böyle bir ilişkisinin olmadığını ve olamayacağını ifade ettiğini, Çörtük, Korkmaz Yiğit'in 

açıklamalarında ifade ettiği, Başbakanla görüşme meselesinin bundan ibaret olduğunu, buna aykırı 

olarak söylediği şeylerin tamamen gerçek dışı olduğunu, 

Çörtük, Korkmaz Yiğit'in bu ihaleyi aldıktan sonra kendisine kamu bankalarından krediler 

sağlanacağı hususunda bazı kamu görevlileri ile siyasetçiler tarafından vaatlerde bulunulduğu 

hususunda herhangi bir bilgisinin olmadığını, sonuç olarak , Korkmaz Yiğit'in doldurup yayınlattığı 

bu açıklamalardaki ifade ve iddiaları kabul etmediğini, Türk Ticaret bankası ile ilgili olarak araya 

girmediğini, siyasetçi ve bürokratlarla ilişkiler sağlamadığını, bu sebeple de ihaleye fesat 

karıştırmadığını ifade etmiştir. 

1.3.2.3- Süleyman Gazi Erçel'in İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Savcılığına verdiği 03.12.1998 tarihli tanık ifadesinde özetle; Türk Ticaret Bankasının 1994 yılında 

zor duruma düştüğünü yapılan iyileştirmeler neticesinde 1998 yılında satışına karar verildiğini, 

açılan ihaleye 5 firmanın teklif verdiğini, teklif verenlerin banka sahibi olmaları nedeniyle Hazine 

ihaleye girmelerinde mahsur yoktur dediğini, Korkmaz Yiğit'in de ihaleye girdiği dönemde ihaleye 

katılmasını engelleyecek olumsuz herhangi bir durumun söz konusu olmadığını, 

Korkmaz Yiğit'le bir yurtdışı yolculuğunda tesadüfen bir arada olduklarını, bu yolculuk 

sırasında Korkmaz Yiğit'in Fransa'da bir banka satın alma işiyle ilgilendiğini bu konudaki 

kanaatini ve teknik bilgilerini sorduğunu, kendisininde Fransa'daki bir bankanın satış prosödürü ile 

ilgili kısa bilgiler verdikten sonra o tarihlerde satış işlemlerine başladıkları Türk Ticaret Bankasını 
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almasının Fransa'daki bir bankanın satın alınmasından daha kolay bir işlem olduğunu, söylediğini, 

Korkmaz Yiğit'in de bu konuyu enteresan bulduğunu ve Alaattin Çakıcı'nın da bu konu ile ilgili 

olduğunu ifade ettiğini, Erçel, Korkmaz Yiğit'e "Maalesef şeklinde herhangi bir kelime sarf 

etmediğini, ancak Korkmaz Yiğit'in bu sözü karşısında Devlete ve kendilerine bu çeşit tavırlarla 

herhangi bir etki sağlamayacağını ifade ettiğini, Korkmaz Yiğit'in Ankara'da kendisini ziyat ettiğini 

ve Sandığın hissesini almak için girişimde bulunduuğunu söylediğini, bu konunun kendilerini 

ilgilendirmediğini ifade ettiğini, ancak, bankanın küçük de olsa bir hissesi çalışanlara ait olduğu için 

bankanın iç huzuru yönünden bu konuya önem verilmesi gerektiğini belirttiğini, Korkmaz Yiğit'in 

kendisine hayır demiyecekleri rakamın ne olacağım sorduğunu, kendisinin de ihaleyle ilgilenen ve 

ilgili olan herkese söylediği gibi ona da 400 milyon liranın altında olmaması gerektiğini belirttiğini, 

bu açıklamasında özel bir amacının olmadığım ve bir ihalenin hangi rakamla sonuçlanacağını 

bilmesinin imkanın bulunmadığını, 

Gazi Erçel, Korkmaz Yiğit'in televizyon kanalındaki açıklamalarında olduğu gibi, 

Başbakanın kendisini Kamuran Çörtük'le beraberken arayarak "bu çocuğu fazla hırpalamamalıyız, 

bu işi 370-380 milyon Dolar'a bitirmeliyiz" şeklinde bir talimat vermediğini ve kesinlikle herhangi 

bir yönlendirmede bulunmadığını, Başbakanın Türk Ticaret Bankası ile ilgili olarak kendisini bir 

defa telefonla aradığını ve bu telefon görüşmesinde de kendisine bankayı kaç liraya vermeyi 

düşündüklerini sorduğunu, Başbakana da 400 milyon doların altında olmayacağını ifade ettiğini, 

ihale sonrasında görevli personeline teminat mektuplarının tamamının özel bankalardan istenmesi 

hususunda talimat verdiğini, bu talimat üzerine Korkmaz Yiğit'in kendisinden randevu alarak 5 

dakika görüştüklerini, bu görüşmede kamu bankalarından alınacak teminat mektuplarının kabul 

edilemeyeceğinin bildirildiğini, bu hususta Başbakanın ve Devlet Bakanın kendisine hiç bir telkin 

ve tavsiyede bulunmadığını ve bu konudaki iddiaların doğru olmadığını, 

îhale yapılmadan önce Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde yer alan haberlerde Alaattin 

Çakıcı'nın adamlarının Lav silahları ile yakalandığı ve bu olayın Türk Ticaret Bankası ihalesiyle 

ilgisinin olduğunun belirtilmesi üzerine işin ayrıntısını öğrenmek maksadıyla 24.06.1998 tarihinde 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazdırarak tahkikini istediğini, bu yazının cevabının 

04.08.1998 tarihinde ihale bitiminden altı saat sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geldiğini 

yazının oradanda kendisine getirildiğini ve yazının içeriğinde görüldüğü üzere bu yazının 

03.08.1998 tarihi itibariyle ilgili bütün birimlere ulaştırıldığı ve aynı zamanda Başbakanlık 

Makamına da bilgi verilmiş şeklinde olduğu, ayrıca ihalenin bitirilmiş olması ve sonucunda da 

Hazineye bildirilmiş bulunması nedeniyle başka bir yere bildirmediklerini, çünkü yazı ile konu ilgili 

makamlara bildirildiği için bir daha bildirme gereği duymadıklarını, ayrıca satış prosedürü 
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tamamlanmadığı için ilgililerin bu yazıyı dikkate alacaklarını tahmin ettiklerini, sonradan bu yazının 

çeşitli kademelerde kaldığını öğrendiğini, sonraki tarihlerde bilindiği üzere Korkmaz Yiğit ile 

Alaattin Çakıcı arasındaki telefon görüşmeleri yayınlanınca, ihaleyi durdurduklarını ve ihaleye fesat 

karıştırıldığı, gerekçesiyle, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına başvuruda 

•bulunduklarını beyan etmiştir. 

1.3.3- Eski içişleri Bakanı Kutlu Aktaş ile Korkmaz Yiğit arasında Bakanlık makamında 

yapılan görüşme kaydımn anlaşılması zorluğu nedeniyle, deşifre metin olduğu gibi aşağıya 

alınmıştır. (Ek: 8) Deşifre metinde (1) İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ı, (2) Korkmaz Yiğit'i temsil 

etmektedir 

"30 EYLÜL 1998 tarihinde MAKAM'da yapılan kayıtın anlaşılır nitelikte olmaması 

nedeniyle bazı bölümler çözülememiştir. 

Birer mimari şaheser. Yani şöyle bir baktığınızda şehir de bir estetik görebilirsiniz. 

1-Semt olarak çok güzel orası 

2-Semt olarak çok güzel orda tek engel var. Bu otoparkı kimseye iptal edemeyiz. Yarın 

öbürgün derlerki adam otoparkı...Otopark o kadar kalmayacak mı ?Okula kalıyor. Okula kalıyor işte 

onu asıl milletvekillerimiz sizlerle birlikte... 

1-Ama otoparkın geliri okula kalıyor. 

2-Tabi tabi okula kalıyor. Orada tavrımızı koyduğumuzda ... O öyle efendim. Pertevnial 

Lisesindeki ıslahımız devam ediyor. Ondan sonra... 

1-Onlar bir karşı çıktılar o işe vakıf mı var ? 

2- Ben anlamıyorum ki. Vakıf var efendim. Yani kompleks oldu. 

1-Ben onun içine girdim bakımsız gördüm. 

2-Hayır efendim yani okuyamaz orda okuyamaz talebe . Yani adı kalsın adını biz bir şey 

yapmıyoruz ki. Adı kalsın ama dökülüyor. Yani birisi çıkıyor diyor ki kardeşim bırakın. Benim 

değil efendim benim değil. Bakın... 

1- (Telefon çalar)Pardon kim Savaş Bey ? "Savaş Bey " diyor. 

2-Kiminle konuştuğunu bilse (Gülüşmeler) şaşırırdı. 

1-Savaş Bey bizim yaver. 
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2-Efendim şimdi... 

1-Ne içersiniz? 

2-Efendim hiçbir şey sonra çay alayım. 

1-Nasıl işler nasıl? 

2-Efendim işler çok iyi çok iyi olmaktan ötürü kötü biraz. 

1-Nasıl içersiniz ? Ben açık alayım açık içerim . Okul hizmetleri bitti okul olayı Salı günü 

temel atmada ve açılışta mutlaka. 

1-İnşallah. 

2-Cumhurbaşkanımız İnşallah bu sefer bizi kırmaz. 

1-Gelir gelir. 

2-Gelmez efendim. Niye gelmedi onurum kırıldı. Vallahi... Benim yatınmım şahıslar 

üzerine değil efendim. 

1-Tabi... 

2- Devam ediyor. Eğer katkınız desteğiniz olursa, 

1-Onu Vali ile görüşmek lazım. 

2-Ben devam edeceğim efendim. Devam edeceğim Sizle görüştükten sonra biraz... 

1-Estağfurullah. 

2-Tuttuk biraz medyaya girdik. 

1-Kim almışınız duydum bu. Genç TV'yi Ben 

2-Efendim aldık onu daha sonra Genci Bayındıra sattık. 

1-Niye devrettiniz ? 

2-Ben Kanal 6 'yi aldım. Kanal E'yi aldım. Birde İstanbul'da Genel Haber Kanalı açtım. 
Dahasmı söyleyeyim mi ? Sabah Grubundan Yeni yüzyıl ile Ateşi aldım. Doğan Grubundan 
Milliyeti aldım. 

1-Devrettilermi size ? 

2-Ben hepsini aldım. Bir tek Milliyetin, ayın 15.'inde devri oluyor. 

1- Epeyce bir para değilmi ? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 



- 3 6 -

2- Çok para efendim. Zaten onlar... 

1 -Ne olacak bunlar şimdi. 

2-Şimdi anlatacağım onları. 

1-Şimdi şu anda bir sıkıntınız yok değil mi ? epey bir sıkıntı geçirdiniz o zaman 

2-Efendim. 

1-Banka alımmday-dı değil mi. O ? 

2-Şimdi Milliyet ayın 15' ine kadar borsaya açık bir şirket olduğu için Doğan Grubu Borsaya 

satmama taahhüdünde bulunmuş bu yüzden o borsada hisseleri oynuyor ama biz sağını solunu 

öğrendik paramızın... şeyi belli. 

1-Şimdi bu nereden geldi diyor öyle mi ? 

2-Şimdi oraya geleceğim. 

1-Kusura bakmayın ben bunları soruyorum ama. 

2-Ben sizi bir kardeş gibi mütalaa ediyorum. Aslında şu anda bir işlem yapılmıyor ama 

...Orada bir hukukumuz oldu. Orada sizin pratik hareketlerinize şahit oldum. Onu böyle yap bunu 

böyle yap takipçiliğinize şahit oldu... Siz olmadan... bakın ben hala Türkiye'de 

hissediyorum...Efendim ben şimdi şuan medyada ... Yaşar Eroğlu'nu aldık. Doğan Medya 

Grubundan ...3 televizyon, iki Milli Gazete ikisi de ağırlığı olan bir gazete. 

1-Tabi canım bir Milliyet diğeri Yeni yüzyıl bayağı tirajı olan gazeteler. 

2-Biz Şubat ayında Aydın Doğan ve Dinç Bilgin ikisi ile de alışveriş bir arada oldu. 

1-Sabah' da satılıyormuş öyle bir şey duydum ben. 

2-Şimdi ilk defa size beyan ediyorum. Benim bir flörtüm var resmini buldular. Nasıl 

buldular... Yok efendim Türk Ticaret Bankasının ihalesi bana kaldığı gün... Kanm benim mimar 

okul arkadaşım işte bana böyle benim imajı kötülemek, sekreteri ile evlendi diye manşet atmışlar, 

Benim karımla resmimi niçin koyuyorsun kardeşim. Kamuya mal olmuş olduğumuz için özel hayata 

dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Efendim iki şey tartışılmaz efendim, ülke milli 

menfaatleri konuşulmaz ben bugün iki sayfa şey hazırladım. Güven Erkaya'dan rica ettim. Kimlerle 

mücadele... Medya gözü ile değil de milli menfaatlerimizin bir altını çiz dedim. Çok güzel bir ifade 

ile iki sayfa.... 

1- Değerli Komutan'dır. 
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2-Çok değerlidir. Ya diyor ki Şimdi benim gazetelerime ve televizyonlarıma ama 

beni 15 Ekimden sonra 

1-Şimdi benim buraya gelmem gibi sizin medyacılığınız da çok hızlı gidiyor.... 

2-Çok hızlı gidiyor efendim. Milli Menfaatin altını çizdik. îki gazeteci olarak yorum 

açmayacaksınız. Üç kişilerin özel hayatına girmeyeceksiniz. Dört yargı kararı olmadan hiç kimseye 

böyle bir şey yapmayacaksınız. Beni hiç kimseden tekzip yapmak özür dilek zorunda bırakmayın. 

(Yiğit'in sahip olduğu medya hakkında ve çalışma ilkeleri ile ilgili konuşuluyor.) Efendim biz Allah 

izin verirse şubat ayında medyada bir numara olmak durumundayız. Aydın Doğan bey 

1-Televizyon şeyin di zaten Sabah grubunun....: 

2-Sayın Bakanım ben 97 Aralığından beri Ankara'ya hiç gelmedim. Devletle ömrümde hiç iş 

yapmadım. 

1-E yine olmazsa bu nasıl olacak. 

2-Türk Ticaret .isine girdiğime gireceğime milyarlarca pişmanım/ 

1-Ne oldu Hayyam vardı, Hayyam işi ne oldu. Ticaret Bankasını alacaktı. O ticarete girdi 

değil mi O. 

2-Hayır efendim Ticarete girdi de 

1-Önce birinci liste de vardı. Zaten değilmi ? 

2- Gelecem efendim şimdi oraya geleceğim efendim. 

1-Çekildi mi ihaleden? 

2-Hayır çekilmedi. 

1-Girdi ihaleye değil mi ? 

2-Girdi ihaleye ve girdi kaldı Kimse ile kavga etmeyecek girişimlerimiz oldu derler ki 

bundan sonra hayatta iş yapmam yaparsam, bağımsız kalamam bakın arada hiç problem yok. Hayri 

Kozakçıoğlu'nu İstanbul'dan tanırım. Ufuk Söylemez, Kozakçıoğlu'nu da Dış Bank' ta Genel 

Müdürken tanıyorum. Milletvekili iken, onun dışında Mesut beyi, Tansu hanımı, Deniz beyin, 

Süleyman beyin canlı yüzlerini görmedim. Ellerini sıkmadım. Bu banka ihalesinden sonra Sn. 

Başbakanla 2 defa görüşme imkanı oldu. Bu nedenle ben kimseye bağlı değilim. Ben çok bağımsız 

bir diyorum ki ben bu iktidar için şansım, muhalefet için şansım, asker için şansım çünkü 

kimseye karşı bir şeyim yok. 
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1 -Sizin aileniz Istanbul'damı şimdi ? 

2-Efendim. 

1 -Siz Baku' lümüsünüz? 

2-Şöyle efendim Bakü'lüyüm bütün gücümüzle Şubat ayında biz bir numara olmaya 

çalışıyoruz. Bir numara olamaz isek iki numara oluruz. Ama Şubat ta yani medya da biz 

1-KanalEkimin 

2-Bizim efendim bizim. 

1-Yok Sizden önce kimin kanal 6 şeyin değil mi ? 

2-Efendim Mehmet Kurt için çok problemli 

1-Daha önce Ahmet Özal'ındı değil mi ? 

2- Ahmet özal'ındı çok problemleri var. Medya böyle efendim. Türk Ticaret Bankası 

ihalesine girdik sürekli Çakıcı Çakıcı mevzuu girsek mi girmesek mi? 

1-Niye Çakıcı ile irtibatlandırdılar sizi Çakıcı ile 

2-Efendim niye irtibatlandırdılar şimdi Çakıcı Efendim istanbul'da 100 tane kişiye 

sorsanız 90 tanesi görüşüyor. Şimdi yemin ederim ki. 

1-Söylüyorlar yani bazıları gelip söylüyor. 

2-Bank Ekspres kurduk. 1994 Ayhan Şahin aldı. Bakın haklı olarak Kanal 6 biz 

aldık....Kanal 6 da yine Ahmet Özal Çakıcı olayı vardı. E şimdi Türk Ticaret buda bize kaldı. 

Diyorlar ki Erol Evcil kredi ver diyor. Bankayı Erol Evcil'e almak istiyor. 

1-Ticaret Bankasını 

2-Evet sonra o iş bitiyor....bir gün açtı dedi ki ağabey dedi. Hürmet ederim. Senin çocuğun 

sabah saat 8 ' de filanca plakalı minibüs ile okula gidiyor. Onun şoförü o bizim arkadaşımız. 

1-Hakikaten doğrumu ? 

2-Doğrudur. 

1-Kredi verdiniz. 

2- Kredi vermedim efendim. Vermedim. Adamın korkusunu çok iyi hissettim. O korkuyu 

ten anlatamam. 

1-Yapıyor adam Emin Cankurtaran'a ateş ettirdi. Bilmem kime, ne verdiniz villanın dışında. 
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2-Efendim ben villamn dışında hiçbir şey vermedim. 

1-Yani 1 milyon luk villayı 350 bin dolara verdiniz. Öylemi. 

2- Evet 

1-Bizim memurlardan yer alan var mı ? O istanbul daki' görevlilerden. 

Yok efendim kimse yok. Tövbe Allah şahit, eden bak bir kere emniyet camiasından çok 

arkadaşım var hiç kimsenin bana yanlışı olmadı. Ben kimseye bir şey vermedim. Allah şahit. 

1-Demir bankı 10 milyon dolar sizin hisseniz değil mi ? 

2-Efendim bakm yani hiç umrumda değil diyor ki Halit Cıngıllı 

Cumhurbaşkanı ile görüşmeye saat kaçta gitti hangi uçakla gitti hangi uçakla geri döndü. Bunlan 

bana bildiriyor öyle tuhaf şeyler var ki böyle sinirleriniz ' 350 milyonluk bankaya 650 

milyon dolara aldık. Sayın Bakanım. 

1 -O kadar ediyormu. 

2- En yukarısı 400 milyon aman üstümüzde bir şey çıkmasın aman zaten Çakıcı lafları 

var. Devlet 412 milyon dolar bankaya para koymuştu muhalefet partileri..... 

1 -Belki yakalanmasaydı isteyecekti. 

2-Mutlaka efendim. Mutlaka ben şimdi 1 milyon 300 milyon dolarlık alışveriş yaptım. 

1 -Bu villalardan 

2-Bankalardan ve bu medya dan bunlar hiç önemli değil İnşaallah bir gün size de bu 
villalardan 

1.- Yok yok benim o kadar param yok. 

2.- Tamam efendim gelin bir görün eğer ben bir bankadan 400 milyon dolar kredi alıyorsam 

o benim 

1-Prestij. 

2.- Eğer ben bir bankadan 400 milyon dolar alabiliyor sam Ben hep adımı saklamaya 

çalıştım. Ama birden oluverdi. Alaattin Çakıcı 'nm Korkmaz Yiğit'le yakınlığım Kimler yok ki 

efendim. Siz sayın ben eksik diyeyim. 

1 -Ne yapıyor (Çakıcı) açıyor telefonu 

2-Hepsiyle efendim dolar 
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1-Ne yapıyorlar peki ? 

2.- Ne yapsınlar efendim, ne yapsınlar ? Korkudan 28,5 milyon dolar Cavit Çağlar gibi 

bir adam veriyor. (Bu esnada telefon çalıyor . Sn. Bakan "Kalsın şimdi" diyorlar) Efendim ben 

çoluk çocuk efendim ben,ben 

1.- Çalışa çalışa bir noktaya gelmişsiniz. (Karşılıklı konuşmalar bu bölümde anlaşılmıyor.) 

1-Hala devam ediyor mu (Alattin Çakıcı) adamları marifetiyle böyle tehdit etmek gibi. 

Sanmıyorum. 

1-Olmaması lazım. 

2-Yok Mesela meselenin araştırılması lazım değil mi? Mesela bunların 

araştırmasını yapmak olduğum için yani bunların üzerinde durmak gerekmez mi ? 

2-Ne yapacaksınız? Hadi Türk Ticaret Bankasının 80 milyon dolar Erol Evcil'den 

alacağı var. 

1-îş Bankası da Erol Evcil'de yurt dışında herhalde ... 

2- (Anlaşılmıyor ) 

2-Tabii canım büyük para 

2- Bu para eğer yaşıyorsanız bir anlamı var. 

1-Kafasını, gözünü kırar, bacağını koparır. 

2-Herkes korku içinde işinden sonra... 

1-Hesap verme devri başlayacak. 

(Anlaşılmadı ) 

2-Nesim'i mi efendim Malki'yi 

1- Evet, onu neden öldürdüler ? 

2-Efendim ben ölümünü tam hatırlamıyorum. 

1 -Bu Kıbrıs' ta mı öldürüldü ? 

2- Hayır efendim Bursa'da Ben bu, konuyla alakalı ölümüne bir ay kala samimi olduk. 

Benim yaptığım bir arazi işinde onu % 40 Bursa' da bu Erol EvciPle ortaklığı vardı. Ben Nisso 

öldükten sonra öğrendim. Bu Nisso ölümden çok kötüydü o sıralar Çavit' in satışı çok 

iyiydi. 
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Piyasayı kurtardılar. Cavit Çağlar Nisso arıyor Erol Evcil'le konuşuyor 

2- Ondan sonra Alaattin Çakıcı arıyor. (Aradaki konuşmalar anlaşılmıyor) 

2- Alaattin Erol'a sen bilmiyor musun ki o adam benim düşmanım diyor. Erol bakıyor ki şey 

olmuyor. Erol söylüyor ki Allah kahretsin kafası karışıyor Erol'un ertesi gün Çakıcı 'yi arıyor. 

Bu şerefsizin nasıl tezgah kurduğunu biliyorum diyor. Şimdi Erol , Çakıcı' yi arıyor diyor ki 

Nisso heran yan çizebilir diyor. Onu öldürtmeyi başkasısana organize etmiş, benim ismimi veren piç 

diyor. 

1-Erol Evcil? 

2-Evet. O Erol Nisso'nun cenazesine geldi. Soğukkanlılığı görmüyormusunuz efendim. Bir 

yüzbaşı bir onbaşı bu işle alakalı soru soruyor. Fakat bu yüzbaşıyı Hakkari'nin Çukurca ilçesine 

sürdüler. Şu anda Hakkari'nin Çukurca'sında kahramanca savaşıyor. Ve orda bana dediki bazı 

resimler göndermek istiyorum. 

Şu ortamda savaşıyorum diye. Bak ben şuan Çakıcı'dan hiç korkmuyorum. Efendim birkere 

Evcil, Bursa' da otuz tane Emniyet mensubu var.. 

1-Ha güvenlik için 

2-Güvenlikçi mi değil mi.... 

1-Onları almış orda besliyor. 

2- Ben sanıyorum bu kredi Kimse vermez. 

1-200 bin dolar vermezler. 

2-Bu gün ben Korkmaz Yiğit' im bana İstanbul' un en değerli arazileri bende; mülk 

arazilerim var 7-8 bin konutluk mülk arazilerim var. (Sekreteriyle ilgili konu da konuşuluyor. 

Ayrıca evliliklerinden bahsediyor. Eşlerimin hepsi benim başımın tacıdır. Çocuklarımla eşlerimle 

diyalogum çok iyidir. Onların hayatları emniyettedir.) 

1-Ben bu şeyi soracaktım. Alaattin Çakıcı bazı adamlardan para mara istemiş biliyor musun? 

Uğur Çakıcı'yı öldürdü bazı hasımlarını cezalandırdı. Peki bu İstanbul iliyle ilgili birşeyler varım ? 

2-Evet efendim bu yeni yetmelerden bu insanlar emniyetin içinden destek görüyor...... asayiş 

şube müdürü vardı Kutlay Çelik bu adam mutlaka aşayışşube müdürünün bu işin üzerine 

ciddiyetle eğilmesine rağmen efendim MHP'lisi DYP'lisi bir sürü Bakan, milletvekili 

devreye girdi adamlar serbest kaldımı yalvarıyorum bana yardım edin diye Şimdi siz 
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kendinizi benim, yerine koyun siz hiç böyle bir olay yaşadınız mı ? Şimdi o nedenle insanlar 

şöyle bir endişe taşıyorlar. Bir af çıkacak bu insanlar da bundan faydalanacak danışıklı döğüş 

1-Diğerlerinin Sedat Peker gibi bir talebi oldumu. 

2-Yok efendim hiç hiç olmadı. Şu anda herkes korku içerisinde. îş dünyası da korku 

içinde. Acaba serbest kalırmı? Mafya korku içerisinde. Acaba bu işin sonu nereye kadar gidecek 

Sayın Bakanım bu kararlılıkla götürmek lazım. 

1-Kararlıyız biz çok kararlıyız .Götüreceğiz. 

2-Bu biz ülkenin menfaatleri doğrultusunda Deyin ki siz ne çıkarınız var. Kimden ne 

çıkarınız var. Bu arada bizim iyi bir politikamız var. 

1-Medya-yıda bu şekilde götüreceksiniz. Dinç Bilgin'in elinde bir şey kalmıyor o zaman 

Sabah 'da gidince 

2-Efendim öyle bir hepsini alıyorum. Ve iki yıl da hiçbirisini işten çıkarmama şartı 

koymuştum. Niye satıyorlar bunlar niye? Aydın beyin bir ihtiyacı yok. Benim bildiğim kadarıyla 

Efendim para ile imanın kimde olduğu belli olmaz. Bugün ihtiyacın yok ancak yarın borçlu kalırsın. 

Herkesin heran borcu olabilir İktidarın, muhalefetin o kadar çok bahsedildi ki bugün bu 

insanlar bizi rahatsız edecekler diye korkuya düştüler. Onlar da üçüncü bir grubun büyümesinde 

bizim gibi bir devletle işi olmayan biz bu ülkeye o kadar çok esir olduk ki bir gün birileri 

bizden hesap soracak göreceksiniz ki medyada dört beş ay sonra farklı bir ruh olacak 

okur sayısı kalmamış, medyaya güven kalmamış (Veda Konuşmaları)" 

1.4- Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu 

Başkanlığı'nın İçişleri Bakanh'ğına gönderdiği 03.03.2000 tarih ve 9/43-8 sayılı yazıda Türk Ticaret 

Bankası ihalesi ile ilgili bilgi belgelerin istendiği, İçişleri Bakanlığının gönderdiği 06.03.2000 tarih 

ve EGM 012.01.01.063591 sayılı cevabi yazısı ve ekleri tarih sırasına göre özetle; (Ek:9) 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Genel 

Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği 24.06.1998 tarih ve 

B.02.2.TCM.0.16.00.00-70755 sayılı yazıda, Türk Ticaret Bankası A.Ş'nin Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu'na (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde) ait % 84,52 oranındaki hissesinin 

blok satış yöntemiyle ihaleye çıkarıldığını, ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet 

Kurumu'ndan yatırımcılarla ilgili olarak alınacak ön izinler çerçevesinde kendileriyle pazarlık ve 

açık artırma görüşmelerine başlanabileceğini, ancak 19 Haziran 1998 tarihli basında (Hürriyet ve 
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Sabah gazetelerinde) ihaleye teklif veren bazı firmaların ihaleye katılmamaları için bazı çevrelerce 

tehdit edildikleri iddia edildiğini ve bu olaylarla ilgili olarak da girişimde bulunan iki kişinin 

İstanbul Emniyetince yakalandığını, ülke ekonomisi ve bankacılık sistemi yönünden büyük önem 

arz eden Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin ihalesinin her türlü spekülasyondan uzak ve şeffaf biçimde 

gerçekleştirilebilmesi için ihaleye teklif veren yatırımcılar esas olmak üzere konu araştırılarak 

sonucunun kendilerine bildirilmesinin istendiği, görülmüştür. 

İncelemelerde, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 

gönderdiği 24.06.1998 tarih ve B.02.2.TCM.0.16.0000 sayılı yazının (Ek: ) 30.06.1998 tarihinde 

Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na intikal ettiği, söz konusu 

evrakın daha sonra 02.07.1998 tarihinde Asayiş Daire Başkanlığına gönderildiği, yazının 

07.07.1998 tarihinde de Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Daire Başkanlığına intikal ettiği, .Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na 

gönderdiği 14.07.1998 tarih ve B.05.1.EGM.0.09.06.01/320.2990 sayılı yazıda, T.C. Merkez 

Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan alman Emniyet Genel Müdürlüğü'ne muhatap 

24.06.1998 tarihli yazımn ve ekindeki belgelerin muhteviyatının tetkiki ile yakalama ve ihale 

konusu hakkında verilecek cevaba esas olacak mevcut bilgilerin kendilerine gönderilmesini talep 

ettiği, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderdiği 23.07.1998 tarih ve B.05.1.EGM.0.06.13.1200/8 (8452-

98) sayılı yazıda, Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi ihalesi konusunda yapılan incelemelerde, 

ihaleye bir çok firmanın başvurarak dosya açtırdığını, ancak, bir menfaat grubunun ihaleye katılan 

diğer yatırımcılara yönelik tehditte bulunmak suretiyle ihaleden çekilmelerini sağladığı yolunda 

güvenilir kaynaklardan bilgilerin intikal ettiğini, POAŞ satışında olduğu gibi Türk Ticaret 

Bankasının özelleştirilmesinde de çok ortaklı şirketlere satışta bulunulması halinde çıkar gruplarının 

illegal girişimlerinin boşa çıkarılmış olacağının belirtildiği, görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün, İstihbarat Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen yazısı 

üzerine konunun gereği için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na, bilgi için de Başbakanlık 

Makamına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Yahya Gür imzası ile 04.08.1998 tarih ve 

B.05.1.EGM.005.06.01/375-3299 sayılı yazısı ile bildirildiği, bu yazıda: 

"Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesiyle ilgili olarak; İlgi yazınızda ismi geçen 

firmaların, halen yurtdışında bulunan ve aranır durumdaki organize suç liderleri ve elemanları 

tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu firma sahiplerinden olan Korkmaz Yiğit lehine 

sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak şartıyla herhangi bir artırmada bulunmamaları 
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yönünde baskıya maruz kaldıkları, bulunla birlikte; ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç 

liderleri ile de ilişki içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş olup, bu bilgiler 

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanlığı'nca 03.08.1998 tarihinde ilgili bütün 

yetkililere bildirilmiştir." demektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'na gönderdiği 04.03.2000 tarih 

B.05.1.EGM.0.09.03.04/962-9625/1123 sayılı yazıda Türk Ticaret Bankası ihalesi için talep edilen 

istihbarat çalışmalarına ait verilen bilgilerde, (cevabi yazıda) kendilerine 07.07.1998 tarihinde 

intikal eden Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna ait 24.06.1998 tarih ve B.02.2.TCM.0.16.00 sayılı 

yazının cevabının 27 gün sonra 04.08.1998 günü verilmesi, söz konusu yazıda ACELE VE 

GÜNLÜDÜR kaydının bulunmaması, ihale tarihinin belirtilmemesi nedeni ile tahkikatın normal 

seyirinde tamamlandığını, çünkü bu tip çalışmalarda amaç kurumların isteklerini karşılayacak kesin 

bilgilere ulaşmak olduğunu, bu araştırmalarda arşiv kayıtları ile yetinmeyerek gerekli istihbarati 

araştırmaların yapıldığını ve elde edilen bilgilerin gecikilmeden aktarıldığının, belirtildiği 

görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gereği için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna, bilgi 

içinde Başbakanlığa gönderilen 04.08.1998 tarih ve 375-3299 sayılı yazı ile ilgili olarak bu kurum 

ve kuruluşlarda yapılan işlemler Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı 31.12.1998 tarih ve 

27/98-41 sayılı İnceleme Raporunda değerlendirilmiştir. 

1.5- Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderdiği 28.03.2000 tarih ve 9/43-17 sayılı yazı ile ihale 

konusuyla ilgili olarak yapılan çalışmalara ait belge ve bilgiler istenmiştir. 

T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'da 31.03.2000 tarih ve 090/0513 sayılı cevabi 

yazısı ile Başkanlığın hazırladığı 31.12.1998 tarih ve 27/98-41 sayılı İnceleme Raporunu 

göndermiştir. (Ek: 10) 

- Tasarruf Mevduat Sigorta Fonun Türk Ticaret Bankası A.Ş.'deki hisselerinin satış için 

açtığı ihale ile ilgili kamu oyunda çıkan tartışmaların incelenmesi amacıyla Devlet Eski Bakanı 

Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'dan havaleli 20.10.1998 tarih ve 70210 sayılı 

yazılarında belirtilen konular Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmeye alınmış 

olup, 31.12.1998 tarih ve 27/98-41 sayılı inceleme raporu hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 



- 4 5 -

Başbakanlık Teftiş Kurulunun hazırladığı 31.12.1998 tarih ve 27/98-41 sayılı inceleme 

raporunun konusunu oluşturan Devlet Bakanlığının 10.10.1998 tarih ve 70210 sayılı yazısında 

özetle; 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca Türk Ticaret Bankası A.Ş. hisselerinin satışına 

ilişkin ihale yapılırken, basında çıkan haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi 

istendiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihalenin Korkmaz Yiğit'te kalmasından yarım saat sonra 

gelen cevabi yazısı üzerine, bu ihalenin tamamlanmasına imkan bulunmadığını belirtilerek, 

konunun Hazine Müsteşarlığına intikal ettirildiğinin belirtildiği; 

Bunun üzerine, basında ileri sürüldüğü şekilde ihaleye katılanlarla ilgili olarak Emniyet 

Genel Müdürlüğü'nden bilgi istenip istenmediği, istendi ise ihaleyi olumsuz etkileyecek bir bilgi 

alınıp alınmadığı hususunda bilgi verilmesi Hazine Müsteşarlığı'nın 19.10.1998 tarih ve 69990 

sayılı yazısıvla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan istendiği, 

Fon'dan söz konusu yazıyla ilgili olarak henüz cevap alınmamış olmakla beraber, 

19.10.1998 tarihinde Devlet Bakanlığınca T.C. Merkez Bankası Başkanlığından Emniyet veya MlT 

teşkilatlarından yazılı veya sözlü bilgi alıp almadıklarının sorulması üzerine, alınan ve aynı tarihte 

Hazine Müsteşarlığı'na intikal ettirilen, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu'na gönderdiği 04.08.1998 tarih ve 375-3299 sayılı yazısında; "Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 

satış ihalesi ile ilgili olarak; ilgi yazınızda ismi geçen firmaların, halen yurtdışında bulunan ve aranır 

durumdaki organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu 

firma sahiplerinden olan Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak 

şartıyla herhangi bir artırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla birlikte; 

ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile de ilişki içinde oldukları yönünde 

istihbari bilgiler elde edilmiş olup, bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 

Başkanlığı'nca 03.08.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirilmiştir." açıklamalarına yer 

verildiği, 

T. Ticaret Bankası A.Ş.'nin % 84,52 oranındaki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait 

hisselerinin Korkmaz Yiğit Înşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devrine Devlet Bakanlığının 

08.09.1998 tarih ve 98/1584 sayılı Onay ile adıgeçen Şirket tarafından verilen taahhütlerin yerine 

getirilmesi kayıt ve şartıyla izin verilmesinin uygun bulunduğu ve keyfiyetin Hazine 

Müsteşarlığı'nca aynı tarih ve 59502 sayılı yazıyla T.C. Merkez Bankası nezdindeki Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirildiği daha sonra 13:10.1998 tarihinde İçel Milletvekili Fikri Sağlar 

ve arkadaştan tarafından T.B.M.M. Başkanlığına verilen önerge ile, Partilerine ulaşan bir ses 
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bandımn Türk Ticaret Bankasının Özelleştirilmesinde mafyanın etkinliğini gözler önüne serdiği, 

ihaleye girmek niyetinde ve hazırlığında olan firmaların mafya tarafından nasıl caydırılmak 

istendiğinin açıkça tespit edildiğine temasla Anayasanın 98 inci ve T.B.M.M. tç içtüzüğünün 104 ve 

105 inci maddeleri uyarınca tüm özelleştirme ihalelerinin başlangıç ve sonuç aşamaları ile ihaleleri 

kazanan firmaların mali durumları ve ihale koşullarını yerine getirip getirmediklerinin belirlenmesi 

amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının talep edilmesi üzerine ileri sürülen iddialarla ilgili 

araştırmalar sonuçlanıncaya kadar, adıgeçen Bankaya ait hisselerin devrine ilişkin izin ve satış 

sürecinin durdurulmasının Bakanlık'ca uygun görüldüğü ve bu durumun Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna bildirildiği, belirtildikten sonra, "Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak, T.C. 

Merkez Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, kendilerine intikal etmiş olan ve 

içeriği itibariyle bu konudaki karar ve tasarrufları etkileyecek mahiyetteki Emniyet Genel 

Müdürlügü'nün söz konusu yazısına rağmen, Türk Ticaret Bankası A.S.'nin hisselerinin ihale 

suretiyle satışına ilişkin işlemlere devam edilmesi ve satışa konu hisselerin Korkmaz Yiğit înşaat-

Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devrine izin verilmesi hususunda Hazine Müsteşarlığı'ndan talepte 

bulunulduğu sırada veya daha sonra Emniyet Genel Müdürlügü'nün yazısı hakkında bilgi 

verilmemesi konusunun incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." demektedir. 

Belirtilen hususlarını ihtiva eden mezkûr yazıya, Sn. Başbakan Mesut YILMAZ tarafından 

düşülen 20.10.1998 günlü "Teftiş Kurulu Başkanlığınca acilen incelenerek sonucuna göre işlem 

yapılmasını rica ederim" derkenar emirleri gereği belirtilen konuların incelenmesini 

oluşturmaktadır. 

Raporun inceleme bölümünde, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonunun 24.06.1998 tarih ve B.02.2.TCM.0.16.00.00 sayılı yazı ile talep ettiği istihbari bilgiler için 

yaptığı çalışmalarının sonuçlarını 04.08.1998 tarih ve 375.3299 sayılı cevabi yazıyla gönderdiği, 

Rapor ve eklerinde söz konusu yazının 04.08.1999 tarihinde Saat: 18.00'de gereği için 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna, aynı tarih ve saat 17.25'de de bilgi içinde Başkanlığa ulaştığının 

kayıtlar üzerinde tespit edildiği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelen söz konusu yazının T.C. 

Merkez Bankası Süleyman Gazi Erçel'e tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilileri tarafından 

sunulduğu, Süleyman Gazi Erçel'inde kendi imzasıyla; "Yazı 4 Ağustos 1998 Saat: 18.00'de teslim 

alınmıştır. 24.06.1998 tarihli yazımıza bu kadar geç ve ihale yapıldıktan sonra cevap verilmesi 

sonucu bir işlem yapılması şu aşamada mümkün değildir, kaldı ki; ilgili yazı Başbakanlığa da 

iletilmiştir." ibarelerini ihtiva eden 05.08.1998 günlü kulakçık notunu düzenlediği, bu yazı ile notun 

birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait bir kasada muhafaza altına alındığı, yazı ile ilgili 

olarak Hazine Müsteşarlığına herhangi bir bilgi verilmediği, Emniyet Genel Müdürlüğünden 
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Başbakanlığa gelen yazının ise özel Kalem Müdürlüğünde görevli İbrahim Oktay tarafından 

alındığı, ancak yazının direkt özel Kalem Müdürlüğüne teslim edildiğini ve bu şekildeki yazılar için 

Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde kayıt defteri tutulmadığından bu yazının da Özel Kalem 

Müdürünün kayıtlannda bulunmadığı, Başbakanlıktaki evrak sirkülasyonu ile ilgili uygulamalar 

• nedeniyle söz konusu yazının ilk tesliminin akabinde Özel Kalem Müdürü Sema Erdem'e teslim 

edilip edilmediği veya teslim edilmişse de bu yazının Başbakan'a arz edilip edilmediği hususunun 

açıklığa kavuşturulmadığı tespit edilmiştir. 

Raporda konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler ve alınan ifadeler sonunda varılan netice 

ve kanaat, olduğu gibi aşağıya alınmıştır. 

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 21.10.1998 gün ve 014-03443 sayılı talimatları eki, Devlet 

Bakanlığının Güneş TANER'in Başbakanlık Makamından havaleli 20.10.1998 gün ve 70210 sayılı 

yazılarına konu, genel olarak ve özetip; 

"Basında çıkan fotokopisi makalede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca Türk Ticaret 

Bankası A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin ihale yapılırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi 

istendiği Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihalenin Korkmaz Yiğit'te kalmasından yarım saat sonra 

gelen cevabi yazısı üzerine bu durumda ihalenin tamamlanmasına imkan bulunmadığı belirtilerek 

konunun Hazine Müsteşarlığına intikal ettirildiğinin belirtildiği; 

Bunun üzerine, basında ileri sürüldüğü şekilde ihaleye katılanlarla ilgili olarak Emniyet 

Genel Müdürlüğü'nden bilgi istenip istenmediği, istendi ise ihaleyi olumsuz etkileyecek bir bilgi 

alınıp alınmadığı hususunda Hazine Müsteşarlığı'nın 19.10.1998 . tarih ve 69990 sayılı yazısıyla 

Tasarruf Mevdutı Sigorta Fonu'ndan bilgi istenildiği, 

Adıgeçen Fon'dan söz konusu yazıya henüz cevap alınmamış olmakla beraber, 19.10.1998 

tarihinde Bakanlığınca T.C. Merkez Bankası Başkanı'na, Emniyet veya MİT teşkilatlarından yazılı 

veya sözlü bilgi alıp almadıklarının sorulması üzerine alınan ve aynı tarihte Hazine Müsteşarlığına 

intikal ettirilen, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu'na yönelik 4.8.1998 tarih ve 375-3299 sayılı yazısında; "Türk Ticaret Bankası A.Ş'nin satış 

ihalesi ile ilgili olarak; ilgi yazınızda ismi geçen firmaların, halen yurtdışında bulunan ve aranır 

durumdaki organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu 

firma sahiplerinden olan Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak 

şartıyla herhangi bir artırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla birlikte; 

ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile de ilişki içinde oldukları yönünde 

istihbarı bilgiler elde edilmiş olup, bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 
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Başkanlığı'nca 03.08.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirilmiştir. " açıklamalarına yer 

verildiği, 

T. Ticaret Bankası A.Ş'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait hisselerinin %84,52'lik 

kısmının Korkmaz Yiğit inşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş 'ne devrine 8.9.1998 tarih ve 98/1584 sayılı 

Onay ile, adıgeçen, Şirket'çe verilen taahhütlerin yerine getirilmesi, Bankanın rehabilitasyonu 

süresince Bakanlığımca atanacak en az iki üyenin Banka yönetim kurulunda yeralması ve ihale 

bedelinin % 40'ını teşkil eden 240 milyon ABD dolarlık kısmı ile bakiyesi için gerekli teminatın 

izin tarihinden itibaren 90 gün içinde yatırılması kayıt ve şartıyla izin verilmesi uygun bulunduğu, 

ve keyfiyetin Hazine Müsteşarlığınca aynı tarih ve 59502 sayılı yazıyla T.C. Merkez Bankası 

nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirildiği, daha sonra 13.10.1998 tarihinde içel 

Milletvekili Fikri Sağlar ve arkadaşları tarafından T.B.M.M. Başkanlığına verilen önerge ile, 

Partilerine ulaşan bir ses bandının Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesinde mafyanın etkinliğini 

gözler önüne serdiği, ihaleye girmek niyetinde ve hazırlığından olan firmaların mafya tarafından 

nasıl caydırılmak istendiğinin açıkça tespit edildiğine temasla Anayasanın 98 inci ve T.B.M.M. iç 

Tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca tüm özelleştirme ihalelerinin başlangıç ve sonuç 

aşamaları ile ihaleleri kazanan firmaların mali durumları ve ihale koşullarım yerine getirip 

getirmediklerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması sonuçlanıncaya kadar adı geçen 

Bankaya ait hisselerin devrine ilişkin izin ve satış sürecinin durdurulmasının, Bakanlığınca uygun 

görüldüğü ve durumun Tasarruf Mevdutı Sigorta Fonuna bildirildiği; 

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak, T.C. Merkez Bankası nezdinde Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu'nca kendilerine intikal etmiş olan ve içeriği itibariyle bu konudaki karar ve 

tasarrufları etkileyecek mahiyetteki Emniyet Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısına rağmen, 

Türk Ticaret Bankası A.Ş'nin hisselerinin ihale suretiyle satışına ilişkin işlemlere devam edilmesi 

ve satışa konu hisselerin Korkmaz Yiğit Inşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 'ne devrine izin verilmesi 

hususunda Hazine Müsteşarlığı'ndan talepte bulunulduğu sırada veya daha sonra Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nün yazısı hakkında bilgi verilmemesi konusunun incelenmesinin uygun olacağı, 

şeklinde belirtilen ve talep edilen hususlar Raporumuzun "YAPILAN İNCELEMELER VE 

DEĞERLENDİRMELER" başlığı altında bütün, bilgi, belge ve delilleriyle arz ve izah edildiği 

üzere.TÜRKBANK'taki %84.52'lik hisselerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca satışı sürecinde 

ihaleyle ilgili olarak 19.06.1998 günlü basında bazı firmaların tehdit edildikleri ve bazı kişilere 

suikast hazırlığında bulunulduğuna dair haberlerin yer alması üzerine, FON Genel Müdürlüğünün 

Emniyet Genel Müdürlüğüne muhatap 24.06.1998 günlü TCM.016.00.00 sayılı GlZLl yazılarıyla, 

ülke ekonomisi ve Bankacılık sistemi yönünden büyük önem arzeden TÜRKBANK ihalesinin her 
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türlü spekülasyondan uzak ve şeffaf biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen ihaleye katılan 

firmaların isim ve adresleri belirtilerek Emniyet Genel Müdürlüğünden konu hakkında bilgi talep 

edildiği, 

Bu yazının Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıtlarına 30.06.1998 tarihinde intikal ettirildiği; 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı çıkışlı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Yahya 

Gür imzalı cevabi ÇOK GÎZLÎ-KÎŞÎYE ÖZEL yazıda; Fon Genel Müdürlüğünün yazısında ismi 

geçen firmaların halen yurtdışında bulunan ve aranır durumdaki organize suç liderleri ve elemanları 

tarafından tehdit edildikleri, ihalenin sözkonusu firma sahiplerinden olan Korkmaz YÎĞÎT lehine 

sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmaları ve ancak artırmada bulunmamamalan 

yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla birlikte ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç 

liderleri ile ilişki içerisinde oldukları yönünde istihbari bilgi elde edildiğinin belirtildiği, bu 

bilgilerin İstihbarat Daire Başkanlığınca 03.08.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirildiği" 

ifadelerinin yer aldığı, 04.08.1998 günlü yazıda geçen bu bilgilerin esas müstenidatının ise 

31.07.1998 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğünce elde edilen Alaattin Çakıcı ile Hayyam Gariboğlu 

arasında geçen telefon görüşmesine ait istihbari bilgiler olduğunun anlaşıldığı ve bu bilgilerin 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığınca Sn. Başbakana ve İçişleri Bakanına 

arzedilen 03.08.1998 günlü Bilgi Notunda da yer aldığı, 

04.08.1998 günlü bu yazının dağıtımlı olarak Gereği için Fon Genel Müdürlüğüne, Bilgi 

için ise Başbakanlık Makamına gönderildiği, Fon'a gönderilen yazının Fon Genel Müdürü Erdal 

Arslan tarafından 04.08.1998 günü saat:18.00'de, Başbakanlık Makamına gönderilen nüshasının ise 

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde görevli İbrahim Oktay tarafından 04.08.1998 tarihinde 

saat:17.25'te teslim alındığının kayıtlardan anlaşıldığı, 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü çıkışlı, gereği için FON'a, bilgi için 

Başbakanlık Makamına muhatap bu ÇOK GİZLİ yazının, yürürlükte bulunan 17.02.1994 gün ve 

1994/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinin eki, "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar"da 

belirtilen şekil şartlarına uygun olarak tanzim edilmediği ve yine bu şartlara uygun tesliminin 

yapılmadığı, yazının Genelge hükümleri gereği ikinci bir zarfın içine konulmadığı ve senet mukabili 

tesliminin yapılmadığı, ÇOK GİZLİ olmasının gerektirdiği şekilde Başbakanlıkta Kozmik Büroya 

teslimi yerine Başbakan Özel Kalem Müdürlüğündeki bir görevliye imza mukabili tesliminin 

yapıldığı, FON'a gönderilen nüshasının FON Genel Müdürüne tesliminde de ÇOK GİZLİ olan bu 

yazının ikinci bir zarfın içine konulmadığı, senet mukabili teslimi yapılmadığı ve dış zarfın üzerine 

yazının sayısının kaydedilmediği, 
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TÜRKBANK ihalesi sürecindeki bazı istihbari bilgilere ilişkin bu ÇOK GİZLİ KÎŞÎYE 

ÖZEL yazılarının Başbakanlığa ve Fon Genel Müdürlüğüne tesliminde, 17.02.1994 gün ve 1994/9 

sayılı Başbakanlık Genelgesinin eki, "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar" da belirtilen 

hükümlere tam olarak uyulmadığı ve bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin kusurlu 

hareket ettiğinin anlaşıldığı, resmi yazışmaların gerektirdiği usul ve kurallara titizlikle uyuiması 

hususunda (bilgi notları hariç) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyarılmasının Makamın takdirinde 

bulunduğu, 

öte yandan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 24.06.1998 günlü yazısına Emniyet Genel 

Müdürlüğünce ancak 04.08.1998 tarihinde cevap verilmesi hususuyla ilgili olarak ise, bu bilgilerin 

bir süreç dahilinde elde edildiği, iş ve işlemlerde Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili ve görevlilerinin 

ihaleye ilişkin bilgileri kasıtlı olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geç intikal ettirdikleri 

yönünde bir kanaate ulaşılamadığı, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gereği için gönderilen bu yazının Merkez Bankası 

Başkanı Gazi Erçel'e sunularak işlem yapılması yönündeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

yetkililerinin talebi üzerine, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel imzalı; "yazı 4 Ağustos 1998 saat 

18.00'de teslim alınmıştır. 24.06.1998 tarihli yazımıza bu kadar geç ve ihale yapıldıktan sonra cevap 

verilmesi sonucu bir işlem yapılması şu aşamada mümkün değildir. Kaldı ki, ilgi yazı Başbakanlığa 

da iletilmiştir." Şeklinde 05.08.1998 günlü kulakçık not düzenlenerek yazının hiç bir işlem 

yapılmaksızın kasada muhafaza edildiği, 

Yazıda yer alan bilgilerin yukarıda açıklandığı üzere, bazı organize suç liderlerinin 

TÜRKBANK ihalesine fesat karıştırarak ihaleye katılan Korkmaz Yiğit lehine çalışmalarda 

bulundukları yönünde ihaledeki karar ve tasarrufları etkileyecek ve ihalenin spekülasyon içinde 

kalmasına yol açabilecek önemde olduğu Hazine Müsteşarlığınca da kabul edildiği, 

Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in Emniyet Genel Müdürlüğünün uyarı yazısıyla ilgili 

olarak "yazı ihale sonuçlandıktan sonra gelmiştir, bu aşamada yapılacak bir işlem yoktur" 

yönündeki hiçbir tasarrufta bulunmama eyleminin ciddi bir hizmet kusuru oluşturduğunun 

düşünüldüğü, 

Çünkü, Bankalar Kanununun 5 nci maddesinde, Türkiye'de bir banka kuracak veya bir 

bankanın % 5 veya daha fazla hissesini alacak kişilerin taşımaları gereken nitelikler, bir diğer 

ifadeyle kimlerin banka sahibi olamayacaklarının ve devamla bir kişinin banka sermayesinin % 5' i 

veya daha fazlasını temsil eden hisse alımlarına devir izni verilmesinde Hazine Müsteşarlığının 

izninin gerektiği belirtildiği, Hazine Müsteşarlığınca verilecek hisse devrine izin sürecinde Kanunun 
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5 nci maddesi kapsamında yapılacak incelemede ise, hisse devrini alacak kişinin ise resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırma suçundan dolayı hüküm giymemiş olmaları gerektiğinin açıkça 

belirtildiği, Hazine Müsteşarlığı tarafından devir izni verilmeden önce Fon tarafından yapılan ihale 

işlemlerinin hazırlık işlemleri mahiyetinde kaldığı, ihaleye ilişkin nihai işlemin hukuken henüz 

tekemmül etmediği bir aşamada T.C. Merkez Bankası Başkammn kendisine intikal eden ve bu 

konudaki karar ve tasarruflan etkileyecek önemli bir bilgiye kayıtsız kalmaması gerektiğinin 

mütalaa edildiği, 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 04.08.1998 günlü yazılarında ise ihalenin Korkmaz Yiğit 

lehine sonuçlanması için diğer firmaların bazı organize suç liderleri ve elemanlarınca baskıya 

maruz kaldıkları yönünde yani ihaleye fesat karıştırıldığına dair ciddi bilgiler bulunduğu, hal böyle 

olunca, ihaleye fesat karıştırma suçunun Korkmaz Yiğit lehine işlendiği yönünde çok ciddi karineler 

bulunan bu yazının Merkez Bankasında kasada muhafaza edilerek izin hususunda kanunen tek 

yetkili Hazine Müsteşarlığına gönderilmemesi ve akabinde bu kişinin Banka sahibi olmasına imkan 

verilmesi işleminde kusurlu hareket ettiği kanaatına varılan, ancak ihalede teklif edilen fiyatın 

beklenen fiyatın oldukça üstünde olması, ihale usulünün basına açık ve şeffaf olması ve en iyi 

fiyatla satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinin T.C. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in Fon İdare 

Meclisi Başkanı olarak görevleri cümlesinden olması da dikkate alınarak T.C. Merkez Bankası 

Başkam Gazi Erçel hakkında soruşturma açılıp açılmayacağının Makamları takdirine bırakılmasının 

uygun olacağı 

öte yandan, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü çıkışlı ve Bakanlık 

Makamına muhatap 31.08.1998, 01.09.1998 ve yine 01.09.1998 günlü; "Korkmaz Yiğit 

înş.Tic.A.Ş.'nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği 

TÜRKBANK'ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı 

kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılanmasının mümkün görülmediği, ayrıca Bankanın 

satışında ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı 

kişilerin tehditlerine maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar 

Kanununun 5. Maddesinde Banka ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunu işlememiş olmaların 

amir olduğu, her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme karan ile sabit olmasa da belirtilen 

hüküm dolayısıyla bu aşamada Banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği, 

yönünde Banka ve Kambiyo Genel Müdürü imzaladıktan sonra tekemmül etmeyen üç adet Onay 

taslaklarından, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün Kormaz Yiğit'in satın aldığı hisselere devir 

izni verilmesi yönünde başlangıçta ciddi çekincelerinin bulunduğunun anlaşıldığı, 
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Ancak akabinde 04.09.1998 günlü hisse devirlerine izin verilen Bakan Olur'unda ise 

Korkmaz Yiğit inşaat A.Ş.'nin ödeme gücüne ve ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin hususlara 

değinilmeden ve alt birimlerce paraflanmadan (dosyada paraflı nüsha bulunamamıştır.) doğrudan 

Hazine Müsteşarı ve Sn. Bakan imzalı 04.09.1998 günlü Olur hazırlandığı ve hisse devirlerine bazı 

taahhütler alınarak izin verildiği, 

Korkmaz Yiğit inşaat A.Ş'nin ödeme gücüne ve ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin 

basındaki haberlere itibar edilmediği, Bankalar Kanunu 5. Maddesinde belirtilen hukuki gerekler 

çerçevesinde incelenerek (adıgeçenin adli sicil özetinde 2960 sayılı Boğaziçi imar Kanununa ve 

Ceza Kanununun 188/1 maddesine göre ağır para cezaları vardı.) Korkmaz YlölT'in zaten bir başka 

banka sahibi (Bank Ekspres) olduğu ve basında çıkan haberlerin de delil olmayacağı yönündeki 

düşünce ve kanaatlerin devir izni üzerinde etkili olduğu, 

Hazine Müsteşarlığının bu yaklaşımının dar anlamda hukuki olduğu, çünkü tekemmül 

etmeyen Onay taslaklarında Korkmaz Yiğit'in ekonomik gücünün oldukça şüpheli olması ve ihaleye 

katılan bazı kişilerin tehdite maruz kaldığı ve ihaleye fesat karıştınldığı yönünde basında bilgilerin 

yer alması hususlarının, Bankalar Kanunu 5. Maddede belirtilen yargı hükmü kapsamında kalan 

gerekçeler olmadığı, kaldı ki adıgeçen kişinin daha Önceden bir başka Bankanın hisselerini de 

devraldığı yani Banka almaya ehliyetli olduğunun Hazine Müsteşarlığınca evvelden kabul edildiği, 

ancak hukuken tekemmül etmeyen Onay taslaklarındaki izin işlemine "ihtiyatla yaklaşılması" 

gerektiği yolundaki Hazine Müsteşarlığının ilk düşüncesinin Emniyet Genel Müdürlüğünün 

yazısının FON tarafından Müsteşarlığa gönderilerek hukuken desteklenmesinin ve ihaleye fesat 

karıştırma fiilinin olup olmadıgımn o aşamada araştınlmasımn gerektiği, bu araştırmanın ise söz 

konusu yazı intikal ettirilmediğinden yapılamadığı, 

Bu iş ve işlemlerde Hazine Müsteşarlığı yetkili ve görevlilerinin suç kastına yönelik bir 

fiillerinin bulunmadığı, 

öte yandan, 04.08.1998 günlü Bilgi için Başbakanlığa gönderilen yazının nüshasının ise 

Başbakan özel Kalem Müdürlüğünde görevli ibrahim Oktay tarafindan teslim alındığı, ancak yazı 

direkt Özel Kalem Müdürlüğüne elden teslim edildiğinden ve bu şekildeki yazılar için de kayıt 

defteri tutulmadığından Özel Kalem Müdürlüğü kayıtlarında yer almadığı, Özel Kalem Müdürü 

Sema Erdem ve İbrahim Oktay'ın açıklamalarından bu evrakın teslim alınmasının akabinde ne 

zaman ve kime teslim edildiğine ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadığı, ayrıca özel Kalem Müdürü 

Sema Erdem'in açıklamasından yazının Başbakan'a ulaştırılmadan özel Kalem bünyesindeki iş ve 

işlem akışı esnasında evrak sirkülasyonu sebebiyle kaybolmuş olabileceğinin veya Başbakana zarfı 
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açılmadan sunulan evraklar arasında olabileceğinin de bir tahmin olarak mevcut bulunduğu, İbrahim 

Oktay'ın ÇOK GÎZLÎ-KİŞÎYE ÖZEL yazılan doğrudan almaya ve açmaya Genelge hükümleri 

gereği zaten yetkisinin bulunmadığı, 

özel Kalem Müdürü Sema Erdem ve İbrahim Oktay'ın açıklamalarından, bu evrakın 

İbrahim Oktay tarafından ilk tesliminin akabinde Sema Erdem'e teslim edilip edilmediği veya teslim 

edilmişse bu yazımn Başbakan'a arz edilip edilemediği hususundaki belirsizlikler nedeniyle 

herhangi bir görevli hakkında Ceza Kanunu kapsamında takibatı gerektirecek net bir bilgiye 

ulaşılamadığı, 

Bu durumda, Özel Kalem Müdürlüğündeki herhangi bir görevli hakkında adli ve idari 

yönden işlem yapılmasını gerektirir şartların oluşmadığı, kişisel veya bir başkasının menfaatine 

yönelik bir işlem ve eylemin veya kastın tespit edilemediği, kısmen Özel Kalem Müdürlüğü 

bünyesindeki evrak akışına ilişkin yoğunluk, çalışma yerleri hareketliliği ve kayıt sistemindeki 

düzensizlik ve kısmen de Emniyet Genel Müdürlüğünün Genelge hükümlerine uygun teslim 

yapmaması dolayısıyla Sn. Başbakan'a ihtimal olarak arzedilemediği belirtilen bu yazı ile ilgili 

olarak yapılacak bir işlem bulunmadığı, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlıkla olan evrak akış sistemindeki yanlış 

uygulamalarının giderilmesi ve evrak ve haberleşme güvenliğinin tam olarak sağlanması ve bu kabil 

evrak kayıplarının önlenmesi amacıyla 09.11.1998 günlü 19980 sayılı Başbakanlık Müsteşarı imzalı 

talimatın dağıtıldığı, 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) ile olan evrak akış yoğunluğu ve önem 

derecesi dikkate alınarak evrak teslim ve tesellümüyle ilgili olarak ileride olabilecek problemlerin 

azaltılmasının teminen Makamca uygun görülürse Emniyet Genel Müdürlüğünden bir yetkilinin 

Başbakanlıkta görevlendirilmesinin de düşünülebileceği, 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır." denilmektedir. 

1.6.- TBMM Başkanlığının T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına 

gönderdiği 28.03.1998 tarih ve 9/43-116 sayılı yazı ile Soruşturma önergesine ilişkin tüm bilgi ve 

belgelerin istendiği, Müsteşarlığa gönderdiği 31.03.1998 tarih ve 10.2.001.000.390.168-401/9636 

sayılı cevabi yazıda (Ek: 11) ellerinde delil olarak kullanılabilecek bir bilginin olmadığı 

bildirilmiştir. 
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1.7- Türk Ticaret Bankası ihalesiyle ilgili olarak CHP eski milletvekili Fikri Sağlar 

tarafından Alaattin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında yapılmış olan telefon konuşmalarına ait kaset 

kayıtlarının açıklanması üzerine Kanal-D'de "Arena programında" konuya açıklık kazandırılması 

amacıyla 11.11.1998 tarihinde bir program yapılmıştır. 

Bu programa katılanlardan Kamuran Çörtük ile Cefi Jozef Kamhi'nin söylediklerinin 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine verdikleri ifadelere paralel olması nedeniyle Rapora aynı 

bilgilerin mükerrer girişini önlemek amacıyla yaptıkları açıklamalara burada yer verilmemiştir. 

Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile Devlet Eski Bakam Güneş Taner Türk Ticaret 

Bankası ihalesiyle ilgili konularda kamu oyuna ilk kapsamlı açıklamaları "Arena programında" 

yapmışlardır. Bu nedenle de yaptıkları açıklamalar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir. (Ek: 12) 

1.7.1- Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Türk Ticaret Bankası İhalesiyle ilgili olarak 

"Arena Programında" yaptığı açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. 

Ahmet Mesut Yılmaz, Kamuran Çörtük'ü uzun zamandan beri tanıdığını, Çörtük'ün 

Pakistan ve Romanya'daki ihale işlerinde bu ülkelerin yetkililerine yardımcı olmaları hususunda 

ricada bulunduğunu, Kamuran Çörtük ile Korkmaz Yiğit arasındaki ilişkinin ne olduğunu 

bilmediğini ve Kamuran Çörtük'e hiçbir konuda kendisi adına görüşmeler yapma yetkisi 

vermediğini belirterek, 

Türk Ticaret Bankasının satışında özel bir durumla karşı karşıya olduklarını, daha önceki 

hükümetler zamanında bankanın iki defa satışa konu olduğunu ve her ikisinde de mafyanın satışa 

karıştığını, birinde bir tehdit ve birinde de bir suikast teşebbüsünün yaşandığını, yapılan işin 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun görevi gereği zor duruma düşen bankanın piyasaya arz 

edilmek üzere aldığı hisselerinin satışı olduğunu, bu satış işlemini yakinen takip ettiğini ve iki 

amaçlarının olduğunu, bunlardan birisinin mafyanın satış işlemine karışmasını ve ikincisinin de 

bankanın değerinin altında satışını önleme olduğunu, bankacılığın ciddi bir iş olduğunu ve emin 

ellere geçmesini istediğini, 

Ahmet Mesut Yılmaz, Mayıs ve Haziran aylarında Emniyetten gelen bazı bilgi notlarında 

Alaattin Çakıcı'nın .belli kişileri arayarak bu ihalede Korkmaz Yiğit'i desteklediğini söylediğini 

öğrenmesi üzerine, Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'i aradığını ve Korkmaz Yiğit'in ihaleye 

girmesinin engellemesi talimatını verdiğini, bu talimatı verirken ellerinde yeterli bir hukuk delilinin 

olup olmadığını bilmediğini, Güneş Taner'in kendisine merak etmeyin gerekeni yapacağım, çünkü, 

netice itibariyle Fon'un bu hisse satışları Hazinenin onayına tabidir dediğini, bu gelişmeleri 
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Korkmaz Yiğit'in herhangi bir yoldan öğrendiğini ve kendisini telefonla defalarca aradığım, 

görüşmek için araya kardeşini ve başkalarım koyduğunu, Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı ile 

ilişkisi var diye görüşme taleplerini kabul etmediğini, sonunda DTP Genel Başkanı Hüsamettin 

Cindoruk'un devreye girdiğini ve kendisine "Başbakan olarak dinlemende fayda var" dediğini, 

Hüsamettin Cindoruk'un bir randevu talep ettiğini ve kendisinin de bu ricayı kabul ettiğini, 

Korkmaz Yiğit'in 30 Haziran 1998 günü Gefı Jozef Kamhi ile birlikte Meclisteki odasında kendisini 

ziyaret ettiğini, görüşmenin 15 dakika kadar sürdüğünü, Korkmaz Yiğit'in bu görüşmede parasının 

olduğunu ve bu bankayı almak istediğini söylediğini, ancak kendisi ile Alaattin Çakıcı arasında bir 

iltisak olduğunu ortaya atarak komplo kurduklarını ve engellemeye çalıştıklarını belirttiğini, 

Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı ile hiç yüzyüze gelmediğini, Çakıcı'nın bundan senelerce önce 

telefonla arayarak bir daire almak istediği ve kendisinin de daireyi verdiğini, değeri bir milyon 

dolar olan daireye karşılık Alaattin Çakıcı'nın 300-350 bin dolar ödediğini, Alaattin Çakıcı'dan çok 

korktuğunu, Alaattin Çakıcı isteseydi bu daireyi bedava da verebileceğini, Alaattin Çakıcı ile olan 

ilişkisinin bundan ibaret olduğunu, bu söylediklerinin doğru olduğu hususunda Korkmaz Yiğit'in 

çocukları ve şerefi üzerine yemin ettiğini, Ahmet Mesut Yılmaz Korkmaz Yiğit'in bu 

konuşmalardan sonra kendisinden hakkının korunmasını ve bu ihalede önünün açılmasını istediğini, 

ayrıca Korkmaz Yiğit'in kendisine daha önce Kamuran Çörtük ile Halit Cmgıllıoğlu'na ortaklık 

teklif ettiğini her ikisinin de kabul etmediğini söylediğini, Korkmaz Yiğit'in kendisine "sizin 

başmüşaviriniz emekli amiral Güven Erkaya var, benim yirmi yıllık dostumdur, o beni bilir, hem 

ondan tahkik edebilirsiniz" dediğini, ifade etmiştir. 

Ahmet Mesut Yılmaz makamında Korkmaz Yiğit'le yaptığı görüşmeden sonra ilgili kişilerle 

yaptığı görüşmelere ait açıklamaların deşifre metni aynen aşağıya alınmış olup açıklamasında 

"Doğrusunu isterseniz bu görüşme sonrasında kafam karıştı.Yani, kendisini bunları o kadar 

inandırıcı, o kadar kefil göstererek, -yemin ederek o kadar ikna edici bir şekilde söyledi ki, ben 

adama karşı haksızlık yapabileceğimiz düşüncesine kapıldım.Bizim oylamaya inmemiz gerekti 

acilen Kamhi de benimle beraber oylamaya geldi, oylamadan beraber çıktık.Korkmaz Yiğit bizi 

Meclisin lobisinin kapısında bekliyordu, ben dedim ki, tamam gidin teklif verebilirsiniz. Teklif 

verebilirsiniz dedim, yukarı çıktım Güneş Taner'e telefon açtım, dedim ki, bak daha önce böyle 

böyle demiştim. Çakıcı'yla irtibatı konusunda bende bilgi var demiştim; ama adam bana geldi 

bunları bunları söyledi, ben bunları yine tahkik edeceğim; ama, adama bir haksızlık yapmayalım, siz 

ihaleye sokun bunu dedim. Sayın Taner de bana dedi ki "zaten ihaleye girmesinin bir önemi yok, 

netice itibariyle kim alırsa ihaleyi, bize gelecek, şeyi biz yapacağız, ben buna göre o zaman 

söylüyorum Merkez Bankasına. "Ama ben ertesi günü Emniyet Genel Müdürüne ve MİT 
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Müsteşarma dedim ki, bu şahıs bana geldi, Alaattin Çakıcı ile bu ev işi dışında doğrudan hiçbir 

irtibatının olmadığım, ihale işinde aralannda hiçbir şekilde bir görüşme olmadığını, haksızlığa 

uğradığım söyledi, sizlerden Alaattin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında doğrudan ilişkiyi bana 

tevsik etmenizi istiyorum. Buna dair bir delil istiyorum. O günlerde yurt dışındaydı Sayın Erkaya, 

bir hafta kadar sonra bana geldi, bir görüşme yaptık, toplu bir görüşme yaptık, sonra o görüşme 

bitmeden Sayın Erkaya'yı aldım, Başbakanlık konutunda ayrı bir bölmeye gittik, orada dedim ki, 

Korkmaz Yiğit nasıl bir adamdır? Dedi ki "ben yirmi senedir tanırım, herhangi bir yanlışını 

görmedim" Peki Alaattin Çakıcı ile bir irtibatı olabilir mi dedim? "Sanmıyorum" dedi "ama, sizin 

için bir daha araştırayım" dedi. Bizim Sayın Erkaya'yla, Korkmaz Yiğit'le ilgili şeyimiz de buydu." 

demiştir. 

Ahmet Mesut Yılmaz açıklamalarında Kamuran ÇörtÜk yanında iken T.C. Merkez Bankası 

Başkanı Gazi Erçel'i arayarak Korkmaz Yiğit için, bu çocuğu fazla üzmeyelim, 360-380 milyon 

dolara bitirelim şeklinde bir konuşma yapmadığını ve konunun Gazi Erçel'e de Kamuran Çörtük'e 

de sorulabileceğini, bu işle ilgili olarak Gazi Erçel'i bir defa aradığını, bankanın satışında asgari 

rakamın ne olduğunu sorduğunu, Gazi Erçel'in de kendisine Fon'un bankaya 485 milyon dolar 

yatırdığını, bunun bir kısmının gittiğini, bankaya 400 milyon dolar teklif gelmesi halinde işlemi 

re'sen bitireceğini ve 400 milyon doların altındaki bir teklifle ihalenin neticelenmesi durumunda 

satış işlemlerinin onayını Hükümete getireceğini söylediğini, 

Ahmet Mesut Yılmaz, Gazi Erçel'in bu açıklamalarına rağmen, ihale öncesi gecesi 

kendisine gelen Zorlu Grubu yetkililerine bankayı 500 milyon doların altında bir fiyatla 

satmayacaklarını, aksi durumda Fon'dan kullanılan 485 milyon doların altındaki bir fiyatla bankanın 

satışının kamuoyuna anlatılmasının güç olduğunu söylediğini, buna karşılık Zorlu Grubu yetkilileri 

de mecburen 505 milyon dolara çıkarız, ancak, Korkmaz Yiğit bu rakama çıkamaz dediklerini bu 

arada Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı'yla beraber olduğunu bütün istanbul bilmektedir şeklinde 

cevap verdiklerini, bu görüşmeden sonra, Ahmet Mesut Yılmaz saat 24.00-01.00 arasında Kamuran 

Çörtük'ü telefonla aradığını ve Korkmaz Yiğit'le ilgili iddiaları anlattığını, Çörtük'ün de Korkmaz 

Yiğit'le beraberim ben şimdi size geliyorum dediğini, Yılmaz Çörtük'ün kendisine geldiğini ve bir 

saat kadar oturduğunu, Yılmaz Çörtük'e de bankayı 500 milyon liranın altında satmayacaklarını ve 

ellerinde yeterli hukuki delillerin bulunmamasına rağmen Korkmaz Yiğit'in Çakıcı ile ilişkisinin 

bulunduğuna dair İstanbul'da bazı söylentilerin olduğunu söylediğini, Yılmaz Çörtük ile Korkmaz 

Yiğit arasında ki ticari ilişkiyi belirterek bu konuşulanların Korkmaz Yiğit'e aktarılmasını, eğer 

söylenenler doğru ise ihaleye girmekten vazgeçmesini söylemesini istediğini, 
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Ahmet Mesut Yılmaz ihaleye katılanların hepsinin banka sahibi olduğunu ve daha önce 

Hazine tarafından kendilerine banka sahibi olma konusunda yeterlilik verildiğini, bu nedenle ihale 

öncesi yapılacak bir elemenin hukuki olamayacağını, bu fırmalann sahip oldukları bankalar 

hakkında yaratılacak bir spekülasyonun mevduat sahiplerinin bankalara hücumuna sebep olacağını 

ve istenmeyen sonuçlar doğuracağım, elemenin ancak ihale sonrası sözleşme safhasında gerekli 

garantileri istemek suretiyle yapılacağını, 

Ahmet Mesut Yılmaz ihalenin neticelendiğinin ertesi günü Milli İstihbarat Teşkilatına 

Korkmaz Yiğit ile ilgili dosyayı gönderin talimatını verdiğini, MİT'den "Korkmaz Yiğit hakkında 

bizim hiçbir dosyamız yok" diye cevap geldiğini, ayni gün yani 5 Ağustos 1998 tarihinde Korkmaz 

Yiğit'in kendisinden randevu talep ettiğini ve 6 Ağustos 1998 tarihinde görüştüğünü, bu görüşmede 

Korkmaz Yiğit'in aldığı ve alacağı yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarından bahsettiğini, 

Malki'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu, Ahmet Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit 

ayrıldıktan sonra Güneş Taner'i aradığını ve Güneş Taner'e Korkmaz Yiğit'in bizden bazı talepleri 

olacak diyerek hiçbir kamu bankasından Türk Ticaret Bankası için kredi ve teminat mektubu 

vermeyeceksiniz diye talimat verdiğini, 

Ahmet Mesut Yılmaz Korkmaz Yiğit'in yayınlanan kasetinden sonra Emlak Bankası Genel 

Müdürü Erdin An'yi aradığını ve kendisine Güneş Taner'in Korkmaz Yiğit'e teminat mektubu 

verilmesi için bir talimatının olduğuna dair bir iddianın bulunduğunu söylediğini, Erdin Arı'da 

Güneş Taner'in kredi için kendisini aramadığını belirttiğini, Yılmaz, belgeler incelendiğinde de 

Türk Ticaret Bankası ile ilgili olarak devlet bankalarından Korkmaz Yiğit'e herhangi bir kredinin 

sağlanmadığının görüldüğünü, 

Ahmet Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit'in telefonlarının dinlenmesi konusunda bir mahkeme 

kararının olmadığını, ancak emniyetin mahkeme kararına dayanarak dinlediği birisinin araması 

durumunda tespit edilen görüşmelerin polis arşivine girdiğini, Ahmet Mesut Yılmaz Emniyetin ve 

MİT'in kendisine Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı ile arasındaki irtibatı delillendiren bir bilgi 

vermediğini belirterek, 

Ahmet Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit'in 30 Eylül 1998 tarihinde İçişleri Bakanı Kutlu 

Aktaş'ı ziyaret ettiğini, Korkmaz Yiğit'in bu ziyaretinde Alaattin Çakıcı ile sık sık görüştüğünü ve 

haraç verdiğini, bu işi İstanbul'daki iş adamlarının çoğunun yaptığını ve bu söylediklerini Savcılığa 

açıklayamayacağını ifade ettiğini, ayrıca, İçişleri Bakanına bu konuşma sırasında rüşvet teklifinde 

bulunduğunu, bu konuşmaların Bakan tarafından kayda aldırıldiğını, 
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Ahmet Mesut Yılmaz, 05 Ekim 1998 günü DSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 

Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş ve Devlet Bakam Hüsamettin Özkan ile birlikte 

Başbakanlıkta biraraya geldiklerini ve ihaleyi iptal etmeyi kararlaştırdıklarım, ondan sonra Güneş 

Taner'i aradığını, elde edilen deliller nedeniyle bu ihalenin kesinlikle iptal edilmesi hususunda 

talimat verdiğini, aynı zamanda Korkmaz Yiğit'in, Hüsamettin Özkan vasıtasıyla "Hükümet, senin, 

bu ihaleden çekilmeni istiyor" şeklinde bilgilendirilmesinin kararlaştırıldığını, Hüsamettin Özkan'ın 

ertesi gün veya iki gün sonra Korkmaz Yiğit'i İstanbul'da arayarak kararı kendisine bildirdiğini, 

Hükümetin bu teklifine Korkmaz Yiğit'in tepki gösterdiğini, Korkmaz Yiğit'in İstanbul'da Rekabet 

Kurulu'nun bir kokteylinde yanına geldiğini, Özkan'ın kendisine söz konusu haberi ilettiğini, 

bundan çok müteessir olduğunu ve çok zarara uğrayacağını ifade ettiğini, Korkmaz Yiğit'in bu 

konuşmalarını konuyla ilgili olmayan açıklamalarla geçiştirdiğini, 

Ahmet Mesut Yılmaz, CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar'm açıkladığı kasetin varlığını 

Uğur Mumcu Merkezinin açılışında öğrendiğini, Ahmet Mesut Yılmaz, Tuncay Özkan (....TV'nin) 

Fikri Sağlar'la görüştüğünü ve Fikri Sağlar'in elindeki kaseti dinledikten sonra kendisini arayarak 

"böyle bir kaset var sizden bunu gizliyorlar" dediğini, ertesi gün Emniyet'teki yetkilileri çağırdığını 

ve güvendiği birisinin Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı arasındaki ilişkiyi kanıtlayan bir kasetin 

varlığı konusunda bilgi getirdiğini, bu nedenle bütün arşivleri bir daha tarayın, bu kaseti bulun diye 

talimat verdiğini, Fikri Sağlar'm ben bu kaseti polislerden aldım iddiasına karşılık Emniyet 

görevlilerinin de bu kasetin kendilerinden değil Çakıcı'dan gelmiş olabileceğini ifade ettiğini, 

Ahmet Mesut Yılmaz bir toplantı nedeniyle Antalya'da iken 12 Ekim 1998 günü Organize 

Suçlar Daire Başkanının kendisine gelerek bahse konu kasetin bir kısmının ellerinde olduğuna dair 

bilgi verdiğini, Emniyet yetkililerinden ilk aldığı bilginin bu olduğunu, Yılmaz, Fikri Sağlar'in 

elindeki kaseti açıkladığı 13 Ekim 1998 gününün akşamı Ankara'da CHP'li Milletvekillerinin 

Başbakanlığa gelerek kendisine kaseti ve deşifre metnini verdiğini, kasetin orjinal olup olmadığını 

tahkik ettirmek için Organize Suçlar Daire Başkanlığına gönderdiğini, daha sonra Organize Suçlar 

Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığının birlikte kendisine geldiğini, bu kasetin İstanbul 

Teşkilatınca kaydedildiğini ve 21 Mayıs 1998 tarihinde Ankara'ya bildirildiğini.ancak acil bir 

durum ile bir ölüm tehdidi olmadığı için önemli kağıtlar arasında kılasifiye edilmediğinden 

bildirilmediğini, tespit edilen görüşme ticari bir konudur diye bir şey yapılmadığı şeklinde bilgi 

verildiğini, 

Ahmet Mesut Yılmaz Emniyet yetkililerinin kendisine, "biz bu işte kusurluyuz, ama kötü 

niyetli değiliz, yani bir atlama olmuş, bir yanlış olmuş, bizim herhangi bir suiniyetimiz yok" 

dediğini, Emniyet yetkililerinin verdiği bu bilgiyle tatmin olmadığını, Emniyetin İstanbul teşkilatına 
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bir daha talimat verdiğim, başka bir takım konuşmaları tespit ettirdiğini, ancak sonucun 

değişmediğini, bütün bu olanlara rağmen Emniyet teşkilatındaki görevlilerin iyi niyetli olduğunu ve 

onlara güvendiğini, açıklamıştır. 

1.7.2- Devlet Eski Bakam Güneş Taner'in Kanal-D'de yayınlanan "Arena Programında" 

Türk Ticaret Bankasının ihalesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada yer alan ve konuya açıklık 

kazandırılması için önemli görülen hususlar aşağıda özetlenmiştir. 

Devlet Eski Bakanı Güneş Taner, Arena programı yapımcısı Uğur Dündar'ın Korkmaz 

Yiğit'ÎN Kanal-6'da yaptığı açıklamayı esas alarak yönelttiği sorulara verdiği cevaplarda; 

Güneş Taner Türk Ticaret Bankasının Korkmaz Yiğit'e satılması konusunda Kamuran 

Çörtük'ün kendisine "hiçbir teklif getirmediğini ve şimdiye kadar kendisiyle iki kez görüştüğünü, bu 

görüşmelerinde Çörtük'ün talebi üzerine yurtdışındaki işlerinin devletle bağlantılı konularında 

olduğunu, 

Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'in söylediklerinin doğru olmadığını ve çelişkiler içinde 

bulunduğunu, Korkmaz Yiğit'in Çakıcı ile ilişkisi olduğuna dair çıkan duyumlar nedeniyle 

kendisine gösterilen olumsuz tavırlara karşılık, Korkmaz Yiğit'in "benim Çakıcı ile bir ilişkim 

yoktur, amacı ihaleyi almak olan birileri Çakıcı'yı bana yamayarak haksızlık ediyorlar" diye iddiada 

bulunduğunu, Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'in bu konuşmalarına karşılık kim bunu yapıyorsa söyle 

gereğini yapalım dediğini, buna karşılık Korkmaz Yiğit'in ben bunu ancak Başbakana söylerim diye 

cevap verdiğini, neticede Cefı Jozef KAMHÎ vasıtasıyla Korkmaz Yiğit'in Başbakandan randevu 

aldığını ve Ankara'da görüştüğünü, Güneş Taner bu görüşme sonrasında Başbakan'ın kendisini 

aradığını ve "Korkmaz Yiğit'in hakkı mı yeniyor" diye sorduğunu, bunun üzerine Başbakana, 

Korkmaz Yiğit'in hakkı yeniyormu yenmiyormu bilmiyorum ama eğer bu duyumlar varsa tahkik 

edilmesi gerektiğini beyan ettiğini, bunun üzerine Başbakanın "ben MİT'den ve Emniyetten konu 

ile ilgili görüş alacağım, sana haber vereceğim" dediğini, Güneş Taner söz konusu kuruluşların 

konu ile ilgili olarak ellerinde bir dosyanın olmadığını bildirdiğini, 

Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'i sevmediğinin doğru olduğunu, çünkü devletin parasını 

kullanmaya çalışanları sevmediğini ve müsaade etmeyeceğini beyan ettiğini, Korkmaz Yiğit'in 

kendisinden bankanın satış fiyatını öğrenmek istediğini, fiyatı söylemediğini ve ihaleye girmesi 

tavsiyesinde bulunduğunu, 

Güneş Taner, banka satış sözleşmesi aşamasında Korkmaz Yiğit'in ihtiyacı olan teminat 

mektuplarının temini konusunda bir vaadinin bulunmadığını, Emlak Bankası Genel Müdürünü 
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arayarak bu teminat mektuplarının Emlak Bankası ve Vakıflar Bankası tarafından verilmesi 

hususunda bir talmimatının olmadığım, Karamehmet'lerin Korkmaz Yiğit'e 75 milyon dolar kredi 

sağlanması konusunda da bir girişimde bulunmadığını belirterek, banka satış işlemlerinin yapılması 

aşamasında Korkmaz Yiğit'ten borcun ödenmesi ve alacağın garanti altına alınması ile ilgili olarak 

bir taahhütname alındığını, 

Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'in bir Pazar günü evine geldiğini, o gün tesadüfen Mehmet 

Emin Karamehmet ve Osman Berkmen'in de ziyaretine geldiğini onlardan önce eve gelen Korkmaz 

Yiğit'in Yeni Yüzyıl Gazetesini aldığını ve Milliyet Gazetesinin de alım işini bitirmek üzere 

olduğunu anlattığım, bunun üzerine Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'e sen banka ihalesinden sonra 

Kanal-6'yı Yeni Yüzyıl Gazetesini ve Milliyet Gazetesini alıyorsun, ancak bunları hangi kaynakla 

yapacaksın diye sorduğunu, bu konuşmayı Korkmaz Yiğit'in daha sonra "Milliyet Gazetesini 

aldığını önce Başbakana söylediğim için Güneş Taner bana kızdı" şeklinde anlattığını, Güneş Taner 

evindeki bu görüşmede Mehmet Emin Karamehmet'in Milliyet Gazetesini Korkmaz Yiğit'ten 

almayı düşündüğü ve kendilerine bu konuda yardımcı olunmasının istendiğinin anlaşıldığı, bunun 

üzerine misafirlerine bu özel sektör işidir benim önümde konuşmayın dediğini, söz konusu kişilerin 

ertesi gün bu meseleyi konuşmak için buluştuğunu, Amerika'da iken Korkmaz Yiğit'in kendisini 

aradığını, bu görüşme sırasında Yapı Kredi Bankasının kendisine kredi vermediğini söylediğini, bu 

görüşmenin ardından Mehmet Emin Karamehmet'i aradığını ve kredi işinin neden olmadığını 

sorduğunu, Karamehmet Korkmaz Yiğit'in verilecek kredi karşılığı teminat vermediğini ve bu 

nedenle bu işin olmayacağını söylediğini, Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'le yaptığı ikinci görüşmede 

Korkmaz Yiğit'in Karamehmet'ler teminatsız kredi vermiyor ve benden Milliyet Gazetesini 

istiyorlar dediğini, buna karşılık Korkmaz Yiğit'te siz kendi aranızda halledin bu bizi ilgilendirmez 

dediğini, bu görüşmelerin 1 Ekim 1998 tarihinde geçtiğini zannettiğini, 5 Ekim 1998 günü de 

Başbakanın telefonla kendisini arayarak "bu işi durdurun" talimatını verdiğini, 

Amerika dönüşü, Korkmaz Yiğit'in ısrarıyla yine evinde kabul ettiğini, bu görüşmede 

Korkmaz Yiğit'in kendisine "ben Milliyet Gazetesini aldım, bize yardımcı olun" dediğini ve buna 

karşılık Güneş Taner de "biz mi bu işe girin dedik ki biz sana yardımcı olalım" şeklinde 

yanıtladığını, 

Sonuç olarak, Korkmaz Yiğit'in söylediklerinin doğru olmadığını, özel bankaların 

yetkililerinin hepsini tanıdığını ve Korkmaz Yiğit'e yardımcı olmaları konusunda hiç birinden 

istekte bulunmadığını, eğer Emlak Bankası Genel Müdürüne Korkmaz Yiğit'e yardımcı olunması 

hususunda talimat verilseydi gereği yapılırdı, yapılmaması söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını 

gösterdiğini, açıklamıştır. 
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1.8- Alaattin Çakıcı'nın 01.05.1997 Tarihinde Flash TV'DE Yayınlanan ve 09.04.2000 

Tarihinde Komisyona Gönderilen Deşifre Edilen Banttaki Konuşmasında Özetle (EK :13) 

Bir TV programında konuşan Çakıcı, aylar önce bir üst düzey Emniyet görevlisinin 

Susurluk Komisyonunda verdiği ifade de, "Erol Evcil isimli işadamı Türk Ticaret Bankası ile ilgili 

olarak Çakıcı'yı kiralamış, Çiller'e yakın Adil öngel'i tehdit etmiş" dediğini belirterek kendisini ne 

bir siyasi idarenin ne de bir holding patronunun parası ile satın alınmayacağını söyledikten sonra, 

sözkonusu konuşma ile ilgili olayları aşağıdaki gibi açıklamıştır. 

Çakıcı, Ufuk Söylemez, Ahmet özal ve Erol Evcil'in biraraya gelip konuştuğunu, bu 

konuşmada Erol Evcil'e, Kanal 6'nın Ahmet Özal'a alınması ve Çiller yanlısı yayın yapması 

kaydıyla Türk Ticaret Bankasının sözünün verildiğini, Çakıcı bu aşamada devreye girdiğini ve 

kendisine yakm olan Mehmet Kocabaş vasıtasıyla Ahmet özal ile Kanal 6'nın sahibi Mehmet 

Kurt'u biraraya getirdiğini, Mehmet Kurt Kanal 6'yı Ahmet Özal'a tekrar vereceğini söyleyince, 

kendisinin de Mehmet Ustünkaya'yı arayarak Kanal 6'nın işinin bitirildiğini bildirildiğini, bu 

aşamada Adil Öngel'in devreye girerek özer Çiller'e verilmek üzere kendilerinden 20 milyon dolar 

rüşvet istediğini, Çakıcı bu konu ile ilgili olarak anlaşmalarında böyle bir şartın olmadığını 

hatırlatarak Mehmet Üstünkaya vasıtasıyla Çiller Ailesini ve Adil Öngel'i uyardığını, Tansu 

Çiller'in Müşaviri olan ve aynı zamanda Ali Balkaner'in de özel müşavirliğini de yapan Adil 

Öngel'in bankayı Ali Balkaner'e pazarlamaya çalıştığını, Çakıcı Kanal 6 işine karşılık banka sözü 

verilmesine rağmen gereğinin yapılmayacağının anlaşılması üzerine arkadaşlarına Adil öngel'i 

vurdurduğunu ifade etmiştir. 

2- Komisyon tarafından bilgisine başvurulanların ifadeleri; 

2.1.- Komisyona yazılı bilgi verenler 

2.1.1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının (9/43) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturma Komisyonunun 11.04.2000 tarih ve 9/43-34 sayılı istinabe talimatıyla Kartal 

Cumhuriyet Başsavcılığının 14.04.2000 tarih ve 2000/590 Bm sayılı yazısıyla gönderdiği 

14.04.2000 tarihli Alaaddin ÇAKICI'nın ifadesinde özetle; 

Hiç kimseye tehdit ve telkinde bulunmadığını, Türk Ticaret Bankası ihalesiyle herhangi bir 

ilişkisinin olmadığını, kendisinin söz konusu dönemde yurt dışında bulunduğunu, beyan etmiştir. 
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2.1.2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının (9/43) Esas Numaralı Meclis 

. Soruşturma Komisyonunun yukarda belirtilen istirabe talimatı üzerine, yine Kartal Cumhuriyet 

Başsavcılığının alıp gönderdiği Erol Eşrefoğlu (EVClL)'in ifadesinde özetle; 1995 yılında Türk 

Ticaret Bankası Sandık yöneticilerinin kendisine, Bankaya ortak olması için teklifte bulunduklarını, 

şartların aleyhinde gelişmesi nedeniyle vazgeçtiğini, Eyüp AŞIK'la Banka konusunu da 1997 yılında 

görüştüğünü, 1998'de yapılan Banka ihalesi ile ilgilenmediğini, adınmda neden karıştırıldığım, 

yalnız Ahmet ZORLU GRUBU'nun Bankayı alacağını duyduğunu ifade etmiştir. (Ek: 14) 

2.1.3.- Deniz BAYKAL'ın Komisyona gönderdiği 11.4.2000 tarihli yazı da Soruşturma 

önergesinde yer alan konulara değinerek, Hükümet üyelerinin, basın mensuplarının açıklamalarının 

Merkez bankası ve Hazine Temsilcilerinin konuşmaların, yeterli kaynaklar olduğunu, ihaleye yer 

altı dünyasının ilgili olup olmadığını takdirinin komisyona ait olduğunu belirtmiştir. (Ek: 15) 

2.1.4.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN'ın Komisyona vermiş 

olduğu yazılı beyanda: (Ek: 16) 

içel Eski Milletvekili Fikri SAĞLAR'ın Komisyonumuza vermiş olduğu ifade de "Türk 

Ticaret Bankasının satışı ile ilgili olarak kamuoyuna açıklanan kasette yer alan 4 ayrı konuşma 

dışında 9 dakikalık bir başka konuşma olup olmadığı hususu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Hüsamettin ÖZKAN'dan 13.04.2000 tarih ve 39 sayılı yazı ile sorulmuş, Hüsamettin ÖZKAN 

sözkonusu yazıya verilen 17.04.2000 tarihli cevabi yazıda "belirtilen toplantıda, kamuoyunda, 

sözkonusu kasedin 9 dakikalık olduğunu söylediğini" ifade etmiştir. 

2.2- Soruşturma Komisyonunca Alman İfadeler: (Ek: 17) 

Alman ifadelerde konu ile ilgili bölümler tutanaklardan olduğu gibi alınmıştır. 

2.2.1- Aydın Milletvekili A. Rıza Gönül'ün 28.03.2000 tarihinde soruşturma önergesini 

veren sıfatıyla alman ifadesinde özetle: 

SORU: (BAŞKAN Yılmaz Karakoyunlu) 

iddialarını tevsik eden olaylar, bilgiler ve belgeleri, herhangi bir şekilde bir iltibasa, yanlış 

anlamaya mahal vermeyecek netlikte, açıklıkta değerli komisyonunuza anlatmaları istirhamında 

bulunuyorum. 
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CEVAP(Ali Rıza Gönül): 

Sayın Başkan, ben, bu arada, sizden bir soruyu da almış oldum; bilgi ve belgeler dediniz. 

Kısacası, ona ilişkinci cevabımı, müsaade ederseniz, şu kısa açıklamayı yaptıktan sonra vereyim. 

Hatırlanacağı üzere, o günler, o aylar veya o yıllar, Türkiye'de bir Susurluk olayı meydana 

gelmiş, temiz toplum için, temiz siyaset için sivil toplum örgütlerinin birtakım eylemlerde 

bulunduğu aylardı veya yıldı. Bu arada, özelleştirme konusu olan Türkbank ihalesi gündemdeydi. 

Herkes gibi bir akşam Çakıcı ile Eyüp Aşık'ın bir bantı izlendi ve bu bant içeriğinden, o günlerin 

tabiî çok iddialı konusu olan mafya-işadamı-siyasetçi üçgenindeki ilişkiler, zaten, kamuoyunda 

yargılanıyordu, gündemdeydi. 

Bu bandın içeriği üzerine, Türkbank ihalesiyle, bir partinin grup başkanvekili olmam ve 

diğer arkadaşlarımla birlikte bir inceleme ve araştırmaya geçtik. Takdir edersiniz ki, o inceleme, o 

araştırmanın, devletin elindeki birtakım bilgilere ve belgelere ulaşmanız mümkün değil; ancak, 

yayımlanan bant içeriği ve yine güncel olarak gazetelerde yer alan, bazen tekzip edilen, bazen tekzip 

edilmeyen, tabiî ki, doğruluğu konusunda kuşkularınız da olan birtakım bilgiler üzerine bir 

soruşturma önergesi vermenin kaçınılmaz olduğunu kararlaştırdık. Bu önergede ileri sürülen 

iddialar belki başlangıçta tartışma konusu oldu; ama, daha ileriki safhalarda, ilgililerin açıklamaları 

ve Meclis kürsüsünden ifade edilen beyanlar, doğruluğu konusunda kamuoyunda ciddî kuşkulara ve 

kanaatlerin oluşmasına da sebep olmuştu. Türkbank ihalesine fesat karıştırıldığı esas odak 

noktasıydı; çünkü, kaset içerisinde, bir mafya başının çok ciddî iddiaları vardı, beyanları vardı. 

Zaten, onun üzerine bir milletvekili arkadaşımız -yanılmıyorsam, o zaman bakandı- istifa etmişti, 

milletvekilliğinden de istifa etmişti. Eski arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Bunun üzerine, bu ihalede, 

Türkbank ihalesine Korkmaz Yiğit isimli bir kişinin ihaleye alınmaması konusunda Sayın Yılmaz'ın 

bir talimatının olduğu bizzat kendi ifadesiyle ortaya çıkmıştı. Hangi gerekçeyle, hangi nedenle böyle 

bir talimat vermişti; bence, o hâlâ meşkûktür. Acaba, Sayın Başbakanın o şartlar içerisinde böyle bir 

talimat verme yetkisi ve hakkı var mıydı; tartışılabilir. 

Sonra, Korkmaz Yiğit kendisine gerekli teminatı vermiş; yemini üzerine -yine Sayın 

'Başbakanın beyanıyla- ihaleye girmesine müsaade edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak, Merkez 

Bankasının, o günkü şartlarda ihaleye katılacak olan kişiler hakkında bilgi edinilmesi, araştırılması 

konusundaki talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı oldukça gecikmiş bir cevap vermişti. Tabiî, ben, şimdi 

tarihlerini kesin olarak söyleyemiyorum; ancak, ihalenin bitmesinden birkaç saat sonra emniyetten 

gerekli bilgi Merkez Bankasına verilmişti; ama, orada bir dipnot vardı, aynı bilgilerin Başbakanlığa 

verildiği de ifade ediliyordu. Ama, kozmik büroda mı, işte, bir yerde kaybolmuş. İhaleye birtakım 
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dış güçlerin, çıkar çevrelerinin veya mafya tabir edilen kişilerin müdahalede bulunduğu, 

işadamlarına baskı yapıldığı gibi konular gündeme gelmiş ve bunlar da ortaya çıkmıştı. Sayın 

Başbakanın, Sayın Yılmaz'ın, tabiî, ihale gecesi, özel konutunda birtakım pazarlıklara girmiş olması 

ve ayrıca, bazı kişilere belli bir fiyata kadar çıkılmaması veya çıkılmayacağı yolunda garanti 

vermesi gibi olaylar meydana gelmişti. Bunlar, tabiî, benim iddialarımdan öte, Sayın Yılmaz'ın 

bizzat Meclis zabıtlanna geçen beyanlarda ortaya konulmuştur, görüşmeler teyit edilmiştir ve bu 

görüşmelerin sonuçları, bu işlerle hiç ilgisi olmayan işadamları vasıtasıyla aktarılmıştı. 

Bütün bunların bir görevi kötüye kullanma şeklinde algılanması gerektiği kanaatiyle, bu 

soruşturma önergesini vermiştik. İlk imza da benimdi. 

Benim komisyonunuza arz edeceğim herhangi bir belge mevcut değildir. 

2.2.2- Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in 11.04.2000 tarihinde tanık sıfatıyla alman 

ifadesinde özetle: 

SORU( Yilmaz Karakoyunlu): 

Sayın Başkan, Türkbank ihalesiyle ilgili olarak ihaleye fesat karıştırıldığı, ihalenin hukuk 

esasları, ahlak esasları dışına çıkarıldığı ve bununla ilgili olarak, dönemin Hazine Bakanı Güneş 

Taner ile dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın bu ihalelere fesat karıştırılması için teşebbüse geçtiği 

şeklinde bir soruşturma önergesi verildi. O önerge, zannederim, size de gönderilmiştir. O önergede 

belirtilen konularla ilgili olarak bize açıklamada bulunmanızı istiyoruz. 

CEVAP(Süleyman Gazi Erçel): 

Türk Ticaret Bankasının ihalesiyle ilgili olarak, konu, çok öncelerden başlayan bir 

prosedürün bir sonucuydu. Türk Ticaret Bankası 1994 krizini atlatamayan bankalardan bir tanesi 

olarak ortaya çıktı. Hazine, 64 üncü maddeyi aldı ve bu banka giderek Hazine denetiminde ve onun 

yönetiminde olmasına rağmen, 1994 krizi birtakım daha önceden verilmiş kredilerin geri 

dönmemesi nedeniyle giderek kan kaybetmeye başladı ve sistemin de çok büyük bankalarından bir 

tanesiydi. 

Ben, göreve Nisan 1996 tarihinde başladım, dört yıl önce başladım. Göreve geldiğimden 

beri bizim gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesini teşkil ediyordu. Onun nedeni de, 

gerçekten, büyük bir banka ve bir şey olduğu zaman, Türkiye'nin geçirdiği o sıkıntılı dönemde 

herhangi bir şeyin olması ekonomiyi son derece sarsıcı bir duruma gelecekti. Bunun için ne 

yapılabilir diye düşünüldü. Birinci olay, tabiî ki, bunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine 
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ahnması veya ona bir anlamda para zerkedilmesi veya onun sahipliğinin almmasıydı. Biz, 

sahipliğinin alınması yönünde Merkez Bankası olarak görüş bildirdik. Hazine bize dedi ki "evet, 

alabilirsiniz." 1997 senesinin başlarında 30 trilyonu verdik ve Türk Ticaret Bankasını, Bankalar 

Kanununun 65 inci maddesi uyarınca aldık, ilgililer hemen dava açtılar. Bir ay içinde mahkeme 

kararını verdi. îdarî işleme dayanan kanun hükmündeki kararname 1994 senesinde Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden dolayı idarî işlem geçersizdir dedi. Bir anda, bizim o 

bankayı alma işlemimiz ortada kaldı. Durum son derece de kritikti. Bunun üzerine, Hazineyle şöyle 

bir formül geliştirdik: Türk Ticaret Kanununa dönelim. Türk Ticaret Kanununa göre sermayesinin 

artırımını ortaklardan isteyelim. O zaman yaklaşık 500 milyon dolar bir zararı çıktı. Bu kadar 

sermaye artırsın; o zaman da biz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak parayı içine verdiğimiz 

zaman bu Türk Ticaret Kanununa girer ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmemiş bir kanun falan geçerli değil, hukukî bir işlem olur. Nitekim onu yaptık. Aldıktan sonra 

biz DU bankayı ne yapacaktık; satmamız gerektiğini düşündük ve nitekim satılması için girişimlerde 

veya o yönlerde yöntemleri çözmeye çalıştık. Önce Özelleştirme idaresi daha uygun olur diye 

düşündük. Özelleştirme idaresi dedi ki "ben, ancak, kendi mülkiyetime, daha doğrusu kendimin 

sahip olduğu kurumları satabilirim. Onun için, biz size teknik yardımlarda bulunabiliriz." 1998 

yılının başlarında dedik ki, biz bunu yaza doğru satarız. Satma prosedüründe, her şeyden önce -

burada bir parantez açayım- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu dediğimiz kurum, Merkez Bankasının 

bünyesinde, benim başkanı olduğum, iki başkan yardımcısının ve bir de Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Genel Müdürünün de üye olduğu bir komite tarafından yönetilen bir kurum. Dedik ki ne 

yapabiliriz; bir kere iyi bir model kuralım, bu türden sıkıntıda olan bir bankanın sahipliğini alalım; 

aldıktan sonra da bunu sistemin içine kazandıralım. Bunun için de dedik ki, özetledim, dört beş tane 

prensip ortaya çıkardık. Rekabetçi bir ortamda yapalım bunu dedik, ikincisi, bankaya tahsis edilen 

kaynaklara yakın veya üstünde bir miktara satalım; çünkü, aksi takdirde daha düşük bir miktar 

olsaydı, tahmin ediyorum ki, ben burada daha değişik bir durumda yer de alabilirdim. Özelleştirme 

idaresinin teknik desteğini alalım dedik. Değerlendirmenin bağımsız denetim kurulu olan Arthur 

Henderson'a yaptıralım ki değeri ortaya çıksın dedik. Tahmin ediyorum, size de yolladığımız 

raporlarda var 251 milyon dolar. Çıkan değerin üzerinde satılması için, ihaleye geniş katılım olması 

için çaba sarfedelim ve şeffaf olarak bu işlemleri yapalım dedik. Nitekim, bu prosedüre başladık. 

Prosedür devam ederken haziran ayının içinde Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde bir haber gözümüze 

çarptı. Haberde de ihaleye birtakım müdahalelerin olacağı, bu konuda lav silahlarıyla birkaç kişi 

yakalandığı konusunu görünce, biz, Emniyet Genel Müdürlüğüne böyle bir şey var mı diye 24 

Haziran 1998 tarihinde müracaat ettik. Dosyalarda da mevcut zaten onun cevabı ihaleden sonra 

geldi ve biz aslında müracaat ettik ve ihale prosedürünü de devam ettirdik. Nitekim, bu prosedür 
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çerçevesinde, mümkün olduğu kadar rekabetçi olsun, şeffaf olsun, herkesin gözü önünde cereyan 

etsin şeklindeki prensipleri de koyduk ve ihaleyi 4 Ağustos günü saat 12.30'da tamamladık. Bu 

tamamlamadan sonra saat 6 civarında emniyetin bizim yazımıza cevabî yazısı gelmiş, arkadaşlar 

almışlar, bana ilettiler. Ben de aslında, çok güzel bir ihale olduğu düşüncesiyle bütün arkadaşlarımı 

kutlamak için, Merkez Bankasının en üst taafmdan bir çatı var, toplanalım, teşekkür ederim 

dediğimde orada bana ilettiler. Ertesi gün, bunun görüşmesini yaptık, onlarla ilgili olarak zaten 

bütün ilgililere bildirilmiş bir gün öncesinden diye yazıda yazıyordu. Onun ötesinde de 

Başbakanlığa yollanmış, dedik ki, zaten biz bunu bitirdik, onun cevabına bakalım, onlar da 

incelemeyi Hazine yapacak dedik. Dolayısıyla, bu safhadan sonra kanımca Merkez Bankasının 

ihaleyle ilgili prosedüründeki olayları bitti. 

Genel açıklamalarım çerçevesinde sizin soruşturma konusuyla ilgili olarak noktalara 

geldiğimde, bu konuyla ilgili olarak, o zamanki Sayın Başbakan Yılmaz bana bir kere telefon etti. 

Dedi ki: "Gazi Bey, bu ihale nasıl gidiyor?" Ben de anlattım, gayet şeffaf bir çerçeve içinde. "Sizin 

istediğiniz para ne kadardır?" Ben de dedim ki "Sayın Başbakanım, bu konuda hem sıkıntımız var 

hem tereddülerimiz var; çünkü, biz buna 485 milyon dolar yatırdık. Aşağısına versek başımız derde 

girecek ve dolayısıyla, ben burada 400 milyon dolardan aşağı vermemek şeklinde prensip koydum; 

arkadaşlarım da evet dediler, niye 400 derseniz bu olaya; hiç olmazsa, 485'e doğru yaklaşıyor, bu 

türden götürürsek rekabetçi ortamda oralara doğru erişebiliriz. Bunun aşağısında olduğu takdirde 

benim niyetim bunu vermemek ve hatta, 400'ün de üstüne çıksa, benim sizden ricam, Sayın 

Başbakanım, bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı veya YPK kararı lazım, gerekecek; eğer, orada 

yardımcı olursanız." Bu şekilde bir görüşmeden başka Sayın Yılmaz ile bizim görüşmemiz olmadı. 

Daha sonra 28 Ağustos 1998 tarihinde Sayın Başbakanın bir basın toplantısı vardı eski 

Başbakanlık binasında. Ondan sonra biz yukarı çıktık, Sayın Taner, Sayın Temizel, ben, Sayın 

Dinçmen; oturduk, ekonomiyi görüştükten sonra Sayın Başbakan Türk Ticaret Bankasıyla ilgili 

sayın Taner'e "sıkıntılar mı var" dedi. Sayın Taner de "Hazinedeki arkadaşların bu konuda 

tereddütleri var" dedi. Sayın Yılmaz da buna karşı cevaben "ben konuyu tetkik ettirdim, hem 

MİT'ten hem eski Deniz Kuvvetleri Komutanından soruşturdum, herhangi bir olumsuzluk yok" 

dedi. Geçen konuşma da budur, herkesin içinde olan. Onun dışında, Sayın Yılmaz'dan bu konuyla 

ilgili olarak herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadım. 

Bunun ötesinde, zaten, Sayın Taner ile de bu konular normal prosedür içinde cereyan etti. 

Çok sık her konuda bir araya gelmezdik; ama, bu konuyla ilgili olarak şöyle olacak böyle olacak 

konularında görüş alışverişimiz de pek fazla olmadı. Zaten, ihale de başarılı sonuçlandıktan sonrr 

biz cevabın oradan gelmesini bekledik. Bu çerçeve içinde ben şunu tekrar belirteyim, altını çizeyim; 
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biz ihaleyi zaten tamamlayana kadar, bitirine kadar böyle bir olay söz konusu değildi, birinci olay. 

ikincisi de, hiçbir yerden hiçbir şekilde bize ne bir tesir ne bir şöyle yapın şuna karşı biraz sempati... 

SORU(Başkan): Hiçbir yer derken devletin otoritelerini mi kastediyorsunuz? 

CEVAP: Bu konuyla ilgili olarak, devletin hiçbir kademesinden -Sayın Başbakan, Sayın 

Taner dahil- bunun dışında da hiçbir şekilde bize ne basb ne de bir fikir, ihaleyle ilgili herhangi bir 

şey, tesir veya baskı, hiçbir şey olmadı. Nedenini sorarsanız, zaten biraz önce de belirttiğim gibi, 

kuralları koyup da uyguladığınız takdirde, bunun yapılmasına imkân, ihtimal olmayan bir şey diye, 

zaten bu kuralları ona göre düzenledik. Dolayısıyla, hiçbir baskı ve tesir olmadı. 

Tabiî, daha sonra, Hazineden yazı geldi. Bu konuyla ilgili işlemler sürerken de, hepinizin 

bildiği olaylar cereyan etti ve sonunda da, zaten, bu konuyla ilgili olarak süratli bir şekilde biz 

devlet güvenlik mahkemesine konuyu intikal ettirdik, ilgili yargı mercilerine bildirdik, bütün 

belgeleri, dosyaları verdik ve sonunda da zaten ihaleyi iptal ettik; yani, belirli bir zaman sonra da 

ihaleyi iptal ettik. Bu konuyla ilgili olarak da, zaten benim çeşitli yerlerde, DGM'de veya 

Başbakanlık Teftiş Kurulunda bu konuyla ilgili olarak beyanlarım da bu çerçevededir. 

SORU(Ahmet Iyimaya): 

Sayın tanığın, ihale sürecindeki görev tanımı nedir? ihaledeki görevi nedir? Bu, bir. iki; 

Korkmaz Yiğit'in bir kirli para temsilcisi olduğu yönünde herhangi bir duyumları veya bilgileri 

olmuş mudur eğer bir görevi var idiyse? ikinci sualim bu. Üçüncü sualim, Korkmaz Yiğit'in 

ifadesinde, kendisini, sayın tanığın -birkaç tane yönlendirici var- yönlendirdiğini beyan ediyor. 

Korkmaz Yiğit'in bu beyanının doğruluk derecesini, eğer yönlendirildiyse, açık rekabet ilkeleri 

karşısında diğer katılanları da yönlendirmişler midir? Yoksa, bu yönlendirme, herhangi bir yerden 

gelen bir bilgi doğrultusunda bir yanlış da olabilir tabiî. Diğer sualim, kirli parayla kaynak bağlantısı 

olduğu söylenen Çakıcı'nın, doğrudan veya dolaylı, sözgelimi telefonla veya adam göndererek sayın 

tanıkla bir ilgisi olmuş mudur? 

SORU(OğuzTezmen): 

Benim sormak istediğim iki konu var; bir tanesi şu: Bankanın değerine ilişkin olarak Arthur 

Andersona bir ekspertiz yaptırıldığı ifade edildi Sayın Başkan tarafından. Bu yapılan değerleme 

sırasında, bankanın gayrimenkullerinin o andaki durumunun piyasa değerinin yeni baştan tespitini 

de içeriyor muydu içermiyor muydu? Yoksa, sadece bilanço üzerindeki değerler baz alınarak bir 

değerleme mi yapılmıştı? ikincisi de, Emniyetin, gerek Başbakanlığa gerek diğer kurumlara yazdığı 

yazıda, ihaleden sonra ele geçtiğini ifade ettiğiniz konu vardı. O konuyla ilgili olarak, yazının 

metninde, ilgililere iletilmişti, şifahî olarak da bildirdiği ifade ediliyor. Size şifahî olarak, size ya da 
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başka... Sizin Merkez Bankasına bu konuyu ihale komisyonuna bir şekilde daha önce şifahî olarak 

iletildi mi? Onu öğrenmek istiyorum. 

CEVAP: 

İhaledeki görevim, ben, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Başkanıydım. Dört kişilik 

komite zaten bu görevi üstlenmişti. Bütün yetki ondaydı. Tartışılabilir, çok ağır bir yetki dağılması 

açısından, onun başkanıydım. Yalmz, ihaledeki bütün prosedürler, bunlarla ilgili olarak yönetim 

kurulumuzdaki benim başkan arkadaşım Aydın Esen, onun ötesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonundaki arkadaşlarım yürüttü, hatta ihaleyi de onlar yaptı. Bir Merkez Bankası Başkanı olarak, 

ben ihalede gidip de çıkmayı yeğlemedim. Kuşkusuz, görevim, yetki ve sorumluluğum icabıyla 

devamlı ilgilendim. 

Korkmaz Yiğit'in karapara aklamasıyla ilgili olarak, aslında bana o konuyla ilgili olarak 

herhangi bir duyum gelmedi; ama, bunu biz zaten hazineye beş kişi müracaat edince sorduk, 

dosyalarda da vardır. Hazinenin cevabı da, aslında, devlete yakışır ve doğru bir cevaptı. Bu beş 

ihaleye katılmak isteyen katılımcıların hepsi banka sahibi olduğundan dolayı, herhangi bir şekilde 

bir olumsuzluklarına rastlanmamıştır diye bize bir cevap geldi. Çünkü, banka sahibi olan bir kimse 

hakkında biraz zor bu; ama, duyum açısından da gerçekten duymadım. 

Korkmaz Yiğit'in yönlendirilmesi konusunda, daha önce de belirttim basında veya çeşitli 

yerlerde de söyledim; rekabetçi olması açısından bizim müşteri toplamamız gerektiği 

inanandaydım. Ben 1998 senesi ocağın sonuydu, Davos toplantılarına giderken, aynı uçakta Sayın 

Korkmaz Yiğit de var. Ben kendisini iki kere gördüm ondan önce, daha önce de tanımıyorum. Bana 

dedi ki "Gazi Bey bir şey soracağım size; ben Fransa'da banka almak istiyorum, bu konuda ne 

dersiniz?" Merkez Bankası Başkanına bir bankanın sahibi tarafından sorulan bir soru. Ben de -o 

sırada Türk Ticaret ortaya çıkacak- dedim ki "çok zordur dışarıda bankayı yönetmek, dolayısıyla, 

biz Türk Ticareti hazırlıyoruz, ileride çıkacak, eğer paranız varsa onlara doğru yönlendirmeniz çok 

daha akılcı olur Türkiye'de" şeklinde beyanda bulundum yönlendirme açısından. Bunun ötesinde, 

sizin sorunuzun içinde başkalarına söyledi mi derseniz, çok kimseyle de konuştum, büyük grupları 

çekmeye çalıştım. İsim vermek gerekirse, bir Koç Grubunu, Tevfık Altınok veya hatırladığım, 

Ekonomi Bankasının sahibini çekmeye çalıştım. Yabancıları çekmeye çalıştım. Türkiye'de bulunan 

yabancı bankaları çekmeye çalıştım. Hepsine de, bir anlamda, gördüğümde, aman bizim 

bankalarımız satılacak, buna... Tek amaç vardı burada, daha çok katılım olduğu takdirde, bizim o 

yüksek fiyatı elde etme olayıydı. Tabiî, bu şekilde, ben, kişisel olarak veya zaten karakter olarak 

böyle bir ihalede şöyle yapayım, şu şekilde yapayım diye kimseyi yönlendirdiğimi zannetmiyorum. 
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Daha sonra, tahmin ediyorum, bir kere izledim; ama, bantlarında, kasetlerinde de Korkmaz Yiğit'in 

de söylediği "ben orada bir hata yaptım, öyle bir şey yoktu, biz bu şekilde sorduk, o da bize bir 

şekilde cevap verdi, yoksa bir yönlendirme yoktur" diye yanılmıyorsam, onu o şekilde arz etti. 

Kesinlikle, hiçbir kimseye, hiçbir şekilde, hiçbir ayrıcalıklı davranılmamıştır, tam tersine de çok 

fazla kimse çekilmeye çalışılmıştır. O katılanların içinden özellikle geçenlerde ikinci olanlar Metin 

Bey, yanılmıyorsam Zorlu Grubu da geldi. Aym şeyi ben onlara da belirttim. İlla girmeleri, 

almaları... Bütün amacımız şuydu; rekabeti kızıştırarak daha yüksek bir fiyatla olabileceği. Fakat, 

tabiî, şimdi düşünüyorum, doğru muydu yanlış mıydı. Aslında, doğruydu da, her doğrular mutlaka 

belirli bir yere doğruya ulaşmıyor, yanlış yerlere de ulaşıyormuş. Yani, o düşündüğümüz olay... Bir 

de, tabiî, fiyat yüksek alçak her zaman tartışılabilir; ama, bir Garanti Bankasının değerine o tarihte 

baktığınız zaman, uluslararası piyasadaki değeri 1,5 milyar dolardı. Yani, dolayısıyla bütün 

amacımız buydu, yoksa kesinlikle bir şey yoktu. Kirliparayla ilgili olarak Çakıcı'nın... Çakıcı'yı ben 

kesinlikle tanımam, görmedim, ne bir telefon ne herhangi bir şekilde bir kimseyi araya sokması, bir 

telefon etmesi böyle bir şeyler kesinlikle olmadı. Bana olmadı, arkadaşlarıma da olmadı. Hem 

tanımamamız hem de Merkez Bankası veya o şeyde olduğumuz için, zaten bizim o taraflarda böyle 

bir şeyin olmasına imkân yok diye düşünüyorum; ama, sizin sorunuza direkt cevap olarak, hiçbir ne 

ilgim oldu ne herhangi bir tanışıklığım oldu; hiçbir şekilde hiçbir şeyim olmadı. 

Oğuz Beyin sorduğunda, gayrimenkuller içinde miydi değil miydi, Oğuz Bey, gerçekten 

hatırlayamıyorum. Rapor var; ama... Onlar en belirgin şekilde değerini saptadılar. Hatta, öyle bir şey 

ki, değeri kalmamış. Zaten 500 milyon dolar zararı olduktan sonra, neresine götürürseniz götürün 

olayı, belirli bir değeri de kalmıyor. İçine hatta o 500 milyon doları koymakla, şimdiki durumunu 

anlatayım, biz zararı durdurduk. Halihazırda zararı devam ediyor. Eskiden Türk Lirası olarak zarar 

durduğundan dolayı en son bu sekiz bankayla ilgili rakamları çıkarıyoruz, yanılmıyorsam ya 128 ya 

118 trilyon zararı çıktı; ama, döviz kuru veya Türk Lirasını orada tuttuğumuz için zararı 

yakalayabiliriz. Zaten bankacılıkta burada bir zararınız varsa, o zararınız kadar para koyduğunuz 

anda mevcut zararı nominal olarak tutabiliyorsunuz. Tabiî, düşük enflasyonda bu olmuyor 

kesinlikle. Bir zararı yok edeceksiniz, bir de ilave sermaye koyacaksınız içine. Dolayısıyla, bu kadar 

yüksekte gerçekten şeyin gayrimenkulleri hesapladılar mı hesaplamadılar mı bilmiyorum; ama, esas 

değer orada şerefiyeden çıktı. Şerefiyenin hesaplaması da gerçekten sübjektiftir. Sübjektif olması 

nedeniyle zaten biz uluslararası denetim firmalarına müracaat ettik ki, sübjektif olmayı biraz dalıa 

objektif hale nasıl getirebilirsiniz diye en düşük fiyatı almak açısından. 
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Emniyetin yazısının şifahî olarak bana kesinlike böyle bir şifahî tebligat olmadı. Benim 

öğrenme saatim ihalenin bitiminden altı saat sonra, saat 18.00'de arkadaşlarım bildirdi. Yazıyı da 

ben ertesi gün gördüm. Dolayısıyla, şifahî olarak bana herhangi bir şey... 

SORU(Oğuz Tezmen) 

Komisyon üyelerine böyle bir uyarı geldiği size intikal etti mi? 

CEVAP: 

Hayır, o konularda olmadı; hatta, arkadaşlarımla da daha sonra görüştük, konuştuk. Eğer, 

böyle bir yazı veya bir şey gelseydi, hepimizin aynı fikirdeydik, ihaleyi hemen durdururduk. Çünkü, 

inanıyoruz ki, bizim görevimiz ihalenin yapılması. Hiçbir şekilde bir gün öncesinden de bize ne 

şifahî ne yazılı hiçbir şekilde bir bilgi dahi akmadı veya gelmedi. 

SORU(Mehmet Cavit Kavak): 

Benim iki sorum olacak Sayın Başkanıma. Birincisi, şeffaflık açısından ihale 

televizyonlarda verildi mi? Diğer sorum da, siz saat 18.00'de bu bildirimin geldiğini söylediniz. 

Dağıtım için yazılan yerlere de yine o saatlerde gitmiş olabilir mi yazı? 

CEVAP: 

Kuşkusuz, şeffaflık açısından, mutlaka onun TV'de verilmesi gerektiğine inandık. 

Verilmeden önce de zorluklarımız oldu. Bizim 17 nci kattadır bu yaptığımız yer. 17 nci kata 

erişilmesi açısından bir iki tane televizyon şirketi biraz serzenişte bulundu; ama, sonradan onlar 

ayarladılar, öbürlerinden aldılar; yani, televizyonda da verildi. Saat 18.00'de bize ulaştı, alınış 

saatiyle ilgili olarak bunu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Genel Müdürü Erdal Bey almış. 18.00'de 

bizim kayıtlarımızda da var. Yanılmıyorsam, bilmiyorum ama, tabiî o konuda da araştırma yapıldı. 

Emniyetin o getirdiği evrak alışla ilgili defterin içinde de yanılmıyorsam 17 küsur yazıyor; 18, 17 

küsur yazıyor. Dolayısıyla, o saatte ulaştığına dair de zaten devlet kayıtları mevcut efendim. 

SORU(Ali Tekin): 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazıldı ve ihaleye katılan kişiler hakkında veya 

herhalde bütün katılanlar hakkında bilgi istendi. Acaba, bu yazdığınız yazıya neden acil veya süreli 

gibi bir damga veya yazı yazılarak bu bilginin bir an önce gelmesi, sağlanması yoluna gidilmedi? 

Yani, bu nasıl olsa süresi içinde gelir diye mi düşünüldü? Yoksa, bir nevi atlandı mı, nasıl oldu bu 

olay? Bu konuda bilgi verebilir misiniz. 
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CEVAP: 

Efendim, üstüne gizli olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yazıldı. Dolayısıyla, zaten 

içeriğinde de şöyle şöyle kapalı zarflı teklifler alınmıştır, bu ilgili mevzuat uyarınca Hazine 

Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu, yatırımcılarla ilgili olarak alınacak ön izinler çerçevesinde 

kendileriyle pazarlık ve açık artırma görüşmelerine başlanabilecektir. Bir de, tabiî, bunun öncesinde 

pazarlık değil de bunlara bilgi verme görüşmeleri oldu. 8 tane firma katıldı buna. Ancak, 19 Haziran 

1998 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde yer alan ve eklerindeki -arkasına eklemişiz-

haberlerde, ihaleye teklif veren yatırımcılardan bazılarım ihaleye katılmamaları için tehdit ettikleri 

ve bu yatırımcılara karşı suikast hazırlığında bulundukları -bir de suikast, lav silahlan- iddia edilen 

2 kişinin, Emniyet Genel Müdürlüğünce yakalandığı belirtilmektedir. Söz konusu haberler gerçeği 

yansıtıyor ise, ülkemiz ekonomisi ve bankacılık sistemi yönünden büyük önem arz eden Türk 

Ticaret Bankası AŞ ihalesinin her türlü spekülasyonlardan uzak ve şeffaf biçimde 

gerçekleştirilmesini teminen, konunun genel muuunuKçe araştırılarak taralımıza bilgi verilmesini 

oaygııarımızıa arz ederiz... Zaten bize; yani, biz normal şartlarda 2 iki kişi yakalandı, süratli bir 

şekilde bilgi alınacağını düşündük; ama, aradan 40 gün geçti, 40 günden sonra geldi, onu 

bilemiyorum niçin geç geldi, niçin bize geç bildirildi. Üzerine, acele, gününü, süreli, bilemiyorum, o 

konuda bir yorum yapmak istemiyorum, gizli, tahmin ediyorum da, arkadaşlarım bunu elden 

götürüp verdiler; o konuda acildir; yani, 40 gün geçtikten sonra genelde bir olay oldu, onu da 

bilmiyorum nedenlerini tabiî. Bizim düşündüğümüz şuydu; 2 kişi yakalanmış, ifadelerinden böyle 

bir şeyin olup olmadığı şeklinde düşünüldü bizde. Kesinlikle, bizi aklımıza bir telefon dinlenme, o 

telefonla ilgili kayıtlar meselesinden değil, biz buna konsantre olduk olayda. Yakalanmış kişi, 

onunla ilgili olarak bize bilgi verilmesi konusuna konsantre olduk. 

SORU(Hayati Korkmaz): 

Bu tür ihalelerde, genelde asılsız da olsa birçok ihbarlar yapılıyor. Size de bu ihale sürecinde 

bu tür ihbarlar yapıldı mı? Yapıldıysa, bunlarla ilgili ne gibi işlemler yaptınız veya ne gibi 

araştırmalar yaptınız? 

CEVAP: 

Efendim, herhangi bir bize bu türden yazılı veya sözlü ihbar; yani, ihaleyle ilgili herhangi 

bir şekilde bir bilgi veya bir şey gelmedi. Hiçbir olay olmadı. Hatta, o kadar hassas davrandık ki, biz 

gazetelerde çıkan haberler dolayısıyla bunu yazdık; ama, bize ulaşan şöyle oluyor, böyle oluyor 

şeklinde herhangi bir şey gelmedi. 
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SORU(Armağan Yılmaz): 

12.30'da ihaleyi bitirdiğiniz an, yazıyı aynı gün akşam saat 18.00'de aldığınızı 

belirtiyorsunuz. Şimdi, daha önce de, medyada çıkan haberlere göre birtakım önlemleri almanız 

gerektiğini de fark etmeniz gerektiği kanaatindeyim. Medyadaki bu duyumları alır almaz, herhangi 

bir girişimde bulundunuz mu? Yoksa, işi seyrine mi bıraktınız? 

CEVAP: 

Medyada çıkan bu duyumlar üzerine zaten biz Emniyete yazıyı yazdık. Yani, 24 Haziran 

tarihli yazı, Hürriyet ve Sabah Gazetelerinin 19 Haziran 1998 tarihli nüshalarında çıkan yazıyla 

ilgili. Onun dışında, herhangi bir şekilde biz basında da veya herhangi bir şekilde bize duyum 

olmadığı için bir şeyde bulunmadık. Aslında, çok hassas olmamızı bu yazıyı yazmamız da 

gösteriyor. Yani, her taraftan bir şey aman olmasın diye büyük çaba sarf ettik. Dolayısıyla, bu 

yazının bize gelişinde tabiî, sizin sorduğunuz birinci soruyla ilgili, kuşkusuz bizim herhangi bir 

şekilde bir müdahalemiz olmuyor ve ihale bittikten sonra geldi bize. 

SORU(Mustafa Niyazi Yanmaz): 

Siz Sayın Mesut Yılmaz ile telefonda bir defa görüştüğünüzü bu konuyla alakalı, ondan 

sonra da bir toplantıda görüştüğünüzü söylüyorsunuz. Sayın Güneş Taner ile etki ve baskı şeklinde 

denebilir, bunda herhangi bir mütalaanız oldu mu? İkincisi, siz, Sayın Mesut Yılmaz ile 400 milyon 

dolara giderse çok iyi olur falan garantinizi de taşıyorsunuz. Fakat, ihale 600 milyon dolara gidiyor. 

İhale süreci içerisinde, o atmosferde siz herhangi bir hava sezinlediniz mi? Yani, gerçekten 

rekabetçi bir ortam mı olmuştu, yoksa bir inatlaşma falan mı oldu? Yani, orada nasıl bir hava 

oluştu? Onu bize aktarabilir misiniz. 

CEVAP: 

Efendim, önce ikinci sorunuzdan başlayım. Havayı aslında biz emin değildik, ne kadar 

olacağından emin değildik. Fakat, emin olduğumuz bir olay vardı, eğer bu 500 veya 485 milyon 

doların aşağısında giderse, bizim Sayın Yılmaz ile de yaptığım o tek telefon görüşmesinde de 

belirttiğim gibi, Bakanlar Kurulu kararı veya YPK'nın bir kararı olmadığı takdirde, biz 4 kişi ileride 

mutlaka, bu türden sorgulara muhatap olacaktık. Neden 485 milyon doların aşağısında verildi diye. 

Onun için, 400'ü niye koydunuz derseniz, biraz önce de belirttim, hiç yoksa, 485'e yaklaşıyorsun. 

Ne kadar yaklaşırsanız o kadar çaba gösterdiğimizi belki gösterebilecektik. Aslında, dönülmez de 

bir yolun içine girmiştik bir anlamda biz. Bu nedenle, dönülmez dediğim; yani, Sayın Başbakana da 

belirttiğim gibi, Bakanlar Kurulu kararı çıktığı takdirde, bizi gerçekten rahatlatacaktı; ama, Bakanlar 

Kurulu kararının mesnedi olan bir kanun da yok. Öyle bir şey ki, kanun, yetkiyi Tasarruf Mevduatı 
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Sigorta Fonunun yönetim kuruluna vermiş. 4 kişi karar vereceksiniz. Herhangi bir korumanız da 

yok. Bizim öyle de bir enteresan bir durumumuz var ki, biz devlet memuru da sayılmıyoruz. Devlet 

Memuru Muhakemat Usulü Kanununa da tabi değiliz. Öyle bir yerdeyiz. Dolayısıyla, o kadar açığız 

ki olayın içine. Onun için, bir alternatif, bunun mümkün olduğu kadar yüksek fiyata satımı. 600 

milyon dolar çıkınca, ben de televizyondan izledim ihaleyi, böyle ihalede son derece de... Hepimiz 

izledik; yani, hepimiz demeyim, birçoğumuz izledik. O kadar gelişmesi gelişmesi bir yerlere gitti ki, 

bir çekişme içinde geçti ve almak isteyenler vardı. Almak isteyenler de yavaş yavaş o tarafa doğru 

gittiler ve 485 milyon doları aşıp oraya gittiği zaman, ben hissimin ötesinde son derece de memnun 

oldum. Neden; daha önce de, TÜPRAŞ'ın ihalesi yapılmış, 1 milyar dolara gitmiş. Biraz önce de 

belirttiğim gibi, Garanti Bankası gibi bir bankanın dış, daha doğrusu piyasa değeri 1,5 milyar dolar. 

Bu da normaldir diye düşündüm. Sizin sorunuza, direkt olarak herhangi birşey sezinleme veya 

hissetme değil, tam tersine düşük kalırsa ne yaparız şeklinde bizim içimizde bu yönde bir soru işaret 

vardı. 

Sayın Taner ile, daha önce de belirttiğim gibi, normal bir prosedür çerçevesinde; yani, bu 

konuya konsantre olarak herhangi bir şekilde bir şey yapmadık, görüşmelerimiz olmadı. Herhangi 

bir şekilde, Sayın Taner -onu da belirttim, altını çizdim- hiçbir şekilde, bana bir firma veya herhangi 

bir şeye katılanlar veya katılacaklar konusunda hiçbir şey söylemedi. Zaten, Sayın Taner benim çok 

eski arkadaşımdır, dostumdur, 1980 senesinden beri tanırım; ama, Bakanlık-Merkez Bankası 

ilişkileri çerçevesinde biraz mesafeli bir ilişkimiz vardı. Benim hep öyle olmuştur genelde olarak. 

Çok fazla konularda beraber olup görüştüğümüz de olmadı bu konularla ilgili olarak. Dolayısıyla, 

bu türden başarılı ihaleyi de geçtikten sonra, zaten ondan sonra da herhangi bir şeyimiz olmadı. 

SORU(Ahmet Cemil Tunç): 

Kamuran Çörtük, o malum kasetin bir yerinde Korkmaz Yiğit'e ifade ediyor ki "Sayın Gazi 

Erçel'i Sayın Başbakan benim yanımdan aradı ve bu çocuğu fazla hırpalamayın dedi." Kamuran 

Çörtük'ün Korkmaz Yiğit'e söylediği; bu doğru mudur? Yani, böyle bir şey vaki oldu mu? Bunu 

öğrenmek istiyorum; bir. İkincisi de, Emniyet Genel Müdürlüğü yazısının çıkış tarihi ile elinize 

geçtiği tarih arasında kaç gün?.. 

CEVAP: 

Efendim, birinci olarak sorduğunuz soruyla ilgili, bana hiçbir şekilde böyle bir ne telefon 

geldi Sayın Mesut Yılmaz'dan ne de böyle bir olay oldu. Bilemiyorum, nedendir, niçindir, kim kime 

nasıl söylemiştir, o konularda herhangi bir bilgim yok. 

Emniyetten çıkışım bilemiyorum; ama, bize ulaşması 4 Ağustos günü... 
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SORU(Cafer Tufan Yazıcıoğlu): 

4.8'deki gelen bu yazıdan, Değerli Başkan, akabinde Sayın Güneş Taner'i, Sayın Mesut 

Ytlmaz'ı veya Hazine Müsteşarını sözlü veya yazılı haberdar etti mi veya onlar tarafından arandı mı 

bu Emniyetten gelen yazı üzerine? Bir de, bu Emniyete yazı yazdığı süre ile Emniyetten yazı 

geldiği süre içinde Emniyetle herhangi bir veya gerek Emniyetle gerekse diğer adı geçen Güneş 

Taner, Hazine Müsteşarı ve Mesut Yılmaz aralarında şifahi bir Emniyetin bu tahkikatı hakkında bir 

konuşma oldu mu? 

CEVAP: 

Olmadı efendim. Bizim yaptığımız görüşmede şöyle bir kanıya vardık; ilgide, zaten bütün 

ilgililerin belirtilmiş olması, artı, konunun Başbakanlığa da gönderilmiş olması dolayısıyla zaten 

normal evrak akışı içinde bunun Başbakanlığa Hazine bağlı olduğu için gideceği konusunda fikir 

sahibi olduğumuzdan gelen yazıyı tekrar bildirme veya bir telefonla şöyle şöyle oluyor şeklinde bir 

şey gelmedi. Yazının gereğini zaten bu konuyla ilgili olarak Hazinenin yapacağını düşündük. Bu 

olaylardan sonra düşündüm, acaba neden olmadı, yani böyle bir olayla, bahsedilmedi? O esnada 

yoğunluk Türkiye ile ilgili yoğunluk çok fazlaydı. Rusya krizinin başladığı ve günde bizim 500 

milyon dolar sattığımız bir dönemden geçiyoruz ve çok sıkıntılı bir dönem. Kişisel olarak, 

arkadaşlarım da aynı şekilde, ihalenin başarıyla sonuçlandığı, bu konudaki kararın daha sonra 

Hazine tarafından verileceği konusunda bizde bir düşünce vardı. Onun için bu işin hallolup, esas 

meselenin o krizin içine girdiğimiz, o Rusya kriziyle ilgili büyük bir şekilde dövizin süratli bir 

şekilde gittiği bir zamanda olayı tamamen oraya konsantre olduk. Hatta, bu olaylar çıkıp, bu türden 

kasetler ortaya çıktığı zaman, hatırlamada bile oldukça güçlük çektik, bu olayları. Nedeni, o 

zamanki çok yoğun bilgi ve iş akışıydı; ama, tabii ki, bu yazının devlet görevlisi olarak normal akışı 

içinde yerine ulaşacağı görüşü içinde değerlendirmenin de Hazinenin de, görüşü içinde oldum. 

Hatta, size de bahsettim, bir toplantıda da Sayın Başbakan Mesut Yılmaz da MİT'in ve Güven 

Akkaya Paşanın bu konuda olumsuz görüşleri olmadığını bildirdi şeklinde bir beyanına göre de ben 

o toplantının, daha doğrusu kapıdan çıkarken, zaten, orada herhalde bu yazı da var, incelemeler 

devam ediyor, ona göre bir karar verileceği konusunda bir şey yapıldı. Fakat o sıralarda gerçekten 

ekonomik açıdan da çok yoğun zamanlar yaşadığımızdan belki bu konuda çok fazla üzerine gidip, 

bu konuyla ilgili olarak bir yere gitmedik. 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Uçakla giderken siz bu Alaattin Çakıcı faktörünün bu ihaleye girdiğini öğrendiniz? 
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CEVAP: 

Hayır, öğrendim değil efendim. O zaten, geçmiş olan bütün Türk Ticaret Bankasıyla olan 

ilişkilerde mevcut ve benim cevabım da herhalde mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim yani 

herhangi bir faktör olduğu zaman bu faktör bizi hiç ilgilendirmez. Biz görevimizi yaparız 

şeklindedir. 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Yani, böyle bir faktör var; bildirelim de dikkat edilsin gibi bir girişim içinde bulunmanız 

gerekmiyordu, değil mi efendim? 

CEVAP: 

Hayır efendim. Zaten, Alaattin Çakıcı'nın Türk Ticaret Bankasıyla ilgili olduğu basında çok 

öncelerde yer alan özellikle, ismini hatırlayamadığım bir kimsenin vurulması, onunla olan ilgisini 

hepimiz biliyoruz yani. Bütün basında yer alan, bizim zaten Türk Ticeret Bankasının şeffaf, 

rekabetçi iyi bir ihale olmasındaki çabamız, bunları götürmek, bir de devletiz efendim. Yani, devlet 

olduğumuz zaman, kim olursa olsun, bir görev yapıyorsanız, o devletin güçleri, devletin de kendine 

has olayları var; onun için, şu faktör girmiş, bu faktör girmiş meselesine... 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

O noktada bir yazıyla, bir soruyla, ilgili bakanlıktan bilgi edinme lüzumu hissetmediniz? 

CEVAP: 

Yok, hayır. Şu açıdan, zaten o konuda çok temkinliydik. Rekabetçi, açık, şeffaf bir şekilde 

ihaleyi yaparsanız, hiçbir şekilde böyle şeylerin olmayacağı inanandaydım. 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Evet, yani bu yazıyı yazarken Emniyete, efendim, bize 4 Mayısa kadar bu yazının cevabı 

lazım diye bir daha tenkit etme ihtiyacı duymadınız? Veya göreviniz içerisinde değildi?.. 

CEVAP: 

Hayır, o değil. Yalnız, burada biraz önce de belirttiğim gibi, hep biz burada iki kişinin 

tehdit ettikleri ve yatırımcılara karşı suikast hazırlığında bulunduklarını iddia eden iki kişinin 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalandığını belirtmiştik. Yani, kişiler yakalandı; onların 

ifadelerinde bir şey var mı; onu istiyoruz; yani, bunun da fazla uzun süreceğini zannetmedik. 
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SORU(Yilmaz Karakoyunlu): 

Gazi Bey, Merkez Bankası Başkanı olarak bu ihalenin yapılmasından sorumlu olan birimin 

basındasınız. Size herhangi bir şekilde bunun, Türk Ticaret Bankası ihalesinin birine veya birilerine 

verilmesi konusunda Başbakan Mesut Yılmaz ve devlet eski bakanı Güneş Taner tarafından 

herhangi bir teklifte bulunuldu mu, herhangi bir tesirde bulunuldu mu veya bunu birilerine 

verilmesini sağlayacak bir etki altında kaldınız mı? 

CEVAP: 

Sayın Başkan, bu konuyla ilgili olarak, Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Güneş Taner veya 

başka bir herhangi bir merciden ne bir teklif ne bir tesir bize olmadı, arkadaşlarıma olmadı ve hiçbir 

etki altında da kalmadık. Zaten, bütün olaylar biz bu işi şeffaf, açık ve rekabetçi bir ortamda 

gerçekleştikten sonra gelişen olaylardır. Dolayısıyla, ihale safhası bitirilene kadar hiçbir şekilde 

kimse bize tesir altında kalmak veya etki etmek üzerine hiçbir öneri veya teklifte bulunmadı. Zaten, 

ben daha önce de belirttim; böyle bir teklifin veya tesirin kim olursa olsun etkisi altında 

kalmayacağımı kişisel olarak, o inançtayım. Bugüne kadar yaptığım görevlerde de hep o şekilde 

davrandım. 

SORU(Yilmaz Karakoyunlu): 

Korkmaz Yiğit ile bir uçakta karşılaştığınızı, daha evvel de bir vesileyle tanışmış 

olduğunuzu, bu vesile içerisinde Türkbank'la ilgili olarak Fransa'da bir banka alacağını siz de 

kendisine Türkbank'ı tavsiye ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu konuşma sırasında Alaattin Çakıcı'nın 

tehdidine maruz kaldığını bu çerçeve içerisinde bu ihaleye katılıp katılmama tereddüdünü 

geçirdiğini size ifade etti mi? 

CEVAP: 

Sayın Başkan, böyle bir konuşma olmadı; çünkü, bizim yaptığımız o konuşma ocak ayının 

sonunda, Ocak 1998'de, uçakta ve daha ihaleyle ilgili olarak çalışmaların yeni başladığı bir zamanda 

ortaya çıktı. Böyle bir ifadede veya böyle bir beyanda kesinlikle bulunmadı; çünkü, ortada daha 

ihale yoktu. 

2.2.3- Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın 11.04.2000 ve 05.05.2000 tarihlerinde tanık 

sıfatıyla alınan ifadelerinde özetle: 
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SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Eyüp Bey, sizin buraya tanık olarak davet edilmenizin gerekçesi, bu önergeyi veren Ali Rıza 

Gönül Beyin Mecliste yapmış olduğu bir konuşmada sizinle ilgili olarak birtakım meselelere temas 

etmiş olması. Size bu konuyla ilgili olarak, hafıza tazelemek açısından, size ilişkin olarak temas 

edilen noktayı okuyorum; arkadaşlarımız da bu konuyla olan bağlantınızı böylelikle tespit etmiş 

olacak ve sorularını size bu çerçevede tevcih edecekler. 

"Ali Rıza Gönül- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. Çakıcı, Eyüp Aşık kasetinin televizyon kanallarında yayınlandığı 13 Ekim tarihinden 

bu yana Türk siyasetinde çok önemil gelişmeler ve değişiklikler yaşandı. Ülke gündemine bomba 

gibi düşen kaset ve kasetin içeriğindeki sözler birtakım çirkinliklerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmış 

ve zelzele yaratacak boyutlara ulaşmıştır, özellikle, işadamı, siyasetçi, mafya ilişkilerinin ülke 

yönetiminde ne denli etkili olmaya başladığım ülkeyi yönetenlerle işadamı, mafya ilişkilerinin hangi 

boyutlara vardığının kanıtlanması açısından fevkalade önem taşıdığını geçen bu süre içerisinde 

birlikte gördük ve yaşadık. Bu kasetin arkasından gelen Türkbank ihalesiyle ilgili Korkmaz Yiğifin 

açıklamaları bu ilişkiler üçgeninde siyasetçi ayağının Başbakan ve ilgili Devlet Bakanına taşınmış 

olması üzücüdür. Özellikle Türk siyasetinde iyiye ve güzele açılımı ifade eden temiz siyaset adına 

rakibi için isnat, iftira, karalama ve siyasî linç projeleri üretenlerin bugün düştükleri durumu 

gerçekten ibret vericidir." 

Durum bununla ilgilidir, bu konuda açıklama istiyoruz. 

CEVAP: Böyle bir giriş bana da toparlama imkânı sağladı. Buna bağlı olarak Amerika'da 

Internet sayfası açan Mehmet Eymür'ün de bu konularla ilgili açıklamaları var. Bu iddiayla o 

ikisinin bir bağlantısı var. Gerek Ali Rıza Gönül Beyin gerekse Mehmet Eymür'ün iddialarında 

bizim Sayın Tansu Çiller Hanımefendiye karşı bir komplo olarak ve ona karşı bilgileri, onu 

siyasetten yok edecek veya zor duruma düşürecek bilgileri toplamak amacıyla mafyayla işbirliği 

yaptığımız veya onların telkinlerine itibar ettiğimiz şeklinde iddiaları var Mehmet Eymür'ün.Ali 

Rıza Gönül Beyin de biraz öyle. Onun için, ben işin o tarafından önce başlayayım. 

1997 yılının şubat, mart aylarında, yani, Refahyol Hükümeti döneminde, Alaattin Çakıcı, 

zannederim, medyada bazı kişilere, televizyonlara ve bazı gazetecilere ve siyaseten de bazı kişilere 

bu Türkbank ile ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Bu arada, nereden temin ettiğini bilmiyorum, 

ama, benim telefonumla da beni aradı ve bana da Türkbank'm -o günlerde daha satışı söz konusu 

değil, belki satılmadı, yani, o günlerde herhalde satış hazırlığı vardı- satılacağını ve bunun için de 

kendilerinden 20 milyon dolar rüşvet istendiğini, kendisine Türkbank'm söz verildiğini ve 20 milyon 
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dolar rüşvet istendiğini, böyle bir iddiada bulundu. Biz o zaman anamuhalefet partisiyiz, ben de 

anamuhalefet partisinin grup başkanvekiliyim. Hiç şüphesiz, bunu bana bildirmesindeki maksat, 

benim bunu Türkiye gündemine veya siyasetin gündemine, Meclis gündemine getireyim diye 

herhalde bilgi olarak. 

Şimdi, burada bir parantez açıyorum; ne Ali Rıza Gönül Beyin ne de başka bazı kesimlerin 

ne de Mehmet Eymür'ün dediği bir şey doğru değil. Biz, bu bilgileri ne Sayın Mesut Yılmaz ne ben 

hiçbir yerde kullanmadık; yani, siyaseten kullanmadık. Ben bu bilgiye dayanarak bir Meclis 

araştırması, bir soru önergesi, bir Meclis gündemdışı konuşma veya basına veya televizyona 

herhangi bir açıklama, yani, o zamanki Başbakan Yardımcısı "bak, Türkbank'ta böyle bir yolsuzluk 

yapıyor" şeklinde kullanmadık. Sebebi, bilginin hem kaynağı sağlam değildi hem de bilgi hamdı. 

Bize verilen bu bilgi doğrultusunda ben şahsen Türkbank'ta olan biteni takip ediyordum. Hakikaten, 

böyle bir satış olacak mı, satışta şaibeli bir durum olacak mı? Ama, o günlerde zaten satış da 

olmamıştı. Yalnız, onun iddiası, bu şey bana söz verilmişti, bu banka benim istediğim kişiye 

verilecekti; bana söz verilmişti, şimdi benden rüşvet isteniyor. Yani, ortalığı ayağa kaldırmasının 

sebebi bu. Sonra, biliyorsunuz, Flash Televizyonunda kendisi canlı yayma çıkmak suretiyle bunları 

ayrıca açıkladı. Yani, bize önceden telefonla söylediklerini Flash Televizyonunda bütün Türkiye'ye 

açıkladı ve zannederim, Türkbank olayı ilk defa Türkiye'nin gündemine böyle girmiş oldu, yani, bu 

iddiayla girmiş oldu, daha evvel kendilerine söz verildiği şeklinde. 

Daha sonra, oradan bir bölümü atlayarak geliyorum; çünkü, bu bir sürü iddilar şeyler ondan 

sonra Adil Ongen bu işe aracılık yapan veya Sayın Tansu Hanımın danışmanlığını yapan kişi 

zannederim, bundan ötürü vuruldu, öldürmek maksadıyla yaralandı vesaire. Bu olaylar oldu, daha 

sonra hükümet değişti. Bilahara Türkbank satışa çıktı. Tabiî ki, sizde zaten o bilgiler var 

zannediyorum. Türkbank'ın o günlerde piyasa değeri, bu işten anlayanların söylediği, 300 milyon 

dolar civarındaydı. Türkbank'ın o gün gerçekleşen satışı da 600 milyon dolar; yani, piyasa değerine 

göre oldukça iyi bir rakama ulaştı bu şeyler dolayısıyla; ama, araya bir sürü şaibeli ilişkiler girdi. O 

ilişkileri Başbakanın veya Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner'in belki dışarıdan çözmesi mümkün 

değildi; ama, önemli olan, o ilişkiler dolayısıyla devletin herhangi bir malını peşkeş çekmediler ve 

hakikaten hem kamuoyunda hem bize böyle ulaşan bilgiler dolayısıyla buraya bazı fesat karışma 

veya bazı tehditlerin, bazı mafya ilişkilerinin girmesi ihtimaline karşı da bana göre Sayın Başbakan 

veya Sayın Güneş Taner o gün hassas davranmışlardır. Birçok yerlerden izlemek suretiyle, resmî 

makamlardan bilgi istemek suretiyle -ki, onlar zaten sizin dosyalarınızda vardır- bu ilişkiler var mı, 

doğru mu, geçmişi, Türkbank'ın ihalesine giren kişilerin ilişkileri; bir de, özel olarak da takibe 

alınmıştır, bu ilişkiler özel olarak da istenmiştir. Devleti yöneten başbakanın veya bakanın bu 
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şeylere girmesi mi lazım; çok resmî olursanız devlete bazen çok daha fazla zarar verirsiniz; ama, 

kendinizi korursunuz. Mesela, hiçbir işe karışmasanız, Türkbank 300 milyon dolara satılsa, ama, 

sizin işiniz hiçbir şeye bulaşmasa size aferin derler; yani, gelecekte ne kimse hesap sorar ne birşey 

olur. Ama, her şeye müdahale eder, kendinize göre araştırma yapar, müdahale eder, çeşitli 

yönleriyle kendinizi riske atarsanız, belki o 300 milyon dolara satılacak malı 600 milyon dolara 

çıkarırsınız; ama, sonunda kendi başımz da belaya girer. Ben, devlet adamlarının, çoğu zaman, 

devleti yönetenlerin ikinciyi tercih etmesini geçmişte televizyonlarda da defalarca savundum. 

Bizim Tekel'in BAT ile ilgili bir özelleştirme konusu vardı. O günlerde Mecliste çok 

tartışıldı. Mecliste de çıktım söyledim. Dedim ki, ben bunu 35 milyon dolara verebilirdim, 

fabrikayı; hiç kimse de bana hesap sormazdı; çünkü, 35 milyon dolara pazarlık edilmiş, iş bitirilmiş; 

ama, bizatihi kendim adamları yeniden zorlamak suretiyle devletin 35 milyon dolar alacağı yerden 

100 milyon dolar almasını sağladım; ama, şimdi bana hesap soruyorsunuz. Devlet adamı hem hesap 

sormayı göze alır, gelir hesabını verir hem de onu öyle yapar. Bence doğrusu odur ve çok genel 

olarak -sorularınıza ayrıntılı cevap vermeye çalışacağım- Sayın Yılmaz'ı da, Sayın Güneş Taner'i de 

bana göre de doğru olan ikinci yolu seçtikleri için kutlamak istiyorum. 

SORU(Mustafa Niyazi Yanmaz): 

Sayın Aşık, burada, Erol Evcil ifadesinde diyor ki "Eyüp Aşık, Türk Ticaret Bankasının 

ihalesiyle ilgili benimle görüşmek istedi." Bu görüşme talebi sizden mi geldi? 

CEVAP(Eyüp Aşık): 

Doğrudur, yani, söylediği doğrudur; ama, Türk Ticaret Bankasıyla ilgili değil. Aslında, 

geçen toplantıda, siz sormadan bu Türk Ticaret Bankası olayının bir evveliyeti olduğunu, yani, size, 

burada soruşturma konusu olan 1998'deki ihaleden başka bir evveliyatı olduğunu arz etmiş ve o 

konuda kısa bir şey geçmiştim. İsterseniz, onu tekrar özetleyeyim, 

Bizim, zaten, Çakıcı'yla telefon görüşmemiz bununla ilgiliydi; yani, 1997 yılında, Çakıcı, 

çeşitli basın organlarını,- -örneğin Kadir Çelik gibi, Uğur Dündar gibi- çeşitli gazeteci ve 

televizyoncuları aramak suretiyle, bu Türk Ticaret Bankasının satılacağını ve kendilerinden bu satış 

için bir rüşvet istendiğini, 20 milyon dolar rüşvet istendiğini kamuoyuna duyurmak istiyordu 

tahminim; yani, duyurmak için onları arıyordu. O arada, siyaseten de bizi aradı. Ben, o zaman grup 

başkanvekiliydim. Yani "siz anamuhalefet partisisiniz, böyle bir şey oluyor, niye ilgisiz 

kalıyorsunuz" bunun için aradı. Birkaç sefer aradı; yani, birkaç sefer bu işi tekrar etti veya çeşitli 

yönleriyle tekrar etti. Ben de bu konuda, daha sonra, o dönemde değil, epey sonra, bazı gelişmeler 

oldu... Örneğin, bu konuyla ilgili Adil Ongen isminde bir danışman, zannederim, o zamanki Sayın 
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Başbakanın danışmam, vurulmuştu. Ondan soma, Malki cinayeti, vesaire; yani, Bursa'da olan 

birçok olaylar vardı. O vesileyle, ben araştırma yapıyordum değişik kişilerden. Örneğin, gazetelere 

de yansıdı; size de geçen sefer anlatmaya çalıştım. Mehmet Eymür'ü dinledim; saatlerce dinledim 

ki, bu konular nedir; Adil Ongen kimdir; bunların ilişkisi ne olabilir? Bu çerçevede, Erol Evcil'i 

çağırdım -ki, o zaman, Erol Evcil normal, piyasadaki bir işadamı- "bu konuları bana anlatır mısın, 

.senin de adın geçiyor; bu Ticaret Bankasını, gerçekten sen mi alacaksın" falan... Ama, bana, ne 

tatmin edici ne onları doğrulayıcı bir bilgi vermedi. Yani... 

SORU(Mustafa Niyazi Yanmaz): 

Hatırlayabildiğiniz kadarıyla neler söyledi efendim? 

CEVAP: 

Ben, kendisini "bu Ticaret Bankasıyla ilginiz nedir; yani, hakikaten senden bir rüşvet istendi 

mi; sen bunu almaya kalktın mı ve senden bir rüşvet istendi mi; Çakıcı böyle diyor; diyor ki 'bunu 

bize söz verdiler' ve muhtemelen söz verdiklerine göre, Erol Evcil'in satın alacağını varsayıyorum 

ben." "Evet, ben buna talibim, Ticarat Bankasını almak istiyorum; ama, benden bir rüşvet 

istenmedi" dedi; yani, Çakıcı'nın iddiasını, Erol Evcil doğrulamadı. Ben, o konunun dışında da 

Malki cinayetini sordum, onu kabullenmedi. Yani, başka bazı... Adil Öngen'i sordum veya ona 

benzer diğer kişileri sordum. Pek, onu doğrulamadı. Yani, Çakıcı'nın iddiasını doğrulamamıştı; ama, 

ben onunla görüşmüş, bu konuda bilgi almıştım. Keza, Mehmet Eymür'den de aldım. Yani, 

şeylerden birisi de bu. Mehmet Eymür'e sordum. Mehmet Eymür de Adil öngen'in iyi bir insan 

olduğunu, böyle kirli işlere girmeyeceğini, rüşvet işi olmayacağını; yani, o da onları savundu. Yani, 

o bilgileri o da doğrulamadı. 

SORU(Namık Kemal Atahan): 

Alaattin Çakıcı, ifadesinde, bir kısmında, aynen şöyle söylüyor: "ihaleyle ilgilenmedim; 

ancak, Refahyol Hükümetinin yıkılması için Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık'a yardımcı oldum, işbirliği 

yaptım. Mesut Yılmaz ile yaptığım işbirliğine pişmanım." Birinci beyanı bu. 

"Refahyol Hükümetinin yıkılması için işbirliği yaptım" diyor "böyle bir işbirliği yaptım" 

diyor. 

Erol Evcil'in ifadesinde, Erol Evcil, sizi tanımadığını, bilahara tanıdığını söylüyor "Eyüp 

Aşık, benimle Türk Ticaret Bankasının ihalesiyle ilgili görüşmek istedi; Eyüp Aşık'ı tanımam, 

Alaattin Çakıcı'yı tanırım; Çakıcı, bana telefonda 'Eyüp Aşık, seninle banka konusunda görüşecek' 
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dedi; ben de kabul ettim; kendisiyle İstanbul-Plaza Otelde görüştüm; ben de kendisine yukarıda 

anlattığım gibi gelişmeleri anlattım." 

Aynı gün, bilahara verdiği ifadede "Mesut Yılmazla ve Eyüp Aşıkla görüştüm, bu konulan 

aynen anlattım. Bu konuşmalar dışında, bir yerde yumruk olayını da Mesut Yılmaz ile görüştüm, 

bana, yumruk olayını Alaattin Çakıcı'yla görüş, kim yaptı öğrensin, hesabını sorsun dedi." Sizin bu 

tür ve buna benzer konuşmalarımız oldu mu; ikinci sorum bu. Erol Evcille ve Alaattin Çakıcı'yla. 

CEVAP: 

Sayın Başkan, değerli komisyonun değerli üyeleri, evvela, ö tutanakları ben de dinledim, 

elde ettim. Sizlerden değil; ama, maalesef, basından; yani, peşine düştüm değil; ama Radikal 

Gazetesinden Osman diye bir gazeteci arkadaş beni aradı, dedi ki "Erol Evcilin ve Alaattin 

Çakıcı'nın sizinle ilgili eleştirileri var, biz, bunları yazacağız; ama, size sormadan yazmıyoruz." 

Tabiî, kendisine teşekkür ediyorum; yani, sorarak yazdığı için; ama, yani, buradaki evrak ilgilisine 

gitmeden, hatta hiçbir zaman gitmeden... Yani "ben ilgiliyim, buna gelip cevap vereceğim" bana 

resmen "bak senin hakkında iddialar bunlardır" denmeden, Radikal Gazetesine gitmiş çok evvel; 

yani, ifadenin alındığı gün. 

Bana üç hususu söyledi ve üç büyük saçma; yani, bana göre üç büyük saçmalıktan bahsetti. 

Orada da vardır tahmin ediyorum. Çakıcı, üç şey söylemiş. Birisi, Refahyol Hükümetini yıkmak için 

kendisiyle işbirliği yaptığımızı; birisi kendisinin öldürülmesi için Mesut Yılmaz'ın talimat verdiğini 

ve Eymür'ü görevlendirdiğin... 

Birisi de, benim Mesut Yılmazla ilgili bir ağır bir ithamda veya bir iddiada bulunduğumu 

veya bir iddiada bulunduğumu... 

Bütün samimiyetimle söylüyorum, her üçü de saçma ve her üçü de şöyle bir şeyi ortaya 

koyuyor: Çakıcı'nın bizimle bir savaşı var; Mesut Yılmazla, bizimle bir savaşı var. Zannederim, bir 

başka komisyonun ilgili kişileri kendileriyle görüşmüş, orada da yine bazı iddialarda bulunuyor. 

Mesela, Çakıcı "ben, Mesut Yılmazla yüz yüze iki kere görüştüm veya Eyüp Aşıkla 200 kere 

görüştüm..." Yani, ben, bu ifadelerin tümünden anlıyorum ki, bize olan husumeti, bize olan savaşı 

devam ediyor. Bugün cezaevinde de onu devam ettiriyor. Ama, bana, soru olarak soruyorsanız bu 

sorular nedir; üçü de saçmadır. Refahyol Hükümetini, Çakıcı, kendi yıktığını zannediyor. Yani, 

Refahyol Hükümetinin nasıl yıkıldığını, ona nasıl bir katkıta bulunduğunu, eğer, Flash TV'de çıkıp 

yaptığı konuşmayı sayıyorsa, herhalde, onu, ne o gün ne de ondan sonra hiç kimse dikkate 

almamıştır. Burada, Refahyol hükümetinin Refah Partili milletvekili arkadaşlarımız var. Yani, 
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Refahyol Hükümetini Flash TV'deki konuşması yıktı veya ona katkıda bulundu diyorsalar, bunu bir 

işbirliği olarak gösteriyorsa... Başka bir şey bilmiyorum. 

Tekrar ediyorum, Erol Evcil'i de öyle Çakıcı'mn talebiyle falan değil... Ben, o konudaki 

araştırmalar için, başka kişilerle de görüştüm. Yani, bende bir iddia var. Anavatan Partisinin Grup 

Başkanvekiliyim.. Bana bir iddia geliyor. O iddiayı kamuoyuna duyurmadan veya o iddiayla ilgili 

bir önerge, bir gensoru, bir şey vermeden, muhakkak, o iddianın peşine gidip, doğrulamam lazım. 

Doğrusunu ararsanız, o gün doğrulayamadım, doğrulamadım. Böyle bir şey doğrulanmadı. Ne 

Mehmet Eymür doğruladı ne Erol Evcil doğruladı. Zaten, Türkbank'ın da o gün için satışı olmadı. 

Yani, satılmayan bir şeyin herhalde rüşveti de olmazdı. Kimse ileride alacağı banka için herhalde 

rüşvet vermezdi. Yani, doğrulamaydı, hiç şüphesiz ben de onu muhakkak bir eyleme 

dönüştürürdüm. Doğrulanmadığı için, biz, onu da bazılarının iddia ettiği gibi, Çakıcı ile işbirliği 

yapıp, iktidarın aleyhinde kullanma falan... Bütün arşivleri de tarayabilirsniz. Bu konuları, hiçbir 

şekilde biz kullanmadık. 

Görüştüm. Ben çağırdım, dedim ki "bu konularla ilgili bilgiler aldım" ne Malki cinayetinde 

ne bu Türkbank olayından tatmin edici bilgi alamadım. Ben de sadece... Hatta, Erol Evcil, bana, 

orada, Çakıcı ile öyle çok yakın ilişkide olmadığını bile söyledi. Yani "yanlış anlıyorsunuz bizim 

öyle işbirliği, ortaklığımız falan yok" dedi bana; yani, onu bile inkar etti. 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

ifadelerinin saçma olduğunu söylüyorsunuz, güvenilir olmadığını söylüyorsunuz; ama, 

görüşüyorsunuz; hem de bakın "bir konuşmamda" diyor; yani, demek ki, birkaç defa görüştünüz, 

müteaddit defalar görüşüyorsunuz. Niye bu görüşmeler; yani, bir çete reisi olduğunu biliyorsunuz, 

güvenilir olmadığını biliyorsunuz; ama, devamlı da görüşüyorsunuz. Bize bunu anlatmanız lazım, 

anlatabilmeniz lazım. 

CEVAP: 

Ben, geçen defasında anlattım. Beni üç kere aradı ve üçünde de ,.o dönemde üç kere aradı-

ısrarla, bu Türkbank'taki rüşvet olayının doğru olduğunu ve çeşitli yönleriyle.. Yok Adil Ongen 

şunu istedi, falanca araya girdi bunu istedi gibi ifadeler kullandığını söyledim ve ben, o gün için 

onları bir duyum olarak aldım ve peşine de düştüm; yani, sordum, değişik çevrelerden doğrulamaya 

çalıştım. Doğrulamakta doğrulamadım; siyaseten de kullanmadım. Daha sonra, biz hükümet 

olduktan sonraki bir arayışında da malum bir tuzak kaset hazırladı. İşte, sen bana bunu dedin ben 

sana bunu dedim ve o kasedi ileride kullanmak üzere... Doğrudur, ben, bunu... 
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SORU(Mustafa Niyazi Yanmaz): 

Efendim, ben savaş açmasını soracaktım. Alaattin Çakıcı Beyin size savaş açtığını 

söylüyorsunuz; ama, siz muhalefetteyken bu iş başlamış. 

Peki, ben, şöyle bir soru sorayım: 54 üncü hükümetin Başbakanıyla veya bakanıyla değil,- 56 

ncı hükümetin bakanı veya Başbakamyya değil; niye özellikle 55 inci hükümetin bir bakanı veya 

Başbakanıyla böyle bir savaş başlatsın? 

CEVAP: 

Hayır. 54 üncü hükümetin Başbakanıyla da savaş açmıştı biliyorsunuz, Flash TV'ye çıkmış, 

ağır küfürler etmişti. Yani, o zaman da açmıştı. Belki, biraz da tabiatı o. 55 inci hükümete savaş 

açmasının sebebi yakalanmasıyla alakalıdır. Daha doğrusu, ısrarlı yakalanma ısrarıyla alakalıdır. 

Ben, tekrar söylüyorum: Ondaki psikoloji, sadece yakalama değil, Mesut Yılmaz Başbakan olarak 

onu yok etme kararı vermiş. 

SORU(Mustafa Niyazi Yanmaz): 

Yani, şöyle söyleyeyim: Sizin dışınızda herhangi bir talep oldu da bu talep geri çevrildi 
böyle bir savaş başlangıcı olabilir mi? 

CEVAP: 

Efendim, talepleri vardı; ama, talepleri ciddiye alınmadı. Bence, bir savaş gerektirecek kadar 

da talepler değildi. Mesela, kardeşi silah ruhsatı istiyordu, hiç bakmadık yani. Ama, bunun için 

savaş açılmaz. Yahut da kendisinin MİT'te bir dostu Yavuz Ataç"ın, Operasyon Daire Başkanı 

olmasını istiyordu; Yavuz Ataç Çin'e sürüldü; yani, tersi oldu; ama, bu da bir savaş sebebi 

olmamalı. Yani, bir insan bir şeyi talep eder de o olmazsa, ben seni öldüreceğim gibi değil yani. 

Bendeki kanaat şudur ki... Buna ait bende bilgi de vardır, komisyonun konusu olmadığı için ben o 

detaya girmek istemiyordum. Mehmet Eymür, bunu bana söylemişti zamanında, "siz bunu 

Amerika'dan alamazsınız" demişti. Ben, Mehmet Eymür'le "yakalatmamız lazım" diye başbaşa 

konuştuğum zaman "siz bunu Amerika'dan alamazsınız, CIA bunu kullanılır, CIA gibi kuruluşlar, 

bu tip elemanları vermezler, eline düşen elemanı korurlar, vermezler, denemeyin; yani, fuzuli 

uğraşmayın alamazsınız..." Hakikaten de ilk giden ekip alamamıştı. Emniyetten giden ekinp, onu, 

bulmasına rağmen, Amerikan yetkili makamları dosyayı yeterli bulmayıp, operasyona izin 

vermediler, yakalatma işine izin vermediler. Yani, Mehmet Eymür'ü doğrular bir gelişme oldu. 

Ama, daha sonra Amerika'dan çıkmaya ikna edildi. Amerika'dan çıktıktan sonra da üç yerde baskına 

uğradı, İspanya'da, Fransa'da, Kore'ye mi bir yere gitti... Yani, istihbarat elemanları, emniyet 
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elemanları peşine düştü. O zaman, "bunlar beni öldürecekler, bunlar beni yakalatacaklar, bunlar 

benim baş düşmanımdır." Bırak, hemşerimdir, arkadaşımdır "bunlar baş düşmanımdır" diye bize 

savaş açtı. Bendeki kanaat, o kasedi de onun için doldurttu. Yani, bir telefon açıp, böyle tuzak şeyle, 

bilmem ben onu öldürecektim, sen beni öldürecektinin araşma "sen bana yardım ettin"i teyit etmek 

için böyle de bir kaset doldurdu, işte kamuoyuna, hükümeti yıkmak için falan... Ama, bize savaş 

şeyi... Sonraki gelişmeler böyle oldu. Sebebi de budur; yani, doğrudan doğruya yakalatmadır, başka 

değildir. Nitekim de yakalandı da. Senelerce yakalanmayan adam, bizim dönemimizde yakalandı. 

SORU(Ahmet Cemil Tunç): 

Belki, konuyla fazla alakası yok; ama, belli ki, Alaattin Çakıcı, Yavuz Ataç'la ilişkiler içinde 

ve bu biliniyor, onunla ilgili taleplerde bulunuyor. Yani, bir devlet memuru böyle bir çete başıyla 

ilişkiler içinde. Bu biliniyor; fakat, hiçbir şey yapılmıyor. Ondan sonra tayin ediliyor. 

CEVAP: 

Yapılıyor. Yani, en uzak yere gönderiliyor. Ne yapılabilir; yani, devlet memurunun şeyini 

biliyorsunuz... Bir devlet memurunu, birisi, muhtemelen falancayla ilişkilidir diye herhalde 

görevden uzaklaştıramazsınız, belgesi olmadan. 

SORU(Hayrettin Özdemir): 

Çok kısa olmak kaydıyla, size soru sormak istiyorum. Bu ihalede Adil öngen'in herhangi bir 

rolü var mıdır? 

İkincisi, Alaattin Çakıcı, sizi arıyor, siz onu aramıyorsunuz... Eğer sizce bir mahzuru yoksa, 

kimler vasıtasıyla bu görüşme sağlandı? 

CEVAP: 

Birinci sorunuz şu: Alaattin Çakıcı'nın ifadesinde, parayı, rüşveti Adil Ongen vasıtasıyla 

istediğini iddia etmişti. Adil Ongen de, zannederim, o zaman, Tansu Hanımın danışmanı idi aklımda 

kalabildiği kadarıyla; ama, ben, Erol Evcil'e sordum, dedi ki "böyle bir şey benden istenmedi, böyle 

bir rüşvet istenmedi." Ayrıca, Mehmet Eymür'e de sormuştum; Mehmet Eymür de, Adil Öngen'in 

çok iyi bir insan olduğunu, hatta, hanımıyla beraber... Hatta hanımı da, Adil Öngen'in çok iyi bir 

insan olduğunu, böyle bir işte olmayacağını iddia etti. O günlerde de, öldürmek maksadıyla Adil 

Öngen'i vurdular; ama, yaralı kurtuldu. Orada bir suikast düzenlendi, o iddiaya şey olarak. Şimdi, 

ben oradan ötesini bilemiyorum; zaten o ihale olmadı, Türkbank'ın o satışı olmadı; dolayısıyla, 

herhalde rüşvet alınması, verilmesi olayı olmamıştır. 
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Öteki sorunuza da cevap vereyim: Arada bir vasıta yoktu, yani, benim temin ettiğim 

telefondan kendisi beni aradı. Bizim telefonumuzu temin etmek kadar da herhalde kolay bir şey 

yoktur. 

2.2.4- Mersin Eski Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 11.04.2000 tarihinde tanık sıfatıyla 

alınan ifadesinde özetle: 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Sizin, hadiseyle olan bağlantınız çerçevesinde arkadaşlara bilgi vermenizi rica ediyorum. 

Ayrıca arkadaşlar, yine hadiseyle, bu söylediğim çerçevedeki bağlantı sınırları içinde kalmak 

kaydıyla, soruları olacak. Onları da cevaplandırmanızı rica edeceğim. 

Türkbank hikâyesi, sizin Deniz Beye götürüp, teslim ettiğiniz bir kasetle başladı; bu kasetin 

size nasıl temin edildiğini, bu kasetin teslim ederlerken, soruşturma komisyonunun konusunu teşkil 

edecek noktalarda herhangi bir şekilde bilgi ve belgeyle donatıldınız mı? O bilgiler ve belgelerde 

bize bunları anlatırsanız ve verirseniz, memnun olacağız. Sizi dinliyoruz, buyurun. 

CEVAP(Durmuş Fikri Sağlar): 

Türkbank ihalesiyle ilgili kamuoyuna mal olay, biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi bana 

bir kamu görevlisi olduğunu düşündüğüm, hal ve hareketleriyle, bilgileriyle de bu doğrultuda 

kanılarımın daha güçlendiği kişi ya da kişiler tarafından bir zarf içerisinde bir bantla gönderildi. Ben 

bu öyküyü ve bütün bildiklerimi sizlerin de bilgisi dahilinde olan "Kod Adı Susurluk" adlı kitapta 

yazdım; bu kitabın 19 uncu ile 56 ncı sayfaları arasında bütün öykü vardır. Zannediyorum, 

komisyonunuz bunu incelerse, bundan çok yararlanacaktır. Ben belge olarak size vermek istiyorum 

bunu. 

Burada gerek benim kasetle ilgili ilk temasım, temas sonrasındaki gelişmeler, gerek kasetin 

dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a, Başbakan Yardımcısı Sayın Ecevit'e, İçişleri Bakanı 

Kutlu Aktaş'a verdiğim sırada yapılan görüşmelerdeki bilgiler, ayrıca Sayın Başbakanın, 

başbakanlık konutunda gazetecilerle yapmış olduğu yemekli toplantıdaki bilgiler bu kitabın 

sayfalarında var. Bunlar incelendiğinde açıkça birçok şey görülecektir. 

Benim aktaracağım bu kadar; ama, arkadaşlarımızın sorulan varsa, onları açmaya çalışırım. 

Efendim, kaset Sayın Başbakana verildiği sırada, Sayın Başbakanın yapmış olduğu bir 

konuşma zannediyorum sizin soruşturma konunuzu ilgilendiren konuşmadır. Çakıcı ile Korkmaz 

Yiğit arasındaki ilişkileri Mayıs ayından itibaren bildiğini Sayın Başbakan oradaki konuşmasında 
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bize aktarmıştır. Hatta, o bilgisi dahilinde tehdit edilen işadamlarının bir kısmını koruma altım 

aldıklarını da Sayın Başbakan söylemiştir. Sayın Başbakan belli ki, Korkmaz Yiğit-Çakıcı ilişkisi 

Türkbank ihalesinin perde arkasını çok iyi bilmektedir. Ancak, işin ilginç yanı açıklandığı 13 Ekim 

günü akşamı Sayın Başbakan Mesut Yılmaz ile bizim yapmış olduğumuz konuşma sırasında 

Türkbank ihalesi askıya alınmıştır. O güne kadar kaset bulunup kamuoyuna açıklanana kadar bunlar 

bilindiği halde Sayın Başbakanın ifadelerinden de anlaşılıyor. Nitekim, yemekte yaptığı 

konuşmadaki tutanaklardan da görebiliyoruz. Bilindiği halde, Türkbank ihalesiyle ilgili herhangi bir 

resmi işlem yapılmamıştır. Belki arkasında bilgi dağarcığı ya da olayların yeni baştan 

incelenmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmıştır; ama, resmen ihalenin dondurulduğuna dair 

işlem yapılmamıştır. Birincisi, budur; Sayın Başbakan konuyu bilmektedir. Sayın Başbakan 

Yardımcısı da konuyu bilmektedir. Ancak, ihale 4 Ağustosta zannediyorum yapılmıştır. 4 

Ağustostan bir gün önce yetkili kurumları, resmi kurumlan, güvenlik güçleri bu ihaledeki Korkmaz 

Yiğit-Çakıcı ilişkisini resmen Başbakanlığa bildirmiştir. O konuşmalardan daha sonra bizlerin ve 

Sayın Başbakanın kamuya yansıyan konuşmalarından anladığımız kadanyla, bunu Sayın Başbakan 

bilmektedir. Ancak, Emniyet güçlerinin, yani Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat birimlerinin 

bilgisinin yanı sıra o bilgiyi belki, bilemiyorum, teyit ettirmek veya araştırmak üzere, MÎT'ten de 

aynca bilgi almıştır. MİT'ten gelen bilgide Korkmaz Yiğit-Çakıcı ilişkilerini hiçbir bilgisi olmadığı 

doğrultusuna bilgi verildiği söyleyerek MİT'teki bilgiler kabul edilip, ihaleye devam edilmiştir. Bu 

bence bir çelişkidir. Olaya belki etraflıca bakılmamasının önemli bir göstergesidir. Ya da yine Sayın 

Başbakanın Kanal D televizyonunda da aktardığı ve daha önce Korkmaz Yiğit'in kendi 

televizyonlarında verdiği bilgiler ışığında ihaleden bir gün önceki gece gerek Sayın Başbakanın 

konutunda gerekse, konut dışındaki konuşmalar, ilişkilere bakıldığında Sayın Başbakan bu ihaleyle 

ilgili doğrudan müdahil durumdadır. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Bunlar sizin televizyonlarda ve basında yapmış olduğunuz dikkatli izlenimler sonunda elde 

ettiğiniz bilgiler. Komisyonumuzun değerli üyeleri de aynı izlenim ve bilgi edinme hassasiyeti 

içindeler. Esas itibariyle, size sordukları husus bunların dışında. Dolayısıyla, siz bunları elde 

ettiğiniz izlenimlerin yorumu tarzında aktarıyorsunuz. Biz de şahit olduğunuz, bildiğiniz... 

CEVAP: 

Televizyondaki konuşmalardan daha ziyade Sayın Başbakanla ve Sayın Başbakan 

Yardımcısıyla doğrudan yaptığım konuşmalardan da elde ettiğimi söylemek istiyorum. Verdiğim 

bilgileri ayrıca kendilerinin kamuya mal olan sözlerini teyit eder anlamda, kuvvetlendirir anlamda 
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söylüyorum Sayın Başkan 

Yine, sizin, belki, kamuoyunda bilmediğiniz bir başka bilgiyi vermek isterim; yani, 

duymadığınız bir başka... Sayın Başbakan Yardımcısı Ecevit'le yapmış olduğumuz görüşme 

sırasında, Sayın Hüsamettin Özkan ve Sayın Zekeriya Temizel de bulunmaktaydı. Sayın Ecevit o 

toplantıda karaparanın medyayı ele geçirmesiyle ilgili bir girişimi, ilk kez böyle bir girişimi 

olduğunu fark ettiklerini belirtti ve bu konuyu inceleyeceğini, bir aydır da bu konuya muttali 

olduğunu belirtti. Oradaki ilginç bilgi Sayın Hüsamettin Özkan'ın verdiği bilgidir. Bize ulaştırılan 

ve kamuya açıkladığımız kasette dört ayn konuşma vardır. Bu konuşmalardan bir tanesi yanm 

kalmıştır; "Cavit Çağlar..." diyerek biter. Sayın Özkan, o konuşmanın 9 dakikalık bir konuşma 

olduğunu söyledi. Biz, 9 dakikalık bir konuşma olup olmadığını bilmediğimizi ilfade ettik. Bu 

bilgiden anlaşıldığına göre bu konuşma o günkü vetkililer tarafındanbilinmekteydi. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Tabii, bildiğiniz gibi bu konu çok sayıda siyasetçi tarafından da hadiseye dahil edilme 

şeklinde gelişti. Biz sadece komisyonumuzun size özetlediğim soruşturma kapsamı içinde olan 

kısmıyla ilgili... Yani, Deniz Beye sizin malumat verdiğiniz raporu, evvela ona gönderdiğiniz... 

Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece bu olayda görevini kötüye kullandığına ilişkin olarak 

dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile dönemin Devlet Bakam Güneş Taner'in bu hadisede görevini 

kötüye kullandığına ilişkin bilgileriniz ve belgeleriniz varsa onları dinlemek istiyoruz. 

CEVAP: 

Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Maliye Bakanı veya Devlet Bakanı, 

Sayın Başbakanın bilgisi ya da... Birbirleriyle ilişkisi olmayan insanlar değil. Sayın Başbakan bir 

anlamda da görebildiğim kadarıyla verilen soruşturma önergesine baktığımda bir anlamda 

hükümetin de bu işin içerisinde olduğunu anlatan sözler de var. Ben o anlayış içerisinde bir bilgi 

verdim. Bir başkalarını bu işin içerisinde sorumlu olarak tutmak amacını düşünmüyorum; ama, 

Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı ve devlet bakanları zannediyorum bu konular 

üzerinde çalışmışlar ki, bu bilgiyi biliyorlar; onun için söylüyorum. Ayrıca, Sayın Başbakan, biz bu 

kaseti kendisine verdiğimizde bu kasetin Çakıcı tarafından hazırlandığı gibi bir sözle bize yaklaştı; 

hayır demiştim, bu kasetin Çakıcı'dan alınmadığı belli ama, bu kaset belli ki devletin arşivinden 

gelme. Çünkü, yaptık araştırmasını. Dolayısıyla resmi kurumların elinde olan bir bilgi. Daha sonra 

Sayın Başbakan benim bu konuşmamı başka yerde anlatırken, gazetecilere "Fikri Sağlar polisten bu 

bilgileri aldı" demiştir. Oysa, bizim konuşmamızda polis lafı geçmemiştir. Nitekim, daha sonra 

yapılan araştırmada Sayın Başbakanın bana söylediği, dördüncü konuşmanın Emniyet güçleri elinde 
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olduğunu belirtmiştir, tik üçünün olmadığım ve dördüncü konuşmanın da bir ticari ilişki olarak 

kendilerine aktarılmadığını belirtmiştir. Oysa alt kademedeki kamu yetkilileri çok ciddi bir şekilde 

bu bilgileri üstlerine bildirmişlerdir. Dört konuşma da kamunun elemanları ve aygıtları tarafından 

zaptedilmiştir. Ancak, devlet güvenlik mahkemesi savcısıyla yaptığımız görüşmede bu takip 

sırasında gerekli hukuksal prosedür tamamlanmadığı için daha sonra farkına varılarak hukuksal işler 

yapıldığı andan sonraki kayıt dördüncü konuşmadır. Onun için ellerinde sadece dördüncü konuşma 

olduğunu iddia etmektedirler, ilk üç konuşmayı saklamak zorundadırlar; yasalara aykırı faaliyet 

gösterdiklerinden kaynaklanmaktadır. Oysa, biraz evvel de söylediğim gibi bu yarım kalan konuşma 

ikinci konuşmadır. Dolayısıyla, devletin arşivlerine eğer ulaşılırsa, bu bantlar orada bulunacaktır. 

Mutlaka o konuşmanın devamı da görülecektir. Şimdi, bunlardan anlaşılan, benim kanım, Sayın 

Başbakan bu konunun takipçisi, bilgisi dahilinde; ancak, yapılan ihale sonrasıda, ta ki, kamuoyunun 

bilgilenmesine kadar herhangi bir işlem yapmamıştır. Benim de söyleyeceğim budur. 

Değerlendirme sayın komisyon yapacaktır. 

SORU(Ali Tekin): 

Sayın Sağlar, biraz önce Başbakan Yardımcısı Sayın Ecevit'in de konudan haberdar 

olduğunu söylediniz. Bu haberdar olma olayı ve bunun sizin farkına varmanız; daha doğrusu, Sayın 

Ecevit'le görüşmeniz ne zaman oldu ve kendilerinden bu konuda ne yapılacağı konusunda bir söz 

işittiniz mi veya o konuda herhangi bir fikre sahip oldunuz mu, o görüşmeden çıktıktan sonra? 

CEVAP: 

Doğrusu, biz 14 Ekim sabahı Sayın Başbakan Yardımcısı Ecevit'le görüştük, kaseti 

kendisine teslim etmek üzere. O görüşmemiz sırasında bir ay öncesinde bu konudan haberdar 

olduğunu, ancak, bir ay öncesinden beri bu konudan haberdar olduğunu, bunun üzerinde titizlikle 

durduğunu belirmişti. Zannediyorum, Maliye Bakanlığına da gerekli, bu doğrultuda çalışma 

yapması için gerekli talimatı verdiğini de belirtmişti. Yani, o bir ay hangi bir aydır; hemen bir ay 

mıdır?.. O süreyi tabii, bilemeyeceğim; ben o ifadeyi tekrarlamak istiyorum; ama, bundan çok 

rahatsız olduğunu ve bu konuda gerekli olan çalışmaların ilgili arkadaşlara talimat olarak verildiğini 

belirtmişti. İçişleri Bakanlığına da aynı doğrultuda rica edildiğini söylemişti; biz daha sonra İçişleri 

Bakanıyla da görüştük; ona da bu kaseti tevdi ettik. 

Efendim, bunlar konunun dışına çıkıyorsa, aktarmayayım?.. ("Hayır, bilgi ediniyoruz, 
devam edin" sesleri) 

İçişleri Bakanı da Korkmaz Yiğit'in bu konular içerisinde olduğunu, İstanbul Valiliği 

sırasında da bu konularını bildiğini hatta birçok insanı, tehdit edilen insanlar konusunda önlemler 
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aldığım belirtmişti. Kendisiyle de Korkmaz Yiğit'in görüştüğünü açıklamıştı. 

Yılmaz Karakoyunlu: Sayın tanığın kendi yazmış olduğu kitabın 19 ve 56 ncı sayfaları 

arasında hadiseye temas eden noktalarda aydınlatıcı bilgileri de zapta bu vesileyle tutanaklara 

geçirmiş olduk. Elbette onlardan da istifade edilecektir.(Altı kırmızı kalemle çizildiği için buraya 

alınmıştır.) 

Durmuş Fikri Sağlar: Benim yazılı bilgim olarak kabul edebilirsiniz. 

2.2.5- istanbul Eski Milletvekili Cefı Kamhi'nin 20.04.2000 tarihinde tanık sıfatıyla alınan 

ifadesinde özetle: 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Jefı Bey, sizin buraya davet edilmenizin sebebi, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile 

dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner'in herhangi bir şekilde görevini kötüye kullanıp kullanmadığı, 

noktasında, tanığı olduğunuz olaylar veya sahibi olduğunuz bilgi ve belgeler varsa, onları 

anlatmaktan ibarettir. 

CEVAP(Cefı Jozef Kamhi): 

Efendim, her şeyden evvel, ben, müteaddit defalar, gerek iki sene evvel bu konu gündeme 

geldiğine yazılı basında veya televizyonda gerekse de gitmem gerekli olmamasına rağmen, kendi 

talebimle gittiğim DGM Savcılığında ve bilahara da milletvekilliğim düştükten sonra da gitmiş 

olduğum DGM mahkemesinde verdiğim ifade de benzer sorular soruldu. Ben, bu konuda, ancak iki 

başlıkta bilgi sahibiyim. 

Bir tanesi, Sayın Korkmaz Yiğit'in bir şikâyetle bana gelip, ben de o sırada mensubu 

olduğum partinin Genel Başkanına saygımdan dolayı konuyu götürmem; Genel Başkanımın, Sayın 

Mesut Yılmaz'dan bu çerçeve içerisinde Korkmaz Beye randevu talebinde bulunup, dinlenmesi 

gerektiğini, şikâyet ve endişeleri olduğunu belirttiği konu var; ki, o konuda, zannedersem 30 

Haziranda, Meclisteki ofisinde yer alan çok kısa bir görüşmeyi teşkil ediyor. 

Diğeri ise, Sayın Güneş Taner ile Korkmaz Beyin, Sheraton Otelinde, -ben yemekten 

kalktığımda yan masadaydı- tanışmaları, pek samimî veya sıcak geçmeyen sohbetleri. Bunun 

akabinde, Korkmaz Bey beni telefonla aradığında "işte yanımda Muharrem Sarıkaya, Yalım Erez, 

Güneş Taner var" dediğim vakit, "Güneş Beyi ver de, merhaba diyeyim" dediği olaydan başka 

olayları yaşamadım. 
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Mesut Beyle yer alan görüşme de, ifademde de belirttiğim gibi, çok kısa geçti; o gün, 

Mecliste bir oylama vardı. Zaten, zannedersem, o randevu da kerhen verilmişti, bizim Genel Başkan 

talep etti diye, şikâyetleri dinlemesi için. Korkmaz Bey içeri girdiğinde, ayaküstü "efendim, ben, bir 

Başbakan veya devlet büyüğünün yanına ilk defa geliyorum, yanlışlık yaparsam konuşmalarımda, 

mazur görün" demişti. Orada, kendisi hakkında spekülasyonlar yapılmakta olduğunu, ihalenin 

başkalarına verilmesi için gayretler olduğunu ifade ettiğinde, Mesut Bey "peki, hakkınızdaki 

spekülasyonlar hakkında, doğru mu bunlar" dediğinde, Korkmaz Bey gayet açık bir şekilde, o vakit 

bahse konu olan Alaattin Çakıcı'ya iki sene evvel ev satmış olduğunu, o evleri de defıbela, başına 

bela olmamak için, neredeyse bedavaya vermiş olduğunu, bu gibi insanlardan uzak durup, 

korktuğunu ve gerekirse, Sayın Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda, bu ihaleye girmeyebileceğim; 

hatta, eğer bu ihalenin üzerinde fazla spekülasyonlar oluyorsa da, bu ihalenin iptal edilmesi 

gerekebileceğini ifade etti. Mesut Bey dinledi; o sırada, oylamaya çağırdılar bizi; biz, Mesut Beyle 

ve diğer milletvekili arkadaşlarla içeri girdik, oylamaya katıldık. Dışarı çıktığımızda Korkmaz Bey 

oradaydı "efendim talimatınız ne" dedi; "tamam, tamam, siz müracaatınızı yapın" dedi ve o günden 

itibaren, bu olay olana kadar, bu konuda hakkında hiçbir bilgim olmadı. Ben, zaten Mecliste 

bulunan arkadaşlar bilir, tarz olarak da tamamiyle belli konularla, dışişleriyle, insan haklarıyla veya 

verilen görevlerle ilgilenen bir arkadaş olduğum için, daha detaylı bir bilgi sahibi değilim açıkçası. 

Yani, benim yaşadığım olaylar bunlar; bunun daha detayında, hani başka karşılaştınız mı 

Mesut Beyle beraberken veyahut başkasıyla?.. Çoğunu, ben de sizin gibi banttan ve televizyondaki 

konuşulanlardan öğrendim. 

SORU(Mükremin Taşkın): 

Korkmaz Yiğit'in ifadesinde, sizinle beraber yemek yediğinizden falan bahsediliyor. Esas 

hadise, şurada başlıyor: "Bir gün, Bay Cefı beni telefonla aradı ve dedi ki 'Korkmaz, sen bu ihaleye 

girmiyorsun'..." 

CEVAP: 

Evet, o da ifademde var; "girmiyorsun" demedim. 

SORU(Mükremin Taşkın): 

Buradaki şeyi söylüyorum ben. "...'girmiyorsun' dedi. Neden girmiyorum dediğimde 

'girmiyorsun, gelip her şeyi anlatacağım' Peki, geldi dedi ki: 'Korkmaz, ben Kamuran Çörtük'ün 

ofisinden geliyorum ve Kamuran bana aynen şunu söyledi: Cumhurbaşkanı yanımda, Başbakan 

yanımda, Çakıcı da benim yanımda, dolayısıyla bu ihaleye girmemeli Korkmaz; ha, girip alsa da, 

zaten ondan sonra da bunu ona yar etmem, çok sıkıntı çeker' dedi." Bu, Korkmaz Yiğit'in 
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ifadesinden bir pasaj, sizinle ilgili olan bölümü. 

CEVAP: 

Bu bölüm, mahkemede de, bana aynen bu şekilde soruldu. Demin, başlıkları Güneş Taner ve 

Mesut Yılmaz diye belirttim. Zaten, size de, Devlet Güvenlik Mahkemesine verdiğim ifadeyi gayet 

net bir şekilde ifade ediyorum. Şimdi, her şeyden evvel, burada, eğer okudunuzsa ifademde 

Korkmaz Beyle ve onun gibi arkadaşlarla ben sosyal çevreden tanışan bir insanım; bugün, Sabancı 

deseniz, onunla da bir araya gelebilecek bir insanım. Bir sohbetinde, Fransa'da bir banka alacağını 

ve bu bankayı almak için de Hazine yetkilileriyle görüştüğünde, Hazine yetkililerinin, ona "neden 

dışanda alıyorsun, Türkiye'de bir özelleştirmeye gir" dediğini, benim ne düşündüğümü sorduğunda 

"bir bankan var; ben bankacı değilim, anlamam; en iyi kararı sen bilirsin" dedim ve o iş bitti. 

Sonra, Kamuran Bey, merkezini İstanbul'a taşıdı, Gayrettepe'deki emniyetin biraz 

ilerisindeki binaya; ben de hayırlı olsun demeye gittim. Gittiğimizde, belki tabir uygun değil, bu 

mekana, bu hazîruna uygun değil; ama, tam bir geyik sohbeti yapıyoruz; yani, onun dedikodusunu 

yapıyoruz, bunun dedikodusunu yapıyoruz. O dedikodu çerçevesi içerisinde dedim ki "Korkmaz 

Bey ihaleye girecek, sen ne yapıyorsun"; o da açık bir şekilde "benim ağzım çok yandı, devlet 

ihalelerine girdim, alamadım; bir ufak banka aldım ve geçtiğimiz seferde bu ihale bir kaç sefer girdi 

çıktı, çok şaibe var etrafında, çok sıkıntılar var; onların çözüldüğüne inanmıyorum; girmeyeceğim" 

dedi, hatta "Jefı, ben bu kadar herkes tarafından sosyal çevrede tanınan bir insanım, Cumhurbaşkanı 

da beni tanır, Başbakan da tanır; eğer dostunsa, tavsiye et, maceralara girmesin; yani, kazandım dese 

bile kazanamaz, Türkiye bu hakikatler içerisinde" dedi. 

Ben de, hemen onun akabine, ya aynı gün ya ertesi gün, Korkmaz Beye telefon açtım 

"Korkmaz, enteresan bir sohbet geçti senin bana onbeş gün evvel bahsettiğin konu üzerine; böyle 

böyle bir şey var ve benim de garibime gitti; ben de senin yerinde olsam, eğer devletle iş yapman 

gerekmiyorsa, girme bu işe, hiç tavsiye etmiyorum" dedim, yani fikir olarak. 

Şimdi, Korkmaz Beyin kendi ifadeleri ile belki kendi kelimeleriyle bazı şeyleri ifade etmesi 

gayet normal; ama, olayı yaşayan benim, olayın laflarını duyan benim, tekrarlayan benim. Gayet 

normal, stres altında bir kişinin suçsuzluk savunması içerisinde kelimeleri, cümleleri kendi 

konteksinde oturtması da normal; ama, açık bir şekilde, bu zaten DGM'de de ilk sorulan husustu. O 

da, vermiş olduğum ifadede aynen belirtiliyor. 

SORU(Namık Kemal Atahan): 

Bu deşifre edilmiş metinde, Korkmaz Yiğit'in ifadeleri, sizin ve Kamuran Çörtük'le olan 

konuşmalarına aşağı yukarı şey yapıyor. İfadelerinin bir yerinde "biz, Jefı Kamhi, Hüsamettin 
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Cindoruk, hep beraber bir yemek yedik ve Türk Ticaret Bankasını alma işinde, Jefı Kamhi beni ikna 

etmek istedi" diyor. Bu, doğru mu değil mi? 

CEVAP: 

Değil efendim. Bir kere Hüsamettin Beyle biraraya geldiği görüşme, tamamen Sayın 

Başbakandan almak istediği randevuyla ilişkili. Yoksa, banka benim değil ki ben ikna edeyim; 

benim bankacılıkla ne ilgim var; ben sanayiciyim her şeyden evvel. 

SORU(Ali Tekin): 

Bana ilginç gelen olay şu: Ben sizi, çok muteber bir işadamı olarak daha önceden de 

tanıyorum, daha sonra politikaya girdiniz, daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Siz, Kamuran 

Çörtük Beyin ofisinden çıktıktan sonra, neden Korkmaz Yiğit'i telefonla arama ihtiyacını 

hissettiniz? 

CEVAP: 

Biraz evvel çok doğru bir laf kullandınız ve ben de gururla onu kabul ediyorum, muteber bir 

insanım ben ve muteber olmayı da babamdan feyz aldım yetişme tarzımda. Eğer, bugün bir 

dostunuzun veyahut da tanıdığınız bir insanın üzülebileceğine ikna olduğunuz veya kafanıza şüphe 

düşüren bir durum varsa, siz de o telefonu açarsınız. Diyelim ki, bir milletvekili arkadaşınızın 

sıkılacağı, atacağı bir adımda başka insanların, bu işlerin içerisinde daha fazla olmuş insanların 

kafasında oluştuğu bir soru işaretini duyarsanız, bunu haliyle iletmek istersiniz, ileride "ben bunu 

biliyordum da yazık oldu" denmemesi için; yani, bu, bir tarzdır; bazı insanlar "aman bana ne" der; 

bu, bir üslûptur, bir karakterdir; bunun başka bir izahatı yok. 

SORU(Ali Tekin): 

Peki, siz, Sayın Korkmaz'ı aradığınız zaman, o kişinin böyle mafya tipi insanlarla ilişki 

içinde olabileceği konusunda bir fikre sahip miydiniz? 

CEVAP: 

Hayır, katiyetle. Zaten öyle bir fikirde olsaydım aramazdım; yani, bu adam bu işi bitirmiş 

derdim argo tabiriyle, hiç uğraşmazdım; ama, ben, Korkmaz Beye böyle bir mafya ilişkisi 

yakıştırmadığım veyahut öyle bir bilgiye sahip olmadığım için "aman geçen sefer bu olayda bir 

çarpıklıklar olmuş, sıkıntılar yaşanmış, sen inşaatçısın, sen müteahhitsin, bu tarz işlerde neden canın 

sıkılsın" gibisinden... 
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SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Korkmaz Yiğit'le birlikte eski Devlet Bakanı Güneş Taner'le Akmerkezdeki Bankalar 

Birliğinde görüşmek için kendisinden randevu aldınız mı, görüşmelerde hangi konuları tartıştınız? 

Sayın Bakanla Korkmaz Yiğit arasındaki görüşmeye şahit oldunuz mu, olduysanız bize aktarır 

mısınız? 

CEVAP: 

Şimdi, bir kere, Akmerkezde veyahut herhangi bir yerde randevu kati olarak almadım; ama, 

Korkmaz Bey Güneş Beyle tanıştıktan sonra, o Sheraton'daki, iki masa, bir masada yemek yiyoruz, 

bir masada Güneş Bey, tanıştırdıktan sonra, Korkmaz Bey Güneş Beye erişmek için numaralarını 

istemiş olabilir veyahut sekreteryasına not bırakmış olabilir. Yani, benim ismimi bile kullanmış 

olabilir, diyebilir ki Bay Cefı'yle tanıştırılmıştım diye kullanmış olabilir; bu şekilde. Artık, laf nasıl 

döner, nasıl eder; ama, ben, bizzat Güneş Beyin kendisiyle, hiçbir şekilde, Korkmaz Beye randevu 

verin veyahut herhangi bir görüşme yönünde bulunmadım. Tek bulunduğum tanışma ortamında, o 

da Sheraton'daki aşağıdaki o İtalyan Restoranda yemek yendi, orada Güneş Bey selam verdi, ben 

selam verdim, işte tanıştırayım dedim, tanıştırdım ve zaten sıcak bir atmosferde geçmedi. Herhalde, 

onu kendisinin bir tavrı bu, bilmiyorum. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Çakıcı'yla olan ilişkisi konusunda, biraz evvel cevaplar verirken, bu konuda inandırıcı 

olmadığım ve farklı şeyler söylediğini, hatta yemin ettiğini ifade ettiniz. Bu çerçeve içerisinde 

bakarsanız, Korkmaz Yiğit'le olan ilişkilerinizde istismar edildiğiniz duygusuna kapıldınız mı? 

CEVAP: 

Kesinlikle. Bu olay olduktan sonra, zaten reaksiyonum çok net oldu, telefonu açıp, 

kendisine, aynı gün, burada işte o metin yayınlandığı vakit o telefon bantı metni, daha kaseti 

çıkmadan, bir kere yanlış yapmış olduğunu, insanlara yanlış davrandığını ve çirkin olduğunu ifade 

ettim. Ben, lafımı esirgeyen bir insan değilim bu hususta. Zaten, Korkmaz Beyle, öğündür bugündür 

hiçbir şekilde görüşmedik. 

2.2.6- Korkmaz Yiğit'in 27.04.2000 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde özetle: 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Sayın Korkmaz Yiğit, 10 Kasım 1998 tarihinde Kanal 6'da yayınlanan açıklamalarınızda, 
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Türk Ticaret Bankasının ihale sürecinde ve Milliyet ile Yeniyüzyıl Gazetelerinin alımında yaşanan 

olaylardan dolayı bir gerilim altında olduğunuz görüldü, öte taraftan, yaptığınız açıklamalarla ilgili 

olarak Sayın Cefı Kamhi, Sayın Kâmuran Çörtük ve Sayın Gazi Erçel'in kendileriyle ilgili olarak 

söyledikleriniz de onaylanmadı. 

Siz, aradan geçen zamandan sonra, yaşadıklarınızı yeniden değerlendirmek ve o konuyla 

ilgili olarak bize gerekli açıklamaları yapmak ister misiniz? Bu metinler bizim elimizde mevcut, 

deşifre edilmiş haliyle duruyor. 

CEVAP(Korkmaz Yiğit): 

Efendim, o gün biraz önce belirttiğiniz gibi, hangi koşullar altında olduğumu sanıyorum ki 

hepiniz biliyorsunuz; ancak, bu değerlendirmeleri yapabilmek için ilkönce beni biraz tanımak icap 

eder. Sanıyorum ki, hiçbiriniz beni tanımıyorsunuz. Eğer beni bir nebze tanımış olsaydınız, 

değerlendirmeler daha farklı olabilirdi. 

Bir kere, ben, 1997 yılının martına kadar Ankara'ya hiç gelmedim. Ankara'yı hiç bilmem, şu 

anda çok acemilik çekiyorum, yardımcılarla gelip gidiyorum. Devletle de ömrümde hiç iş 

yapmadım. Devletten ne bir arazi aldım ne böyle bir özelleştirme, herhangi bir şey alımına girdim. 

Hiçbir siyasetçiyi, hiçbir bürokratı da tanımam. Ben, İstanbul'da çok lüks konutlar yaparım, pahalı 

satarım. Kendimi bildim bileli de hep bu işi yaparım. Bu vesileyle, yer sattığım bazı bürokratlar, 

bazı siyasîler olmuş olabilir; ama, onun dışında, siyasî mantıkla veya herhangi bir iş yapma 

mantığıyla hiç kimseyi tanımam, tanımadım da ve olabildiğince göz önünde olmayacak biçimde 

işlerimi yapmaya çalıştım. 

işler ilerleyip büyüyünce bir banka almak ihtiyacı hâsıl oldu veya bir bankayla işlerimizi 

daha iyi götürebileceğimiz inancına sahip oldum. Bu zaman içerisinde, Ayhan Şahenk'ten Bank 

Ekspres'i satın aldım. Bank Ekspres'i satın alırken, devletin bütün resmî birimlerinden temiz belgesi 

aldık, bu kadar bir klasör. Bu ana kadar veya iki yıl öncesine kadar bir tek lira sigorta, vergi borcum 

olmadı, çok büyük vergiler ödedim, çok büyük sigortalar ödedim, büyük bir keyifle. Birçok hayır 

kurumuna birçok bağışlarda bulundum, birçok şeyler yaptım, okul yaptım, kimsesiz çocuklara 

yurtlar yaptım, cami yaptım. Bunları söylemekten rahatsız oluyorum; ama, söylemenin bir başka 

zamanı yok zannediyorum. O ben ile Allah'ın arasında, kendi vicdanımla kendi aramdaki bir olaydı; 

ama, eğer onlar bugün söylenmeyecekse, söylenecek başka bir zaman yok diye düşünüyorum; 

çünkü, bu topraklara kendimi borçlu hissettim. Hâlâ da öyle hissediyorum; ama, sanıyorum, şimdi 

benim alacağım var, ben alacaklı oldum. Öyle düşünüyorum, kendi yorumum. 
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Daha sonra, Bank Ekspres'ten önce Etibank ihalesine girdim. Etibank ihalesinde de yine 

devletin bütün birimlerinden, bir banka alabilmek kabiliyetine sahip olabilmek için gerekli bütün 

temiz belgelerini aldım. Etibank'ı, rakam bize uymadı, alamadık. Arkasından Bank Ekspres'i aldık. 

Arkasından işlerimiz daha daha ilerleyince, bugün bütün bankaların yapmaya çalıştığı, 6 yıl, 10 yıl, 

20 yıl konut kredisi verme mantığından ötürü, bugün bankaların yapmaya çalıştığı şeyi biz o 

günlerde yapmayı düşündük, çok büyük bir projemiz vardı. Bu projemizde 28 000 konut yapılırdı, 

16 milyar dolarlık bir projeydi, arazinin büyük bir kısmı bize aitti. Bizim maksadımız, 28 000 

potansiyel müşteriye 2 000, 3 000 dolar taksitle ev alabilecek biçimde kredi verebilmek mantığıydı; 

yani, 6 yıl ve 10 yıl vadeyle satılabilir mantığıydı; fakat, bizim ömrümüz vefa etmedi, ama, en 

azından mantığımız şimdi uygulanmaya başlandı ve onun için, böyle bir 28 000 potansiyel 

müşteriye bir kredi sağlayabilmek için Bank Ekspres çok küçük kalırdı, yurt çapma dağılmış, 

imkânları daha büyük bir banka lazımdı. Türk Bank o nedenle söz konusu oldu. 

Esasen, Türk Bank'tan önce, ben, bir Fransız bankası alma noktasına gelmiştim. Bunu birçok 

arkadaşım, burada dolaylı tanıdıklarınız olan birçoklanmz sanıyorum ki biliyorlar ve banka alma 

noktasına gelmiştik. Fransız Hükümeti Merkez Bankasıyla el sıkışma noktasına gelmiştik. Fransız 

Merkez Bankası, Sayın Gazi Erçel'le bir görüşme yapmak durumuna veya Fransız Merkez Bankası 

Türk Merkez Bankasıyla ve Hazinesiyle bir görüşme yapmak durumuna gelmişti. 

Biz, bunlar olmadan, kendimiz önceden bilgilendirelim, bir emrivaki olmasın istemiştik ve 

bu bilgilendirme safhasında, bize, neden Türk Bank'la ilgilenmiyorsun denildi. Biz de, Türk 

Banktaki endişemizi ifade ettik. Burada 15 değerli milletvekiline konuşuyorum, hanginiz 

bilmiyorsunuz ki, Türk Bank deyince Alaattin Çakıcı aklınıza gelmiyor. Tabiî, bir işadamı olarak 

benim için de geçerliydi ve ben geçmişimi Türk Bank safhasına kadar dantel gibi dokumuştum. 

Geçmişimde en ufak bir pürüz bırakmamak için çok büyük faturalar ödedim, çok aptal yerine 

konuldum. Sadece, geçmişimde ufak bir sorun kalmasın diye; çünkü, ben, bu tarz işleri yaparken, 

hele hele benim sektörümde, biz, başlamadan satardık, biz hep başkasının parasıyla iş yapmaya 

alıştık. Bir araziyi alıp, buraya biz bir inşaat yaptığımız zaman, yapacağız dediğimiz zaman, biz 

satışta hiç zorlanmazdık. Bu sadece kredibiliteyle olacak bir hadisedir, güvenle olabilecek bir 

hadisedir. İstanbul'da potansiyel insanlar da bize bu krediyi açmışlardı. Dolayısıyla benim için bir 

arazi almak, bu arazide bir inşaat yapmak, satmak hiç sorun değildi. Tabiî, belli bir rakamın 

üstündeki yerlerden söz ediyorum, minimm 500 000 dolar ve üstünü kastediyorum. 

O mantık içerisinde, almayı düşündüğümüz Fransız bankasını almaktan vazgeçtim, Türk 

Bank'la ilgilenmeye başladım. Keşke ilgilenmez olaydık, dünyamız allak bullak oldu. Bir gün önce 

imparatorken, bir gün sonra çivi gibi yere çakıldık. Ben Türkiye Cumhuriyetinde buna reva 
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görülmemeliydim Sayın Başkan. O yüzden benim alacağım var. Değerlendirmeler hiç umurumda 

değil, ne olursa olsun; ama, benim bu konuyla alakalı, iki yıldan beri Türkiye Cumhuriyetinden 

benim alacağım var ve bana bir özür borcu var. 

Hoşgörünüze sığınarak, bu komisyonun bana göre erken toplandığı, erken bir 

değerlendirme yaptığı inancındayım. Ben şimdi devlet güvenlik mahkemesinde yargılanıyorum. 

Mahkeme, hiç şüpheniz olmasın ki, şu an, iki yıldan bu yana devletin bütün resmî mercileri bana 

vebalı gibi bakıyor. Ben İstanbul Defterdarıyla görüşemiyorum, Millî Eğitim Müdürüyle 

görüşemiyorum, Valisiyle görüşemiyorum, içişleri Bakanıyla da görüşemiyorum. Ben hiçbirisini 

hava durumunu konuşmak için aramıyorum. Ben, bir dönem geçirdim, fevkalade bir dönem 

geçirdim. Geçirdiğim ,bu fevkalade dönemde, fevkalede koşullar içerisinde yaşamam son derece 

doğaldır. Bunlarla alakalı bir şeyler paylaşmam lazım, istanbul Defterdarı benim de defterdarım, 

Valisi, Millî Eğitim Müdürü benim de valim, millî eğitim müdürüm, içişleri Bakam benim de 

içişleri Bakanım, ben ne olursam olayım. 

Bütün bu önyargılar içerisinde ben yargılanıyorum ve resmî her birimde bu önyargılar 

karşıma çıkıyor. Bu önyargılara rağmen, ben bir şeye inanıyorum, doğru en büyük yalandır ve her 

zaman ortaya çıkacaktır ve devlet güvenlik mahkemesi, sanıyorum ki sizden daha kapsamlı bir 

soruşturma yapıyor. Bu işle ilgisi olan olmayan, dolaylı, çok küçük de olsa, herkesle görüşüyor, 

görüştü, bu ifadeler alındı, şu oldu, bu oldu. Acaba, bu yargılama sonucunda beraat edersem bu 

komisyonun tavrı ne olacak? O nedenle benim için erken geliyor ve ben olaya çok farklı bir gözle 

bakmak istiyorum. 

Bana bir soru sordunuz, onun cevabını bir cümleyle verebilmek için bu girizgâhı yapmak 

mecburiyetindeydim. Söylemek istediğim şu efendim:Bir günde, Türkiye'de, kendinize göre çok iyi 

bir noktadasınız, birçok şeyin sahibisiniz, iyi bir kredilibiletiniz var, iyi bir prestijiniz var; bir gün 

sonra, bir kasırga geliyor, ne olacağınızı hiç bilmiyorsunuz. Dolayısıyla, o ne olacağınızı 

bbilmememin getirdiği bir kaygıyla bir bant dolduruyorsunuz. O gün ne yaşayacağınızı 

bilmiyorsunuz, elinizde yıllarca çalışıp çok zor koşullarda, büyük özverilerle elde ettiğiniz 

imkânlarınız bir anda elinizden gitmiş, bir anda, acaba rüyada mıyım, hakikatte miyim, bunu idrak 

edecek noktada değilsiniz, idrak edemiyorsunuz. Bu koşullarda doldurulmuş bir banttır. Sanıyorum 

ki, sorunuzun esası buydu efendim. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Size, konuşmalarımız sırasında, Alaattin Çakıcı'yla ilişkiniz konuşulduğunda bir Çakıcı 

faktöründen söz ediyorsunuz ve endişeye kapılıyorsunuz. Çakıca, telefonda sizinle konuşunca, ruh 
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halinizin bozulduğunu belirtiyorsunuz. Çakıcı'nm, sizin lehinize sonuçlar elde etmek için ihaleye 

katılmak isteyen yatırımcılara telkinlerde ve tehditlerde bulunduğuna ilişkin birtakım görüşler resmî 

makamlarca da ileriye sürülüyor, ihale konusuyla ilgili olarak, sizinle Çakıcı arasında ilişkinin ne 

olduğuna ve yukarıda belirttiğim noktalara açıklık getirecek şekilde bize bilgi verir misiniz? 

CEVAP: 

Şimdi, ben devlet güvenlik mahkemesinde verdiğim çoğu bilgiyi, hoşgörünüze sığınarak 

tekrar etmeyeceğim. 

Şimdi, ben, Alaattin Çakıcı'nm birilerini, benim vasıtamla tehdit ettiğini, ihaleye girecek 

birileri varsa girmemeye zorladıklarını veya düşük fiyat vermek gibi birtakım baskılar uyguladığı 

mantığını katiyen kabul etmediğim gibi, söz konusu da olamaz ve ne emniyet birimleri ne istihbarat 

Teşkilatı ne bu konuda ifade veren insanların bu anlamda bir ifade verdiklerini asla düşünmüyorum 

ve ben, devlet güvenlik mahkemesi dosyasım, cezaevinden çıktıktan sonra tetkik etme imkânı 

buldum, o zamana kadar yoktu bu imkân. O noktada şu kanaate vardım Sayın Başkan: Alaattin 

Çakıcı, hakikaten imkânı olan herkesi aramış, ben yokum daha, hakikaten herkesi aramış; ama, ben, 

hiçbirini tehdit etmek için aradığını sanmıyorum. Neticede, 40-5 O'ye yakın aranan insan dinlendi; 

ama, hiçbiri tehdit aldığım ifade etmedi. 

Şunun için aradığını düşünüyorum ve bu kendi kişisel yorumumdur ve dosya tetkikinden 

sonra edindiğim kişisel yorumumdur. Herkes herkesi arıyor, imkânı olabilen, bu işe ilgi duyan, 

duymayan, dosya alan veya almayan herkesi arıyor. Arama mantığı, bana göre -bu benim kişisel 

yorumumdur- şudur: Bu bankaya eğer ilgi duyuyorsanız, bilin ki ben varım demek için, benim 

inancım bu. Bu benim kişisel yorumumdur. Benim bütün konuşmalarım dinlendiğine göre, bu 

anlamda Alaattin Çakıcı'yla yapılmış hiçbir görüşmemin olmadığı tespit edilebilir. Birinci neden bu; 

yani, bu işe ilgi duyacak kimse varsa, benim bu işte bir beklentim olduğunu bilin. 

Ben de bu mantıkla girmemiştim zaten, ben de bu mantığı, endişeyi dile getirmiştim, 

girmeme sebebim olarak. Herkes için geçerli. Peki, bu işle ilgili dosya almamış, ilgi duymamış, 

uzaktan yakından banka almak veya banka sahibi olmak gibi bir fikri olmayan bir insan neden 

aranır? Ben, başka bir yorum, başka bir değerlendirme yapamıyorum. 

Diğer bir tarafa geliyorum. Ben veya bir başkası, bu bankayı kim almış olursa olsun, bugün 

burada olacaktı, sizin huzurunuzda olacaktı. Bence, esas değerlendirilmesi gereken, esas üstünde 

durulması gereken konu buydu. Bir işadamı banka almak istiyor veya bir ihaleye girmek istiyor. 

ihaleye neden fesat karıştırılır, neden birileri tehdit edilir, neden birilerine işe girme etme denilir? 

Ben, bunun bir tane açıklamasını buluyorum; ucuza kapatmak için. Fesatın neticesi ne olabilir? Bir 
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işi uygun bir şeye kapatabilmek için. Diğer şık, banka alma kabiliyeti olup olmamasıdır. Ben, 

sanıyorum ki, bu bankayı alma kabiliyetine sahip biriydim ki, bir bankam vardı. Bir başka ihalesine 

de girmiştim. Demek ki, bu anlamda bir sorunum olmaması gerekiyor. Diğer tarafa döndüğümde 

neden fesat karıştırmış olabilir; daha ucuza alabilmek için. Böyle bir şeyden söz etmek mümkün 

mü? Ben o parayı gözden çıkardıktan sonra 50 kişi girsin, ne olacak? O rakamdan yukarı çıkan 

olurdu; belki biz çıkardık, belki çıkmazdık; ama, ben o rakamı gözden çıkardıktan sonra neden 

birilerini girmemesi için telkinde bulunacak, neden birilerine araya koyacağım? 

Onun dışında şunu da ifade etmem lazım: Ben, bürokratlardan ve bu işle ilgili resmî 

makamlardan hiçbirisinden bir engelle karşılaşmadım. Ben, ilk gün daha bu işe ilgi duymam, bu işle 

ilgilenmem telkin edildiği zaman ilk adım şunu yaptım: Gittim, Hazine Müsteşarı ve Yardımcısına 

kendimi anlattım, ben tanınmayan bir insanım; ama, benim mütevazı bir bankam var; geçmişim şu: 

Bu bankaya ben ilgi duyarsam bana uygunluk verir misiniz vermez misiniz? Eğer, vermeme 

ihtimaliniz varsa girip afişe olmayayım; çünkü, diğer bankamı da riske etmiş olurum dedim. 

Arkasından, acaba, ben bu işte yetersiz kalırım düşüncesiyle ortak aradım, bir ortakla 

gireyim; çünkü, ben ne Ankara'yı bilirim ne siyaseti bilirim. Belki bir ortağım olsaydı, bunları 

yaşamazdım, belki bunlar başıma gelmezdi. Peki, bu noktada, demek ki, bir fiyatı daha düşüğe 

indirebilmek için, yani, ben, düşünüyorum, bir işadamıyım, mantık muhasebesi yapıyorum. Niye 

birileri tehdit edilir? İçinizde birçok işadamı var. Niye tehdit edilir, niye sen gir, sen girme, şu olsun 

bu olsun denilir. Bunun bir neticesi olması lazım. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Güven Erkaya'yı referans olarak gösterdiniz mi? 

CEVAP: 

Referans olarak göstermedim; Güven Erkaya benim çok değerli bir dostumdur; Gölcük'ten 

itibaren. Bu anda hâlâ dostluğumuz devam ediyor. Ben izninizle bir anekdot anlatmak istiyorum. 

Güven Erkaya ve eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz arasında görev döneminde geçen bir 

anekdotu, benim tanık olduğum bir anekdotu Sayın Başbakana aktarmıştım; bir sohbet anında. 

Sayın Başbakan, burada her ikisinin de birbirini yanlış anladığı mantığıyla Güven Erkaya ile 

görüşme ihtiyacı, bu vesileyle beni de sorma ihtiyacı duymuş. 

Ben, ifade ettiğim gibi, tanınmayan, Ankara'yı bilmeyen, bu işleri bilmeyen birisi olduğum 

için, bunun üzerine, yani, bürokratları ziyaret edip bu durumu paylaştıktan sonra bir ortak arayışına 

girdim. Benim ortaklık teklif ettiğim insanlar benimle ortak olmak istemedi. Bana teklif edenleri de 
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ben değer bulmadım ve ortak olamadım. Ne yapayım bu sefer; biraz bu işe girerken şansımın olması 

lazım. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye ilgi duyuyorum. Gittim, sandığın hisselerini almaya karar 

verdim; çünkü, ben biliyorum ki, sandık hisselerini bir dönemde satmaya karar vermiştim. En 

azından görüşmeye ihtiyaç duydum ve sandıkla müşterek girebilir miyiz veya sandığın hisselerini 

alabilir miyim; çünkü, o dönemde sandık çalışanları da banka çalışanları da gazetelerde boy boy ilan 

veriyor ve satışa karşı olduklarını ifade ediyorlar. Ben, bunun üzerine sandık temsilcileriyle 

görüşme yaptım. Onlar ortak girmeyi istemediklerini, ama, satabilecelerini ifade ettiler. Rakamda 

mutabık kaldık satın almak için ve o bana bir güç verecekti. Çünkü, aynı anda sandık çalışanlarına 

yeterince zam, yeterince sosyal haklar veremediği için, ben onlara bir taahhütte bulundum. Almam 

halinde şunları şunları sağlayacağım; şu kadar zam yapacağım; şu sosyal hakları iyileştireceğim; 

çünkü, çalışanları yanıma almanın bana büyük bir güç vereceğine inandım. Sandıkla bir prensip 

anlaşmasına vardıktan sonra bunu yine hem Merkez Bankası hem Hazine bürokratlarına aktardım ve 

hepsi olayı çok müspet karşıladı. Sandığın hisselerini alma şansım olmadı. Teminatta 

anlaşamadığımız için olmadı. Yoksa, çok yüksek bir rakama ulaşmıştık. O dönemde teminat 

mektubu ihtiyacım olacağı için teminat mektubu vermekten imtina ettim. Onlar da teminat mektubu 

istediler, alamadık. 

Bunun üzerine, benim nazarımda bu bankayı almak isteyen birinin şu değerlere, şu şeylere 

sahip olması lazımdı. Banka alma kabiliyetine sahip olması lazımdı ve uygunluk belgesi alabilmesi 

lazımdı. Bu imkâna sahiptim. Parası olması lazımdı. Büyük ölçüde o paraya da sahiptim. Gerisini de 

çok kolaylıkla temin edecek kredibiliteye sahiptim. Ortada iki tane faktör kalıyordu. Birisi, sandığı 

yanınıza almak, diğeri de Alaattin Çakıcı. Sandığı, konuşarak, bu anlamda taahhütler vererek 

yanıma aldım. Geriye Alaattin Çakıcı faktörü kaldı. Türkbank'a ilgi duymamı telkin eden insanlar 

Alaattin Çakıcı'nm bu işten bir beklentisi olduğunu, eğer, bu beklenti karışlanırsa hiçbir sorun 

olmayacağını ifade ettiler. Ben de aynen öyle yaptım. Kendisine, ben bu işe ilgi duyuyorum, almam 

halinde bu işten beklentin neyse onu karşılayacağım; ama, tamamen işin dışında duracaksın ve eğer 

belgeler, konuşmalar, bilgiler çok iyi tahlil edilirse buna son derece muvaffak olunduğunu tespet 

edeceksiniz. 

SORU(Namık Kemal Atahan): 

Banttaki ifadelerinizin tamamı doğru mu değil mi? 

CEVAP: 

O bant, biraz önce ifade ettim, imparatordunuz, çakıldınız; yarınınızı bilmiyorsunuz. O 

koşullarda doldurulmuş bir banttır. O bantın 14 dakikalık bir kısmı yayınlanmadı, benim 
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inisiyatifim dışında yayınlanmadı; çünkü, ben, o bant yayınlandığı zaman gözaltındaydım. Her türlü 

haklarım elimden alınmıştı. Dolayısıyla, ben, çok uzun zaman televizyon izlemedim, çok uzun 

zaman gazete okumadım ve biraz Önce hepinizin teşhis ettiği gibi, bu olayda herhangi bir şey olduğu 

an hemen savunma içgüdüsüne geçiyorum. O ruh halinden kurtulabilmem için daha bilmem ki ne 

kadar zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla, itimat edin; o bantta neler konuştuğumu ne bir kere daha 

seyrettim ne deşifre edilmiş halini okudum; devlet güvenlik mahkemesi dosyasında olduğu halde ne 

okudum. Klasörler dolusu gazete kupürleri var. Bir gün bunları tasnif edeyim dedim; itimat edin, 

beş altı yaprağı karıştırdım, fenalaştığımı hissettim ve bıraktım olduğu gibi. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Korkmaz Bey, sizin deyiminizle, o bant, kimyası bozuk bir bant mı? 

CEVAP: 

Nasıl olmasını beklersiniz? 

İzin verirseniz anlatacağım. Hayatımın bir kesitini aktardım; yani, bir dönemle bir dönem 

arasında neler yaşadım, bunları aktardım. Dolayısıyla, aktardıklarım, yaşadıklarım, ben orada 

kimseyi suçladığımı sanmıyorum, kimseyi itham ettiğimi de sanmıyorum. Ben, orada dosdoğru bir 

yaşantıyı anlattım. Dolayısıyla, o bantta söylediklerim doğrudur. O nedenle, ne siz onları bana 

okuyun ne de ben yeniden okuyayım. 

SORU(Ahmet îyimaya): 

Bantlar doğrudur denildi. Bantta anlattığınız ihale sebebiyle Güneş Taner ile görüştünüz 

mü? Basında şöyle geçiyor Sayın Başkanım: Güneş Taner'in ilk anlatımında siz bu ihaleye 

giremezsiniz şeklinde bir konuşma olduğu söyleniyor. Evet ya da hayır, yoruma girmeye hiç gerek 

yok. Görüşülmüştür, görüşülmemiştir. Cefi Kamhi vesilesiyle Cindorukla bu konuşmadan sonra mı 

ilişki kurdunuz? Bu temasınızda Cindoruk yoluyla adınıza Başbakana bir telkinde bulunuldu mu? 

CEVAP: 

Güneş Beyle bir görüşmem oldu. Güneş Beyin de bana "sen bu ihaleye giremezsin" dediği 

doğrudur. 

İkincisi, Cefı Kamhi Bey ve Hüsamettin Cindoruk Beyle bu işin çok ötesinde çok eski 

yıllara dayanan bir tanışıklığım vardı. Sayın Başbakan bana, görüşme taleplerime olumlu cevap 

vermiyordu. Bu randevuyu Hüsamettin Bey aldı bana. 
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SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Türkbank ile ilgili endişenizin olduğunu ifade ettiniz biraz önce. Bu endişenin başladığı 

tarihi öğrenmek istiyorum. Hangi tarihte, ne zaman başladı Türkbank ile olan ilgili endişeniz? 

Almaya niyet ettiniz; ama, bir de endişeden bahsettiniz. 

CEVAP: 

Almaya niyet etmeden endişe vardı, özür dilerim, ben yine, buradaki onbeş kişiye şunu 

sorsam: Dediğim gibi, Türkbank denildiği zaman Alaattin Çakıcı'nın ismi nasıl akla gelmezdi? 

Alaattin Çakıcı'nın adının amldığı bir yere kim endişe duymazdı? Bu nasıl telaffuz edilebilir ki? Ben 

biliyorum ki, Türk Petrolü Aydın Bolak almaya kalktığı dönemde bir Alaattin Çakıcı faktörü oldu. 

Ben biliyorum ki, yine başka dönemde, satışta Adil ongen Bey diye birisi bir silahlı saldınya 

uğradı. Nasıl telaffuz edilebilir ki? Bu endişe hiçbir zaman silinmemiştir ki. 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Alaattin Çakıcı dosya alanları nereden ve kimden istihbar ediyor? Bu konuda bir bilginiz var 

mı? "Biliyordu" dediniz de ifadenizde. "Alaattin Çakıcı dosya alanlara telefon ediyor, irtibat 

kuruyor" dediniz. 

CEVAP: 

Hayır, alan almayan, ilgilenen ilgilenmeyen herkesi aramış. Bunu nasıl tespit ettim; devlet 

güvenlik mahkemesi dosyasındaki ifadeleri okuyarak tespit ettim. 

SORU(Oğuz Tezmen): 

Sayın Başbakanla aracılık ettiği şeklinde duyumlar olan ya da ifadeler olan Kâmuran Çörtük 

ile hangi aşamada temasınız oldu ve onun rolü neydi bu süreç içinde? Onu aydınlatabilirseniz 

sevinirim. 

CEVAP: 

Kâmuran Çörtük benim bu işte ortaklık teklif ettiğim ve kabul etmeyen işadamlarından 

birisi. Kendisi benim nazarımda iyi bir işadamı, inandığım birisiydi. Basından takip ettiğim 

kadarıyla, o nedenle ortaklık teklif etmiştim, kabul etmemişti. Zaman zaman da, Ankara'daki bu 

işteki tecrübesine binaen sohbetim oldu bu anlamda. Yani, akıl danıştığım, burada nasıl yapmak 

lazım, burada nasıl bir yol izlemek lazım gibi. 

SORU(Yılmaz Karako vurdu): 

Oğuz Beyin suali Başbakana bu konuda bir telkinde bulunması şeklinde ricanız oldu mu? 
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CEVAP: 

Hayır. 

SORU(Oğuz Tezmen): 

Peki, bir televizyon kanalını devrettiğinizi biliyoruz Kâmuran Çörtük'e. O, bu olayla ilgili 

mi yoksa değil mi? 

CEVAP: 

Bakınız, bir yanlış anlama var. Sayın Başbakan dahi, Sayın Mesut Yılmaz dahi bunu yanlış 

ifade etmiş. İhale öncesi akşamı, biz, onun bir restoranında televizyon işini bitiriyorduk, 

konuşuyorduk pazarlığını. Halbuki, televizyon olayı çok önce bitmişti. Yani, dolayısıyla, şu anda, 

ben, bu işte, bu bir ticarî alışverişti, kâr etmediğim bir ticarî alışverişti. Bugün bütün paramı aldım, 

bütün parasını ödedi. Dolayısıyla, bu konuda şu anda bir farklı spekülasyona yol açacak konuşma 

yapmak istemiyorum. 

SORU(Ahmet Cemil Tunç): 

Kaseti doğruluyorsunuz, kaset doğru diyorsunuz. Ama, şu anda Genç TV, Kâmuran Çörtük 

ile ilgili söylediklerinizle kasetten anlattığınız bilgiler arasında fark var. 

CEVAP: 

Kâmuran Çörtük ile alakalı değişen beyanlar göreceksiniz devlet güvenlik mahkemesi 

dosyasında; şimdi, bazı aralarda. Onun sebebi şu: Her dönemde onunla alakalı verdiğim beyanlar 

zaman itibariyle doğrudur. O günkü değerlendirme oymuş. Daha sonra bir kısmını ödemiş, bugün 

hepsini ödedi. Bugün bu bir ticarî alışveriştir. Bugün bütün paramı aldım; ne söyleyebilirim ki. 

Ama, o gün farklı bir noktadaydık. 

SORU(Ahmet Cemil Tunç): Siz, Güneş Taner ile görüştüğünüz zaman, Sayın Başbakanla 

görüştüğünüz zaman sizinle Alaattin Çakıcı arasındaki ilişki biliniyor muydu veya görüşmeleriniz 

biliniyor muydu Sayın Başbakan ve Güneş Taner tarafından? 

CEVAP: 

Onları ben bilemem; bunu onlara soracaksınız. 

SORU(Ahmet Cemil Tunç): 

Ama, kasette geçiyor bunlar. 
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CEVAP: 

Kasette onların bunu biliyor bilmiyor diye bir şey geçmesi mümkün değil. Olmayan bir şeyi 

nasıl söyleyebilirim. Kaseti baştan sona tetkik ettiğinizde böyle bir şeyin asla olmadığını; 

okumadım, dinlemedim, ama, aksi halde yalan söylemem lazım, tetkik ettiğinizde asla böyle bir 

şeyden söz etmiyorum. Güneş Bey biliyordu, Mesut bey biliyordu; asla. Hiçbir yerde, hiçbir 

ifademde bu anlamda bir şeye rastlayamazsınız. 

SORU(Ali Tekin): 

Sayın Güneş Taner'in evinde, şimdi, siz beklediğinizin üzerinde bir fiyatla karşı karşıya 

kalıp bu bankayı satın almak için bir fiyat vermişsiniz. Bu arada, beklediğinizle ortaya çıkan fiyat 

arasındaki boşluğu gidermek için, Sayın Güneş Taner size kredi vermek, kredi bulmak için aracı 

oldu mu ya da böyle bir yaklaşım oldu mu? 

CEVAP: 

Bakınız, benim o dönemde 146 milyon 500 bin dolar nakit param vardı, bu işe ayırdığım. 

Benim hesaplarıma göre o bankayı 400 milyona almak imkânı vardı, değer oydu, piyasada 

konuşulan oydu. 400 milyonu almanız halinde yüzde 40'ı 160 milyon dolardı. Demek ki, bu paranın 

peşinatı bende vardı. Bu rakama çıkınca, bakiye paranın da temin edilmesi icap ediyordu. Tabiî, ben 

o günkü koşullarda o parayı ve daha çoğunu temin edecek kredibiliteye çok rahat sahiptim hem yurt 

içinden hem yurt dışından. Hiçbir sorunum yoktu. Mektup sorunu vardı. Bize Hazinenin, Merkez 

Bankasının verdiği sürede mektubu yurt dışından temin etmek mümkün değildi. Sizler özelllikle siz 

bunu daha iyi bileceksiniz. Bu kadar kısa zamanda yurt dışından bir mektup temin etmek o kadar 

kolay değil. Asgarî üç ay dört aya ihtiyaç olabilirdi. O halde, mektubun büyük bir kısmının yurt 

içinden temin edilme mecburiyeti vardı. O noktada ben Güneş Beyden yardım istediğim doğrudur; 

ama, ben o gün bu Türkbanka girmesem, yani, ben geçmiş tarihte Türkbank olayları hiç yokken 

günün birinde bir işe girmeye karar verdim. Ufuk Söylemez Güneş Beyin yerindeydi. Ufuk 

Söylemez'den de yardım istedim, Ufuk Söylemez de yardım etti; ama, o günkü koşullarda ettiği 

yardımı kendisini en ufak biçimde mahcup etmeden vecibelerimizi yerine getirip kapadık. Bu 

demek değildir ki, bir yorum çıkarmak, altından birşey çıkarmak gerekir. Bu mantık içerisinde 

Güneş Beyden de yardım istedim. 

SORU(Ali Tekin): 

İhale ve satın alma sürecinde daha önce dediniz ki, Sayın Güneş Taner size pek olumlu 

bakmamıştı bu işe girmenize; ama, daha sonraki aşamalarda, öyle anlaşılıyor ki, Sayın Taner size 

bir nevi olumlu bakmaya başlamış. Olumlu bakma olayı bu sürecin hangi noktasında ortaya çıktı? 
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CEVAP: 

Şu anda zamanın kısa olduğunu biliyorum; ama, bir şeyle bağlamam lazım bunu. Ya 

anlatmama izin verin veya şöyle geçeceğim: Vedat Yelkenci diye, yine, Cefı Kamhi'nin ilgili olduğu 

Discovery, Number One falan filan, bunlarla alakalı bir alımım oldu. Ben burada bir suiistimale 

uğradım, âdeta dolandırıldım; Cefi Kamhi tarafından değil, ama, Vedat Yelkenci tarafından 

dolandırıldım. Bu, Güneş Beyin yakın arkadaşıymış veya Güneş Beyin yardımcısının, Ercan 

Erdem'in yakın arkadaşıymış. Ben, haklı olarak, dolandırılınca üstüne gittim. Bu da güneş Beye 

gitmiş. O dönemde, Alaattin Çakıcı da bu çocuğu arıyor. Ben de o sıra Alaattin Çakıcı'ya bir tane ev 

satmışım. Böyle, aradığında diyor ki "senin için yapabileceğim bir şey var mı" yok diyorum. Sonra 

diyor ki "sen öyle diyorsun ama, bak, Vedat Yelkenci diye biri seni dolandırmış..." 4,5 milyon dolar 

alacağım vardı Vedat Yelkenci'den. Korkumdan, Vedat Yelkenci'ye bir şey yapar korkusuyla, yahu, 

dün getirip parasını ödedi dedim ve o günden bu yana da o 4,5 milyon dolarımı isteyemez oldum. 

Kulağına gider, ben bir sıkıntı alırım diye. Şöyle bir bağlantı yapacağım burada: Bu olayları Güneş 

Taner'e anlatıyor, ben Güneş Taner'i daha hiç tanımıyorum ve Güneş Taner, benimle alakalı böyle 

bir önyargıya sahip. Dolayısıyla, bana olumsuz bakmasının sebebi bu. Ben, bir gün, Ercan Erdem'in 

ve benim Vedat Yelkenci'yle alakalı, Devlet Güvenlik Mahkemesi dosyasında bunu çok ayrıntılı 

göreceksiniz, onu tetkik ettiğinizde, nasıl Güneş Beye gittim, bunu nasıl anlattım... Yani, gidip 

kendim anlatmak, bu olayın, onun zannettiği gibi bir olay olmadığını anlatma ihtiyacı duydum... 

Olumsuzluğun sebebini açıkladım; bir yanlış bilgilendirme... Daha sonra, olayın doğrusunu 

anlatınca, hakikaten, benim suiistimal edildiğimi, o insanın bana karşı bir yanlış yaptığı kanaatine 

vardı ve bu ara, beni tanıyan, Güneş Beyin de muhtemelen müşterek tanıdıklarımız, herhalde 

benimle alakalı bir kişiye söylemiş olmalı ki, Güneş Bey, o saatten sonra daha sıcak yaklaştı. s 

SORU(Hayati Korkmaz): 

Türkbank için sizin düşündüğünüz rakam 400 milyon dolar olduğunu söylediniz; oysa, 600 

milyon dolara çıktı; 200 milyon dolar üzerinde. Buna rağmen, televizyon ve gazete alımı işine de 

girdiniz. Bunları yaparken, Sayın Mesut Yılmaz veya Güneş Taner'in size kredi bulma konusunda 

peşin destek sözü var mıydı? 

CEVAP: 

Hayır. 

SORU(Hayati Korkmaz): 

Kâmuran Çörtük, Türkbank ihalesiyle ilgili sizinle hiç görüşmeleri oldu mu; yani, sizin 
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söylediğiniz o önceki ortaklık dışında soruyorum. Varsa, Kâmuran Bey kimin adına ve ne için 

sizinle görüştü? 

CEVAP: 

Efendim, Cefi Bey, Kâmuran Beyle alakalı, bana birtakım bilgiler getirmişti. Daha Kâmuran 

Beyi hiç bilmem, tanımam; ancak, bu, Cefi Beyin bana getirdiği bilgilerdi. Doğru muydu, yalan 

mıydı, ne kadarı doğruydu ne kadarı yalandı... Cefı Bey bunları bana aktardı. Sonra da, ifadesinde 

bunları inkâr etmiş. O Cefi Beyin sorunu; ama, Cefi Bey bunları bana aktarmıştı. Eğer ben orada bir 

yalan beyanım olduysa, Cefi Beyin sözünden ötürü yalan beyanım olmuştur. 

SORU(Hayati Korkmaz): 

Peki, size, Sayın Mesut Yılmaz'ın ve Güneş Taner'in, Türkbankın alınmasıyla ilgili herhangi 

bir güvence verdiler mi, ihaleyi size vereceklerine dair. 

CEVAP: 

Hayır. 

SORU(Hayati Korkmaz): 

İhaleye girecek firmaların verecekleri tekliflerin değeri konusunda herhangi biriyle 

görüşmeniz oldu mu? Bu teklifler, Hatta, rakamlar olarak verildi mi? Hatta, size, Erol Aksoy'la ilgili, 

kendi televizyonunuzda bir dosyanın açıklanması konusunda, birinin isteği oldu mu? 

CEVAP: 

Efendim, bantın muhteviyatına girmeyeceğim. Onun cevabım verdiğimi sanıyorum; ancak, 

bu ihale daha yapılma safhasındayken, ihaleye ilgi duyan aşağı yukarı 7-8 kuruluş, firma -ben de 

bunlardan biriyim- kendi aralarında hep müzakereler yapardı, ben de yapardım, ötekiler de yapardı. 

Yani, hiçbir kişi, sanmıyorum ki, ikincisiyle, üçüncüsüyle, beşincisiyle müzakere yapmış olmasın. 

Bu, son derece doğaldır ve aşağı yukarı kafalarda bir rakam da belirmişti. Ama, gözüküyor ki, 

kafalarda beliren rakamlar, sadece bir politikaymış, işin politikasıymış. Neticede ihaleye girince, o 

rakamların, düşünülen, orada telaffuz edilen rakamlar olmadığı, hemen fırladığını gördük neticede. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): • 

Korkmaz Bey, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'in Türk Ticaret Bankasının ihalesinde size 

herhangi bir şekilde bunu size ihale ederiz diye bir teminat verdiler mi efendim? 

CEVAP: 

Hayır efendim. 
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SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Türkbank ihalesinde, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'le ilgili olarak görevlerini kötüye 

kullandıkları iddiası var. Bununla ilgili olarak, tanık sıfatıyla, sizde, bize şu ana kadar intikal 

ettirmediğiniz herhangi bir bilgi, belge var mı? 

CEVAP: 

Yok efendim. 

Bir olay daha: Benden hiçbir beklentileri olmadı veya bu anlamda imalı bir şeyler de olmadı. 

Yani, bu daha net bir cevaptı sanıyorum. 

Bir cümle etmek istiyorum izin verirseniz, hoşgörünüze sığınarak: Bir yanlış yapılıyor; 

birinci ve en büyük yanlış bana, diğer yanlış Mesut Beye, Güneş Beye. 

2.2.7- Kamuran Çörtük'ün 27.04.2000 tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde özetle: 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Cefı Kamhi'yle yaptığınız görüşmede "Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Çakıcı yanımda, 

Korkmaz Yiğit ihaleye girmesin" diye tehditkâr bir şekilde uyardınız mı? 

CEVAP(Kamuran Çörtük): 

Hayır efendim, uyarmadım. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Korkmaz Yiğit, size ihaleye birlikte girme teklifinde bulundu mu? Bulunduysa, kabul 

etmeyişinizin sebebi nedir? 

CEVAP: 

Bulundu. Reddettim. Üç tane sebebi var. Birinci sebebi, ihale tarihinden önce bir başka 

bankayı grup olarak satın almıştık. İkinci sebebi, banka işlemlerinde ortaklık yapılabileceğinin 

zorluğunu biliyorum. Bir üçüncüsü de, kendisini tanımıyorum, bu vesileyle tanıdım, daha önce 

tanımıyordum kendisini. Tanımadığım bir kişiyle ortaklık yapmayı da ayrıca düşünmem. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Türkbank ihalesi sırasında, size, Genç TV'yi, bu konularda tavassutunuzun karşılığında 

ödendiği doğru mu? 
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CEVAP: 

Efendim, yanlış. Ben, bununla ilgili belgeleri DGM'ye de sundum. Ben bir ticaret erbabıyım. 

Ticarette, iddiaların, evraklarla tevsi edilmesi gerekir. Ben, DGM'deki ifademde de sundum. 

Komisyonunuzda da olduğunu zannediyorum; ama, yoksa, size de sunabilirim. Bahsi geçen 

televizyon, Korkmaz Bey tarafından, 10.7.1998 tarihinde, böyle bir anlaşmayla satın alınmış. Bu 

bizimle ilgisi olan anlaşma değil, satın aldığı anlaşma, tarihi 10.7.1998. Bundan 20 gün sonra, bizim 

arkadaşlarımızın içinde olduğu bir gruba satılmış. Bunları size bırakacağım, sizde vardır belki. Bu 

satışta, rakamlar aynıdır. Aynı bedelle satılmıştır. İncelediğinizde göreceksiniz, ödemelerde, bizim 

daha erken ödeme potansiyelimiz vardır. Yani, lehimize bir durum söz konusu değildir. Bu işle ilgili 

ödemelerin de nasıl yapıldığına dair burada makbuz ve evraklar vardır, onları da getirdim, size 

bunları takdim ediyorum. Anlaşmalar ve ödemeye esas evraklar vardır. Dolayısıyla, bir ticarî 

işlemdir.(EK ) 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Kâmuran Bey, Ahmet Mesut Yılmaz yanınızda, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'i 

arayarak "bu çocuğu hırpalamayanız, bu işi 370, 380 milyon dolara bitiriniz" şeklinde, Korkmaz 

Yiğit'le yine bir konuşma yaptı mı? 

CEVAP: 

Hayır efendim, yapmadı. 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Efendim, Korkmaz Yiğit Beyin televizyonda açıklamış olduğu bir bant var, televizyonda 

yayımlanan bir bandı var. Bu bandın içerisinde, bandın çözümünün içerisinde, sizin bu konuda, 

Korkmaz Yiğit'le ve bankanın özelleştirilmesiyle ilgili olarak, oldukça yoğun faaliyetleriniz 

gözüküyor ilgili kişilerle, yetkili kişilerle ve Korkmaz Yiğit'le. Bunların tamamını mı 

reddediyorsunuz, yoksa, arada birtakım görüşmeler konuşmalar oldu mu? 

CEVAP: 

Ben, DGM'de yaptığım ifadeyle ilgili zabıtları Sayın Başkanlığa yollamıştım. O ifadelerimin 

aynen arkasındayım. Orada söylediklerim aynen geçerlidir. Ne kadar içinde olduğum orada 

belirgindir. Aynen o ifademi kabul ediyorum. Yani, DGM'de verdiğim ifadede bu işle ne kadar ilgili 

olduğum orada vardır ve o doğrudur. Onu lütfeder okursanız, orada vardır. 
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SORU(Armağan Yılmaz): 

Sayın Kâmuran Bey, ihaleden bir gün önce, gece veya akşam, o zamanın Başbakanı (Sayın 

Mesut Yılmaz'la bir görüşmeniz oldu mu? 

CEVAP: 

Oldu efendim. Yine ifademde vardır. Saatli ve zamanlı vardır. Ben, kendisinden randevu 

talep etmiştim, Sayın Başbakandan. Beni 11 civarında bir saatte sekreteri arayarak, benimle 12.30 

gibi görüşebileceğini söylemiştir, daha önce talebim vardır. Yine ifademde değindiğim gibi, konu, 

Pakistan'daki bir ihaleyle ilgili sorunlarımız vardı ve Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etmek 

üzereydi. O konuda, kendisinden belli konularda yardım istemek üzere bir talebim vardı ve 

görüştüm kendisiyle, doğrudur, ihaleden bir gün önce görüştüm. 

SORU(Armağan Yılmaz): 

Şimdi, görüşmenin içeriğini siz Pakistan olarak söylediniz. Belki bir bölümü Pakistan 

olabilir; ama, bu arada size birilerine mesaj verilmesi için herhangi bir şeyler söylendi mi? 

CEVAP: 

Efendim, yine ifademde vardır, bu konuya değindim, sorulmuştu çünkü aynı şekilde; benim 

Pakistan'la ilgili konuşmamın akabinde, Saym Başbakan, baştan bu yana, bu ihalede belli bir 

baskıların olup olmayacağını işadamlarına sorduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Yani, Başbakanın 

bu ihalede bir baskı unsuru oluşup oluşamayacağı konusunda endişeleri vardı. İhaleye dosya alan 

kişilerden birisi biz olduğumuz için -ama, biz her ihalenin dosyasını alırız, girmemiz şart değildir-

bize, daha önceki konuşmalarımızda da, yine ifademde de var, neden girmediğimizi sormuştur; biz 

de, kendisine, bankamız olduğunu, girmeyi düşünmediğimizi, bir baskı altında olmadığımızı 

söylemişizdir. O akşam tekrar o konuya değinildi. Bana kendisinin duyumlarında hâlâ baskılar 

olduğunu, bu konuda bir duyumum olup olmadığını sordu, böyle bir duyumunuz var mı, yeni bir 

duyumunuz var mı dedi. Dedim ki, vallahi bunlar konuşuluyor; ama, bu bir duyumdan öte bir şey 

değil, yani, iş alemi İstanbul'da belli baskılar oluştuğunu iddia ediyor, konuşuyor; ama, benim 

şahsen, bilime dayalı veya bilgiye dayalı bir duyumum yok; ama, spekülasyon var dedim ve 

kendisine, televizyon alışverişi sebebiyle, Korkmaz Beyle görüştüğümü söyledim. Biliyor 

televizyon alındığını herkes; çünkü, o günlerde gazetelerde yazıldı. Kendisi de bunu inkâr ediyor, 

ben kendisine de sordum dedim. Dedi ki, eğer bu ihale bittiğinde böyle bir ilişki ortaya çıkarsa, çok 

zor durumda kalır. Eğer böyle bir ilişkisi varsa, böyle bir ihaleye girmemesi konusunda kendisine 

tavsiyede bulunursanız sevinirim dedi. Yani, ileride herhangi bir karışıklık söz konusu olursa, 

bundan zararzede olacağı konusunda, eğer ben arzu edersem, bir uyarıda bulunup 
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bulunamayacağımı sordu. Ben de, ilgili arkadaşı uyardım. Dedim ki, eğer bu iddialar doğruysa, çok 

canın yanar, çok sıkıntıya girersin dedim. İlişki tamamen budur. 

SORU(Namık Kemal Atahan): 

Sayın Çörtük, Korkmaz Yiğit'in deşifre edilmiş konuşmasında şu ibare var: "Bir gün Bay 

Cefı beni telefonla aradı, dedi ki 'Korkmaz, sen bu ihaleye girmiyorsun.' Neden girmiyorum? 

'Girmiyorsun' dedi 'gelip her şeyi anlatacağım.' Peki... Geldi dedi ki: 'Korkmaz, ben Kâmuran 

Çörtük'ün ofisinden geliyorum ve Kâmuran bana aynen şunu söyledi: Cumhurbaşkanı yanımda, 

Başbakan yanımda, Çakıcı da benim yanımda, dolayısıyla, bu ihaleye girmemeli Korkmaz. Girip 

alsa da, zaten ondan sonra bunu ona yar etmem, çok sıkıntı çeker' dedi. Ben daha ihaleye girip 

girmeyeceğime karar vermemişim..." vesaire. Bununla ilgili beyanınız ne olacak? 

CEVAP: 

Efendim, böyle bir konuşma olmadı. Cefı Beyle bir konuşma olmuştur, mahkemeye 

verdiğim ifademde vardır. Cefı Beyi tanırım, Cefı Bey işadamıdır, zaman zaman da görüştüğüm bir 

kişidir. Korkmaz Beyi o güne kadar tanımıyordum, Cefi Bey, bana, bu ihaleye girip girmeyeceğimi, 

girmem halinde Korkmaz Beyle ortak olup olmayacağımı soran kişidir. Yine ifadelerimde var. Ben 

de kendisine, ihaleye girmeyeceğimi, böyle bir ihtiyacımın kalmadığını, bankam olduğunu ve 

tanımadığım kişilerle ortaklık yapmayacağımı söyledim. Daha sonra dedim ki, yalnız bu konuda 

spekülasyonlar var, eğer bu kadar yakın dostuysanız Korkmaz Beyin, lütfen böyle spekülasyonların 

içinde, eğer böyle bir iddia varsa, yani, Çakıcı tarafından baskı kuruluyor iddiası varsa, kendisini 

lütfen uyarın, böyle bir baskı altında böyle bir işe giriyorsa yanlış bir iş yapar dedim. Sayın 

Cumhurbaşkanı veya Başbakan benim yanımdadır diye bir söylemim olmadı. 

Bir başka şey daha söyleyeyim: Ben, Çakıcı'nın bantını eğer lütfeder incelerseniz, 

Çakıcı'nm bantında arkadaşım demediği, dostum demediği, beni dinler demediği, tek küfrettiği 

işadamıyım. Böyle bir ilişkim, bir Çakıcı gücümün de yanımda olmadığını, siz de tetkik ederseniz 

görürsünüz. Onun için, konuşma vardır; ama, tamamiyle aslı budur ve böyle söylenmişti ve hep 

reddetmişimdir ve ihaleye de girmemişimdir; yani, ihaleyi ben alırım iddiasmda olmam için sebep 

yok, ihaleye girmediğim gerçeği de ortadadır. 

SORU(Ahmet Cemil Tunç): 

Şimdi, Korkmaz Yiğit'i tanımıyorsunuz, o da sizi tanımıyor. Bir münasebetle, aracılar 

vasıtasıyla görüşmüşsünüz. Peki neden sizin de alakalı bu tür iddialarda bulunsun veya 

konuşmalarda bulunsun? Bunun sebebi ne durup dururken? 
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CEVAP: 

Onun sebebi ortada, iddiaların sebebi. Bu işin içine çekilmiş olmak talebi var kendisinden, 

açık açık da ifadelerinde de söylediği husus var. Yalnız girmek istemediğini, yanına bir destek 

aradığını ve bizi destek olabileceğimiz düşüncesini bize söylemiştir, biz reddetmişizdir, kendimizi 

ve ismimimizi kullandırmayacağımızı söylemişiz kendisine. Bence ana sebebi budur. 

İkincisi, rahatsız olma sebebi; yani, bantta bizi bu kadar işin içine çıkarma sebebi, benim 

kişisel kanaatim, ne kadar önemli bilmiyorum ama, banttaki açıklamasından yaklaşık 10-15 gün 

önce benim Sabah Gazetesinde, hiç bu bant konusu yokken, gündemde yokken, Yiğit'i ihaleden 

önce uyardım diye bir açıklamam vardır. Bu açıklamam aynen de doğrudur, biraz önce söylediğim 

hususları da kapsar. Öyle zannediyorum ki, bu açıklamadan oldukça rahatsız oldular. 

Buna bağlı birincisi, ikincisi, olayı büyütmek açısından, olayı yaymak açısından özellikle 

seçildiğimi düşünüyorum. Efendim, ben 27 yıldır iş hayatının içindeyim, 10 000 kişinin çalıştığı bir 

müessesenin başındayım. 27 yıllık iş hayatımda hiçbir şekilde sanık sıfatıyla hiçbir yerde 

yargılanmadım. Tanıklığım da bu olayla kaimdir, başlamıştır ve bitmiştir. Dediğim gibi, ben iş 

adamıyım. Bitmeyen bir ihaleden önce böyle bir televizyonun rüşvet olarak verilebileceğini 

düşünemiyorum, böyle bir şey olamaz diye düşünüyorum. İhale bittikten sonra bu işler olsaydı bir 

anlamı vardı, tartışılırdı diye düşünüyorum ve televizyonda açık pazarlıkla yapılacak bir ihalede, bir 

başka kimsenin veya etkili bir gücün etkin olabileceğini de düşünmüyorum, zaten de olmamıştır. 

Rakamların 600'ler civarında çıktığı gerçeği vardır. 

Bence, bu kişinin, kendisinin de zaman zaman söylediği gibi, benim de kişisel kanaatim, 

dengesini tartışmak lazım. Kendisi de bunu söylüyor zaman zaman. 

Ayrıca, ben, kendisine manevî ve maddî tazminat davası açtım, o davayı da kazandım. O 

evrakı da sizlere göndermiştim, yapabileceğim de buydu. 

SORU(Ahmet îyimaya): 

Değerli Başkanım, değerli tanığa, Çakıcı'nm, bu iş vesilesiyle bir ya da birden fazla telefon 

açıp açmadığı sorulsun. 

ikincisi, hiç tanımadığı bir kişiyle bir televizyon akti var, televizyon intikalini sağlayan bir 

hukukî sözleşme var ve aynî tasarruf da yapılmış, intikal de sağlanmış. Acaba, bu televizyon 

alışverişi, oluşturulan gizli ortaklığın açığa çıkan bir işlemi midir şeklinde yorumlar var. Bu 

yorumları nasıl karşılıyor? 
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CEVAP: 

Bir kere ihaleden önce yapılan bir alışveriştir. Zamanım takvimini karıştırmayasanız diye 

söylüyorum. Ben Sayın Başkana da evrakları sundum, tarihleri de vardır orada, ödeme şekilleri de 

vardır. Ben, herkesten hür türlü mal alırım, her türlü malı da satarım. Hep tanıdığınız insanlarla 

alışveriş yapmazsınız; ama, tanımadığınız insanlarla ortaklık yapmazsınız. Söylemek istediğim o. 

Alışveriş yaparsınız; ama, ortaklık yapmazsımz. Bir ortaklığım söz konusu değildir, ilişkim de 

yoktur. 

Efendim, ben Çakıcı'yı hiçbir şekilde tanımam, hiç görmedim, hiçbir şekilde de muhatap 

olmadım. 

SORU(Armağan Yılmaz): 

Şimdi, 27 yıllık iş hayatınızda müteaddit defalar ihale hazırlığında bulundunuz, dosyaları 

aldınız, şartları yerine getirdiniz, ya müracaat ettiniz veya etmediniz, o sizin tercihiniz. Şimdi, bu 

Türk Bank ihalesinde de dosva aldınız mı? 

CEVAP: 

Aldım efendim. 

SORU(Armağan Yılmaz): 

Müracaat aşamasında Sayın Çakıcı'dan size herhangi bir telefon geldi mi? 

CEVAP: 

Hayır, gelmedi. 

2.2.8- Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sedat Ergin'in 01.05.2000 tarihinde tanık 

sıfatıyla alman ifadesinde özetle: 

SORU(Mehmet Altan Karapaşaoğlu): 

Sayın Ergin, biz, Türkbank ile ilgili ihaledeki birtakım şaibeleri, yolsuzlukların olduğunu, 

ilk defa sizin kaleminizden, sizin yazınızdan bilgi sahibi olduk, edindik. Siz, bu bilgileri hangi 

mercilerden, hangi makamlardan elde ettiniz? Bu bilgilerin içeriği nedir? Bize bildiklerinizi, 

duyduklarınızı, edindiğiniz, yaptığınız araştırmaları anlatırsanız, biz de, bu konuda, gerekirse 

akabinde başka sorular da sormak suretiyle, konuyu daha genişleteceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 



- 112 -

• CEVAP(Sedat Ergin): 

Sayın milletvekilim, sorunuzuda, yolsuzluk ve şaibeleri ilk kez sizin kaleminizden öğrendik 

dediniz. Benim yazdığım haberlerde, açıkça bir yolsuzluk yapıldığına dair, bu işin içinde bir 

yolsuzluk olduğuna dair bir ifade yer almamıştır; ancak, benim bu konuda yazdığım haberlerde ve 

kaleme aldığım haber merkezlerinde yorumda, daha çok bu olayda karar alma mekanizmasının 

işleyişindeki gariplikler, çelişkiler, müphem unsurlar, kafa karıştıran unsurlar, ayrıntılı bir şekilde 

gündeme getirilmiştir, kamuoyunun gündemine getirilmiştir; yani, yolsuzluk oldu diye bir 

saptamam olduğunu hatırlamıyorum; ama, usule uygun olmayan, teamüle uygun olmayan, garip 

olan, merak uyandıran bu ifadeleri çok sıkça kullandığımı, bu olayda, karar alma mekanizmasında 

rol oynamış olan siyasîlerin, hükümet adamlanmn, sıkça çelişkiye düştükleri ifadelerde, muhtelif 

ifadelerini karşılaştırdığımızda sıkça çelişkiye düştüklerini işaret etmiştim. Bir gazeteci olarak da 

benim görevim buydu. 

Şimdi, hangi mercilerden aldığım şeklinde bir soru yönelttiniz. Takdir edersiniz ki, basın 

özgürlüğünün en önemli teminatı, gazetecilerin haber kaynaklarını gizli tutmalarıdır. 

Bu yasal hakkımı kullanıyorum ve izninizle, haber kaynaklarımı saklı tutmak istiyorum. 

Sadece şunu söyleyebilirim. O dönemde çok geniş bir haber kaynaklan ağından yararlandığımı, 

sadece tek kaynakla sınırlı olmadığım, muhtelif bürokrasinin muhtelif kesimlerinden yetkili kişilerle 

konuştuğumu belirtebilirim. 

SORU(Ahmet îyimaya): 

Sayın Başkanım, şu sualleri cevaplandırmasını istiyorum değerli tanığın. Gerçekten 

kompleks bir olayla karşı karşıyayız, tahlilde zorlanıyoruz. Korkmaz Yiğit düğümlerden birisi, 
s 

bankacılık sektöründe ve medya sektöründe çalışıyor. Bu kişinin medya sektörüne yönelmesi acaba 

siyasî bir telkinle mi olmuştur veya belli bir aşamada telkin var mıdır, olgusal bir bilginiz var mı bu 

konuda, duyuma dayalı olabilir bu, istihbarat kaynakları istemiyoruz; bu bir. 

İkinci sualim, veriier farklı, istihbari bilgilerin ihaleden önce muhataplarına, soruşturma 

muhataplarına; yani, Başbakanımıza ve ilgili bakana ulaştığı veya ulaşmadığı yönünde, sizin yine 

olguya dayalı olarak istihbarat bilgilerinin; yani, Korkmaz Yiğit'in içinde bulunduğu konumunun, 

niteliğinin ve vasıflarının... 

Sizin bu konuda bulguya dayalı bilginiz var mı? 

CEVAP: 

Sayın Milletvekilim, önce, Korkmaz Yiğit neden medyaya yönelmişti, hangi saiklerle hangi 
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ihtiyaçlarla hangi beklenti hesaplarla medyaya yöneldiğini yönelttiniz, benim bu konudaki bir 

değerlendirmem 12 Kasım tarihindeki köşe yazımda bu konunun yanıtını vermiştim, bunu da 

izninizle size sunabilirim, yalnız burada bir iki alıntı yapmam gerekiyor. 

Türkbank olayıyla ilgilenmemin nedenlerinden biri aslında benim 1 Temmuz sabahında 

Sayın Korkmaz Yiğit ile Ankara'da Sheraton Otelinin 20 nci katında, orada yaptığım sabah 

kahvaltısıdır; çünkü, kendisi Kanal-E'yi satın aldıktan sonra haziran ayı içinde birkaç kez beni 

aramıştır ve benimle yemek yemek istediğini söylemiştir. Ben de, herhalde 3 üncü ya da 4 üncü 

arayışında kendisine bir randevu vermek durumunda kaldım ve bir sabah kahvaltısında bir araya 

geldim. Bu sabah kahvaltısını Sayın Yiğit ile 1 Temmuz tarihinde yaptık. Çarşamba günüydü ve 

bana o görüşmede sayın Yiğit, medyada büyüyeceğini, medyanın en büyüklerinden biri olacağını 

söyledi. Önümüzdeki aylarda atacağım adımlan göreceksiniz dedi ve bir de nabız yoklaması yaptı. 

Benim aldığım izlenim o görüşmeden, medyada büyüyecek bir büyük medya grubu haline gelecek... 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Siz bu ayrıntıya girince sual olarak tevecühte bazı noktalarda da duyarlılığınız olmak lazım 

gelecek Sedat Bey. Acaba sizi transfer etmeyi falan mı düşünüyordu? 

CEVAP: 

Ona dönük bir nabız yoklamasıydı. Ben de kendisine teşekkür ettim, kendisinin bunu 

resmileştirmesine izin vermeden işimden memnun olduğumu söyledim, sonra o görüşme içinde 

bana neden medyaya girdiğini, hangi ihtiyaçla girdiğini de anlattı, o kısmını çok iyi hatırladığım için 

yazıma da koymuştum, şu sözleri sarfetmişti: "Ekonomik olarak büyüdüğünüz zaman size sağdan 

soldan sataşmalar olur, üstünüze gelirler, sizinle uğraşırlar; ancak, elinizde medya gücü varsa bu 

sizin açınızdan caydırıcılık yaratır. Bu savunma amaçlıdır, size saldırmazlar" dedi. Yani, ,benim o 

görüşmeden aldığım izlenim, Sayın Korkmaz Yiğit'in basına yönelmesinde, bu sektöre 

yönelmesindeki belirleyici olan saik para kazanma arzusu da değildi, ne de böyle basın patronu 

olmaya dönük... 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Ahmet Beyin sorusu onun arzusundan, çok bu bahisle herhangi bir telkine maruz kalkıp o 

istikamettte hareket edip etmediği şeklindeydi, cevabınızı o noktada istiyoruz. 

CEVAP: 

O yönde bir izlenim almadım. Yalnız şuna getireceğim, görüşmeden ayrılırken bana bilgi 

verdi, dün akşam, Sayın Başbakanla görüştüm dedi. Biliyorsunuz Türkbank ihalesivle ilgiliyim 
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dedi. Bazı söylentiler vardı benim bu ihaleye katılmamı hükümetin istemediği gibi, bu beni rahatsız 

ediyordu, bana yönelik bir güvensizlik var mı yok mu dedi. Bunu bir ölçmek için, Sayın 

Başbakandan randevu istedim lütfettiler randevuyu verdiler ve de bana dönük bir güvensizliğin 

olmadığını ben dün akşam tespit ettim dedi, Sayın Başbakan benim ihaleye katılabileceğimi söyledi 

dedi, bunu duymaktan çok memnun oldum dedi ve bunu söylerken de çok mutlu olduğu; yani, asıl 

Ankara'ya gelme niyeti o idi galiba. Medyayla ilgili şey bu. 

Şimdi efendim bu konudaki ben yetkililer tarafından hükümet üyeleri tarafından yapılmış 

bütün açıklamaları ayrıntılı bir şekilde biliyorum ve kıyaslayabilecek durumdayım. 

Şimdi sorunuza yanıt verirken şöyle bir çerçeve çizebilirim. Türkbank ihalesinin seyrine 

baktığınızda bunu 30 Haziran öncesi ve 30 Haziran sonrası diye iki bölümü, iki döneme ayırmak 

mümkündür. Birinci dönemde, dönemin Başbakanı Sayın Yılmaz'ın, Korkmaz Yiğit'in bu ihaleye 

katılmaması konusunda çok kuvvetli, çok kararlı bir tutumu olduğunu biliyoruz; bunu nereden 

biliyoruz, daha sonra, Sayın Yılmaz Başbakanlık konutunda ünlü yemekli toplantıda bu olayın 

safahatını anlatırken de bu hususu teyit etmiştir. Bu husus, dönemin Hazineden sorumlu devlet 

Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından da teyit edilmiştir. Nedir, 30 Haziran öncesinde; yani, 

Korkmaz Yiğit ile dönemin Başbakanı arasındaki görüşmeye kadar olan sürede Korkmaz Yiğit 

ihalenin dışında tutulmaktadır ve Sayın Başbakan -bunu, kendi açıklamalarına Mesut Beyin 

dayandırıyorum- Güneş Tanerle şu mesajı göndermiştir kendisine. Hem MlT'ten hem Emniyetten 

bize istihbarat bilgileri geldi, duyumları geldi, Korkmaz Yiğit'in yeraltı dünyasıyla mafyayla ilişkisi 

var, bu nedenle ihaleye sokulmaması doğru olur. Güneş Taner bu mesajı aldıktan sonra, Korkmaz 

Yiğit'e biraz da sert bir tonla bu ihaleye katılmayacaksın, senin mafyayla olan ilişkilerini biliyoruz 

demiştir. 30 Hazirana kadar olan dönemde ihale sürecinden yeraltı dünyasıyla ilişkileri nedeniyle, 

buna ilişkin duyumlar nedeniyle dışlanan bir Korkmaz Yiğit görüyoruz; fakat, 30 Hazirandan sonra 

bu tablo... 

SORU(OğuzTezmen): 

Önceki dönem ile 30 Haziran sonraki dönem arasında ciddî bir tutum farklılığının 

oluştuğunu söylediniz ki, doğrudur, ifadeler de o yöndedir, daha önce alınan ifadeler. Bu konuda, 

Çakıcı'nın bir rolü olmuş mudur, hangi faktörler devreye girmiştir, bu konuda bir duyumunuz var 

mı; yani, 30 Hazirana kadar girilmez derken, 30'undan sonra, 1 Temmuzdan itibaren bu devreye 

girmiş, buna girilmesine izin verilmiştir Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetten sakıncalı olduğunu 

ifade etmesine rağmen. Bu konuda acaba birilerinin devreye girdiğine ilişkin bazı duyumlarınız var 

mı, yoksa hangi saiklerin rol aldığına ilişkin bir bilginiz var mı? 
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İkinci, Çakıcı'nm burada bir rolü olabilir mi? 

Bir de bu konuda yazdıklarınız dışında bize söyleyecek, yazılamayabilir; ama, yazdıklarınız 

dışında bir bilginiz varsa... 

CEVAP: 

30 Haziran yani, ikinci dönemin başlangıcında Çakıcı'nm bir müdahalesi oldu mu; hayır bu 

yönde hiçbir işaret yok, aksine, dönemin Başbakanın, zaten haziran ayı başında Çakıcı'nm ilgisini 

bildiği için, o yönde duyumları olduğu için Korkmaz Yiğit'i dışta tutmaya çalıştığını biliyoruz. 

Yönelttiğiniz bir diğer soru şuydu, tutum değişikliği hangi faktörlerden kaynaklandı diye, 

doğrusunu söylemek gerekirse, bu, bütün olayın seyri içinde ben bu olayı araştırırken kafamda en 

çok tereddüt yaratan, yanıtım bulamadığım soru bu oldu; çünkü, dönemin Sayın Başbakanım çok 

kararlı bir tutum içinde görüyoruz, kendi anlatımlarıyla da bu sabit. Fakat, 30 Haziran tarihindeki 

görüşmeden sonra girmesine izin veriyor. Başbakanlık konutundaki o ünlü yemekli toplantıda, 

Sayın Başbakan ile aramdaki soru cevapların önemli bir bölümünü bu husus oluşturdu, ben 

kendisine şu soruyu yönelttim, yine bu anlatımlarda sabittir, efendim, siz 30 Hazirandan önce 

sokmuyordunuz neden sonra sokdunuz. Bu soruya Sayın Başbakanın verdiği yanıt, bir kişiyi, bir 

Türk vatandaşını, bir işadamını bir ihaleye sokmama kararını ancak hukukî sağlam delillere sahip 

olduğunuz zaman böyle bir karar alabilirsiniz, bu delil elinizde olmadığı sürece yapabileceğiniz bir 

şey yoktur, kaldı ki ben, bu ihale temmuz ayının başından itibaren hem MlT'e hem de Emniyete 

Korkmaz Yiğit Çakıcı ilişkisine ilişkin somut delillerin bulunmasını istedim, hukuken bunu 

yapmam gerekiyordu, hukuken elimizde delil olmadan bir şey yapamazdık dedi. Onun üzerine ben 

de kendisine şu soruyu yönelttim, evet, 30 Haziran sonrası dönemde muhakkak delil bulunması, 

kanıt bulunması gerektiğini düşünüyorsunuz ve bulamadığınız sürece bu ihale sürecinin işlemesini 

engellemiyorsunuz; ama, siz, aynı Başbakan, 30 Hazirandan önce elinize sadece istihbari duyumlar 

varken, bir delil yokken pekala Korkmaz Yiğit'i ihalenin dışında tutma yetkisini, hakkını kendinizde 

görüyordunuz, o tasarrufta bulunabilmiştiniz, bu bir çelişki değil mi diye sormuştum? Zaten o 

toplantıdan sonra yazdığım yazıda büyük ölçüde bu çelişkiyi konu almıştı. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? 

CEVAP: 

Bu olayı izlemiş bir gazeteci olarak, başından sonuna izlemiş bir gazetici olarak, tümüyle, 

bütün vicdanımla kayda geçirmek istediğim konu, bu süreç içinde bu olay bu skandalin seyri içinde, 
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ben, dönemin Başbakanı Sayın Yılmaz'ın herhangi bir şekilde kendisine maddî menfaat sağlamaya 

dönük bir tutumunu görmedim... Evet,Sayın Taner'in de... 

2.2.9- Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Eski Daire Başkam Sabri Uzun'un 02.05.2000 

tarihinde tanık sıfatıyla alınan ifadesinde özetle 

SORU(Oğuz Tezmen): 

Müsteşar imzasıyla Türk Ticaret Bankası ihalesinin yapıldığı gün, bir yazı tebliğ edilmek 

isteniyor; ancak, bazı kurumların evrakına geldiği halde, tebliğ edilmekte ya da yetkililere tebliğ 

edilmekte bazı problemlerle karşılaşıldığı ifade edilerek, kamuoyuna da yansımıştı. Ancak, yazının 

içeriğinde, Türkbank ihalesinden birgün önce, Çakıcı'nın -daha doğrusu, mafyanın- ihaleye karışmış 

olduğuna ilişkin duyumlar alındığı ve bu duyumların ihaleyle ilgili olan yetkililere, İstihbarat Daire 

Başkanlığınca iletildiğine ilişkin de yazıda bir ifade var. Bu kapsamda, benim öğrenmek istediğim 

ne tür duyumlar alınmıştır? İkincisi de bu duyumlar, şifahi olarak kimlere iletilmiştir? Bu konuda 

bizi aydınlatırsanız, sanıyorum, kafamızdaki soru işaretleri giderilmiş olacak. 

CEVAP(Sabri Uzun): 

Burada iki tane belge söz konusu. Bir tanesi, 4 Ağustos tarihli Merkez Bankasına yazılan 

yazı. İkincisi ise, Sayın Müsteşarımızın imzayla, bu konuyla ilgili verilen cevap. Bu iki yazıyı, dün, 

ben, burada okudum; içeriğini de evveliyatından biliyorum. Bunun üçüncüsü var. 3 Ağustos 

tarihinde, bizim İçişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa dağıtım yaptığımız yazı var. Bunların üçü de 

birbirini tamamlar mahiyette. 

24 Haziranda, Merkez Bankasından Emniyet Genel Müdürlüğüne gelen yazı, Kaçakçılık 

Dairesine gelmiş, Kaçakçılık Dairesi de bize yazmıştı bunu. O tarihte, sübute ermiş herhangi bir 

bilgi yoktu. En son ve bize gelen -ki, ihaleye etki edebilecek diye düşündüğümüz- 3 Ağustos 1998 

Pazar günü gelen bilgidir. 

Aynı gün ve aynı saatte, bizzat kendim kaleme almak suretiyle, ilgili yerlere dağıtım yazısını 

hazırladım. Biz, buna "istihbarat notu" diyoruz, bilgi notu. En altında da "okunduktan sonra imhası 

takdirlerinize arz" diye yazar, bilgilendirme notudur. 

Haziran ayında, Kaçakçılık Dairesine yazılan yazıyı, Kaçakçılık Dairesi, bize intikal 

ettirmişti. Aynı yazı, ilk mesai gününün ilk saatlerinde, 4 Ağustos Pazartesi günü, Kaçakçılık 

Dairesine de yazdık; çünkü, Merkez Bankasından gelen yazıda, bize sormuşlardı onlar. 
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Burada, Komisyonunuzun nezdinde soru işareti yaratan husus, Sayın Müsteşarımızın 

imzasıyla olan yazıdaki "ilgili makamlara intikal ettirilmiştir" ibaresi. Bizim, Emniyet Genel 

Müdürlüğü olarak veya istihbarat Daire Başkanlığı olarak, ilk bilgi vereceğimiz yer Emniyet Genel 

Müdürüdür. Sayın Genel Müdürümüze telefonla şifahi bilgi verdim ve bu -Komisyonunuzda da 

olan- bilgi notunu dikte ettikten sonra, Sayın Genel Müdürümüze de bir suretini öncelikle 

gönderdim. Kendileri okuduktan sonra, Bakanlığa ve Başbakanlığa dağıtımını yaptı, bizdeki 

prosedür budur. Önce okurlar, belki ekleyecekleri, çıkaracaklan bir cümle olabilir veya başka bir 

emirleri olabilir. Şifahi olarak, kendilerine bu şekilde bilgi verdim, notu da kendilerine gönderdim. 

Sayın Genel Müdürümüze gönderdim. Sanıyorum, buradaki "şifahi olarak bilgilendirilmiştir" 

tabirinden kastedilen bu olması gerekir. 

SORU(Cafer Tufan Yazıcıoğlu): 

0,03.08.1998 tarihli bilgi notunu, sadece Emniyet Genel Müdürüne mi bildirdiniz? 

CEVAP: 

Evet, kesinlikle hiçbir makama bildirmedim. 

Bilgi notuna... Emniyet Genel Müdürüne önceden bilgi veririm, efendim, ben, böyle bir not 

hazırlıyorum, bunu sizlere gönderiyorum, bulunduğunuz yer neresi? Kendisine gönderirim, 

bulunduğu yeri öğrenirim; o, okudukdan sonra olumlu der; ondan sonra, ben, Sayın Bakana, 

Başbakana veya ilgili yer neresiyle oralara dağıtırım. 

Okuduktan sonra, gönderdiğimiz yerler, zaten, yazının altındadır, bellidir, içişleri Bakanlığı 

ve Başbakanlık. 

SORU(Cafer Tufan Yazıcıoğlu): 

3.8'demi? 

CEVAP: 

Evet. Zaten, yazının altında, dağıtımı da bellidir. 

SORU(Oğuz Tezmen): 

istihbarat notu, iletilmiş anlaşılan, istihbarat notu 3.8'de iletildi, ilgili makamlara dağıtıldı, 

4.8'de de ayrıca bir resmî yazıyla da bu teyit edildi mi? 

CEVAP: 

Kaçakçılık Dairesi, bunu, Maliye Bakanlığı kendilerine sorduğu için, onlar da bize 

göndermişlerdi, onlara da bilgilendirme için 4.8'de gönderdik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 



— 118 — 

SORU(Hayrettin Özdemir): 

Resmî yazı mı? 

CEVAP: 

Değildir efendim. Bu, bilgilendirme notudur. Delil olarak kullanılamaz. Biz, bunları üst 

makamlara yazarken, altına daha fazla açıklama yapmayız. " Delil olarak kullanılamaz, 

mahkemelere sunulamaz" gibi notlar düşeriz; ama, üst makamlara saygı gereği o ibareleri yazmayız. 

Sadece "okuduktan sonra imhası takdirlerinize arz" diye yazarız, üst makamlara. 

SORU(Ahmet İyimaya): 

Efendim, hayli zaman önce, bu tahkikat yazısı, ilgili mercilerden size ulaştı, ihaleden bir gün 

önce ancak tamamlandı ve nezdinizdeki bir araştırmanın sonucu. Bu gecikmenin sebebi nedir; 

birinci sorum. 

ikincisi, bilgi notunu 3'ünde hazırlıyorsunuz, ertesi günü o yazı gidiyor; sanki ihale anına 

dengeleme, bir sorumluluktan kurtuluş gibi gayretler var; çünkü, sonuca ulaşmamız lazım, yasama 

organının doğru sonuca ulaşması lazım. Biriminizdeki iç gecikmeyi nasıl açıklıyorsunuz? Bir de 

tam, kılı kılına, ihaleden hemen sonra göndermeyi hangi saikle izah ediyorsunuz? 

CEVAP: 

Ben, istihbarat Daire Başkanlığında iki sene çalıştım. Sabah 08.00'de göreve gelirim, 

24.00'te de ayrılırım, istisnaî bir durum yoktur. 

Bu not, bilgi, bize, pazar günü geldi ve geldiği saat içerisinde dikte edildi, Emniyet Genel 

Müdürüne gönderildi, içişleri Bakanına gönderildi; bu, tahkik eden müfettişlerin de tahkikat 

dosyalarında mevcuttur. Kesinlikle bir dakikalık dahi gecikme yoktur. Hele de böyle kılı kılına denk 

geldi gibi şeyler, bizim elimizde olan şeyler değil, bilgi, o anda bize intikal etti. Dikkatinize 

sunuyorum, pazar günü. 

SORU(Armağan Yılmaz): 

Sayın Uzun, 3.8.1998 tarihinde bilgiyi aldığınızı söylüyorsunuz. 3.8.1998'de elde ettiğiniz 

bilgi ham bilgi midir; yoksa, süzgeçten geçen ve objektif olan bilgiler midir? 

CEVAP: 

Şimdi, efendim, bu bilgi, benim için inanılır bilgidir. Benim için inanılırdır; ama, hukuk 

nezdinde hiçbir anlam ifade etmeyen bilgidir. Delil değildir. 
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Şimdi, burada idare ihaleyi iptal ederse hukukî sorumluluğu var, etmezse hukukî 

sorumluluğu var. Bir bıçak sırtmdadır idare; ama, ben, bilgilendirmek durumundayım idareyi. Bir 

hukukî bilgi değildir efendim. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Sabri Bey, Merkez Bankası 24 Haziran 1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne 

yolladığı bir yazıda, Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde yer alan bilgilere dayalı olarak, bazı lav 

silahlarıyla yakalanan 2 kişinin, Türkbank ihalesine katılacak iş adamlarına yönelik suikast tertibi 

içinde oldukları tarzındaki istihbaratın doğruluk derecesini tahkik için size yazıda bulunmuş. Bunun 

sonucunda kendilerine cevap verdiniz mi? 

CEVAP: 

Efendim, işte, bize gelen yazı; evveliyeti şu: 2 kişi, İstanbul'da lav silahlarıyla yakalanmıştır. 

Bu kişileri, yine yurtdışından yönlendiren Alaattin Çakıcı'ydı. Bunlar, silahlarını kullanmadan 

yakalandılar. 

Bizim, burada, iki ayrı konumumuz var: Bir tanesi suçun önlenmesi; ikincisi, önlediğimiz 

suçluyu nasıl takip ettiğimizi, yakaladığımız kişilere hissettirmeden, bunların arkasındaki kişileri 

takip etmek. 

Bu bağlamda, bunların ifadelerini okumadım. Bu, Adnan Çiçek olması gerekir ismi, 

herhalde, onların ifadesinde geçti; İstanbul'da bir bankaya lav silahlarıyla saldıracaklar filan diye 

duymuştum. Ona dayanarak bu gazete haberlerine intikal etmiştir. İstanbul'da yakalanan şahısların 

ifadelerinde bu olması gerekir. Bu kaçakçılık dairesine intikal ettiği için, biraz önce anlattığım 

bağlamda. 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): 

Başka soru var mı arkadaşlar?.. Yok. 

Sabri Bey, size yemin teklif etmeden evvel son soruyu ben soruyorum. 24 Haziran tarihli 

olarak size gönderilen yazının, ilgili makamlara geç cevap verilmesi konusunda, cevabının 

geciktirilmesi konusunda herhangi bir şekilde size bir tehdit, bir telkin, bir teklif, bir imada 

bulunuldu mu; bu yazıya geç cevap ver denilen bir şey oldu mu? 

CEVAP: 

Efendim, benim karakterim müsait değildir öyle baskıda kalmaya. 
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2.2.10- içişleri Eski Başkanı Murat Başeskioğlu'nun 05.05.2000 tarihinde tanık sıfatıyla 

alınan ifadesinde özetle: 

SORU(Yılmaz Karakoyunlu): Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı tarafından, dönemin 

Başbakanı Mesut Yılmaz ve dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesinde 

görevlerini kötüye kullandıkları konusunda bir soruşturma açılması konusunda önergeleri var. 

Zatıâlinizi buraya bu konuda tanık sıfatıyla davet ettik. Sizi davet edişimizin sebebi, Emniyet 

İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, geçen celsede burada ifade verirken "3.8.1998 tarihinde elde 

edilmiş bir duyumu içişleri' ve Başbakanlığa intikal ettirdiğini" söyledi. Başlangıçta bu ifadenin 

şifahî olduğu izlenemi uyandığı için kendisine sorulduğunda "bu, şifahî bir uyarma değil, yazılı 

olarak ilgili makamlara intikal ettirilmiştir" dedi. O dönemde 3.8.1998 tarihinde içişleri Bakanı 

zatıâlinizdi. Bununla ilgili olarak size bu bilgi nasıl intikal etti, ne işlem yaptınız? Onları lütfen 

komisyona anlatınız. -

CEVAP(Murat Başeskioğlu): 

Yüce Komisyonun malumu olduğu üzere, 31 Temmuz 1998 tarihinde, Yüce Parlamentomuz 

erken seçim kararı aldı. Bu erken seçim kararıyla birlikte, Anayasamızın 114 üncü maddesine göre, 

3 bakan, Adalet Bakanı, içişleri Bakam ve Ulaştırma Bakanı, beş gün içerisinde görevlerinden 

çekilmek zorundalardı. Dolayısıyla, biz bu erken seçim kararıyla birlikte, tahminen 8,5-9 ay önce 

görevimizden çekilme durumunda kaldık; 31 Temmuz... Ben, yine, hatırladığım kadarıyla, 2 

Ağustosta, icraatımızı anlatan bir basın toplantısı yaptım ve teşkilattaki personelle vedalaştık, diğer 

birimlerle vedalaştık. Sonra, Başbakanlıktan dediler ki, bu çekilme için, yine de bir istifa ya da 

dilekçe gerekli. 4 Ağustos tarihi itibariyle de, sabahtan, Başbakanlığa hitaben, 114 üncü maddeye 

göre, çekilme yazımızı gönderdik. Yani, bu tarihlere tekabül eden günlerde, içişleri Bakanlığı, devir 

teslim, siyaseten ve protokol gereği yapılması gereken lazımeleri yerine getiren bir konumdaydı. 

Şimdi, sorunuzla ilgili... Mutlaka, tabiî, devlet devamlıdır. Böyle yoğun bir ortamda, bu 

olağandışı bir yazı size gelmiş olabilir mi... Gelseydi, bunu mutlaka mutlaka hatırlardım Sayın 

Başkan; çünkü, bu sıradan bir şey değildi. Öyle bir istihbarat notu bana gelmiş olsaydı, ki, geçmiş 

dönemlerde olmuştur; yani, mekânı belli olmadan, istihbarat Dairesi Başkanı, genel müdürü, bizzat 

bu notları kendileri getirmişlerdir ve gereken yapılmıştır; ama, ben, bilgilerimi de tazeleyerek, 

zorlayarak bunu düşündüm. Yani, bu konuya ilişkin, 3.8 tarihli, bahsettiğiniz bir istihbarat notu, o 

günlerde tarafıma ulaşmış değil. Ulaşsaydı, Sayın Başbakana, ilgili devlet bakanına mutlaka, 

görevimizin gereği, bu notu ulaştırmak da benim görevimdi. Yani, bütün bilgilerimi tazeleyerek, 

böyle bir notun bana intikal etmediğini hatırlıyorum. 
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SORU(Cafer Tufan Yazıcıoğlu): Sayın Bakana ulaştığını öğrenmek istiyordum; 

CEVAP: 

Bu notlar, bilgi notu diye tabir ederler, istihbarat notu diye tabir ederler, resmî bir evrak 

hüviyetinde değildir. Sadece ilgili makamı bilgilendirmek için yazılan yazılardır. Ama, bilmiyorum, 

belki, siz sormadan ben söyleyeyim; geçmişte bu konuya ilişkin bir duyum olmuş mudur? 

Doğrudur; bu konuya ilişkin, mayıs ayı ve haziran ayı içerisinde, bu konuda yine ilgili birimlerden 

Bakanlığa bilgiler gelmiştir ki, bu, Sayın Başbakana da iletilmiş bilgilerdir; ama, bunlar, p zaman 

daha bu Türkbank ihalesinin gündemde olmadığı, ihale tarihinin açıklanmadığı tarihlerdir. Sayın 

Başbakanın da o konuyla ilgili çok sıkı talimatı vardır. Aynen hatırlıyorum; bu banka ihale işi, 

özelleştirme işi iki defa şaibeye bulaşmıştır, aman dikkatli olunsun, herhangi bir duyum gelirse 

benim de bu işten anında haberim olsun demiştir. 

2.3.- Diğer Soruşturma Komisyonlarınca alman ifadelerden konu ile ilgili bölümler: (Ek: 18) 

2.3.1.- Erol Evcil'in 03.05.2000 tarihinde 9/40-41 Esas Nolu Meclis Soruşturma 

Komisyonunca tanık sıfatıyla alınan ifadesinin konuyla ilgili bölümler aşağıya alınmıştır. 

SORU (Faruk ÇELİK) : Yani Türk Ticaret Bankasıyla ilgili olarak Sayın Mesut 

YILMAZ'in bir talebi gündeme geldi mi o görüşmede? 

CEVAP : Hayır; yani konuyu sadece Mesut Beyin de takip ittiğini; hatta bu konuyla ilgili 

Mecliste bir konuşma yapacağını söyledi. Sanırım bu konuşma da Alaattin Çakıcı zorlamasıyla 

yapıldı; ben öyle hatırlıyorum. Şimdi geçmişi net hatırlamama rağmen; yani, konuyu Mesut 

Yılmaz'in çok yakından takip ettiğini, konunun gündemde olduğunu ve bu konuyu kendi aralarında 

konuştuklarını söyledi; ama, Mesut Yılmaz özellikle benden bir şey istemedi veya böyle bir talebini 

bana iletmedi. 

SORU (AHMET KABİL) : Ben bir şey açıklamak istiyorum; yani burada Eyüp Aşık 

konuşması bu bankayla ilgili herhangi bir zorlama, herhangi bir tehdit, herhangi bir suçlu varmı, 

yok mu diye öğrenip, gündemdışı konuşmaya done toplama maksadıyla zannediyorum değil mi? 

CEVAP : Şimdi, burada konuşmanın amacı şuydu; yani bu bankada herhangi bir yolsuzluk 

olmuş mu, herhangi bir rüşvet alınmış mı çok da ilgileniyordu; yani bankayla olağanüstü 

ilgileniyorlardı; yani, bir yerden bir şey çıkarmaya çalışıyorlardı; fakat olayın ben o istenilen 

mahiyette olmadığını gelişmeleri anlattım, bu şekilde, bu şekilde bir gelişme oldu, ondan sonra; 

yani, dedikleri mahiyette bir şey olmadığını söyledim ben onlara ve konu orada kapandı. 
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SORU (ALİ GÜNGÖR) : Değerli Arkadaşlarım, bendeki sorular aşağı yukarı tamamlandı, 

son bir şey sorarak bendeki soruları tamamlayacağım, ondan sonrasında sizin soracaklanmz varsa, 

onlarla tamamlayacağız. Ben son sorumu yöneltmek istiyorum. 

Erol Bey, gerek Sayın Mesut Yılmaz gerekse Sayın Eyüp Aşık'la yaptığınız görüşrnelerde, 

onların Başbakanlığı ve bakanlığı döneminde gerek size gerek Çakıcı'ya doğrudan veya dolaylı 

yardımları oldu mu? Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? 

CEVAP : Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Eyüp Aşık'in bize yardımları mı? 

SORU (ALİ GÜNGÖR) : Evet görevli bulundukları, Başbakan ve Bakan oldukları 

dönemde... 

CEVAP : Bana dirkt herhangi bir, hiçbir yardımı olmadı. Alaattin Çakıcı'ya sorarsanız, yani 

onu ben bilmiyorum. Bana direkt herhangi bir şey ne talebim oldu, ne onların bana bir yardımı oldu. 

2.3.2.- Alaattin Çakıcı'nın 03.05.2000 tarihinde 9/40-41 Esas Nolu Meclis Soruşturma 

Komisyonunca tanık sıfatıyla alınan ifadesinin konuyla ilgili bölümler aşağıya alınmıştır. 

SORU (ALİ GÜNGÖR) : Alaattin Bey, bir çok konuşmanın içerisinde "bu Türk Ticaret 

Bankası meselesi benim namus meselem oldu" tarzında ifadeler geçiyor sizin ifadelerinizde. 

CEVAP : Evet 

SORU (ALİ GÜNGÖR) : Refahyol hükümeti döneminde Sayın Aşık'la yaptığınız bu 

görüşmelerde bu yardımlara karşılık Yavuz Ataç meselesinde bir talebim olmuştu dediniz. 

CEVAP : Evet 

SORU (ALİ GÜNGÖR) : Türk Ticaret Bankası meselesi de o günlerde gündeme geldi mi 

görüşmelerinizde? Yani, Refahyol hükümeti... 

CEVAP : Hayır, yok. 

SORU (ALİ GÜNGÖR): Gelmedi?.. 

CEVAP : Hayır, Bana Doğru Yol'dan teklif ettiler; karıştırma bu işi... 

SORU (ALİ GÜNGÖR) : Onu anladım. O görüşmelerde, Sayın Aşık'la yaptığınız 

görüşmelerde bu gündeme gelmedi?.. 
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CEVAP : Hayır... Yok... Yani, bu banka alındığı zaman, benim tarafıma böyle bir, siz lütfen 

yardım edin gibi ne benim talebim oldu ne de onların böyle bir... Benim bir talebim olmadığı gibi 

onlarla bu konuyu da konuşmadım. 

SORU (ALİ GÜNGÖR): Bu Türk Ticaret Bankasının ikinci ihalesi noktasında.. 

CEVAP : İkinci ihaleden bir iki ay evvel burayı almak istediler. Tabii, bu bize ulaşınca, ben 

de Mehmet Kocabaş'a, Aydın Bolak'ı tanıyor musun dedim. "Tanıyorum." Git ona söyle, bu işe 

girmesin; bu bizim namus meselemiz dedim. "Namus meselemiz" cümlesini Aydın Bolak'a ben 

söyledim; ama o zaman ikinci ihale yok, böyle bir ihale yok yani, gündem de değil. Ve Güneş Taner 

bu ihaleyi buna verecekti. Ben de Güneş Taner'i daha evvel dediğim gibi tanımam etmem. Bu 

Uzakdoğuya gidiyor ANAP hükümetinde, maymun beyni yiyor, gündeme geliyor. Oradan 

tanıyorum onu. Aydın Bolak'la konuştum. Dedim ki, bak, bankayı lütfen alma, bu bizim onur 

meselemiz olmuş, Adam da sağ olsun bizi kırmadı, o bankaya yatırdığı 5 milyon doları da yaktı. 

Ondan sonra ikinci ihalede benimle ilgili bir sürü spekülasyonlar oldu. Bir sürü; ama, ben hiçbir 

kimseye açıp kimseyi tehdit etmedim. İşte, ihaleye girenlere Meclis araştırması sırasında sorun: 

Alaaddin size direkt telefon açtı, bu ihaleye girmeyin dedi mi. Bir tanesi dediyse, beni Meclise mi 

getirirsiniz, tekrar buraya mı gelirsiniz, tekrar benim ifademe başvurun yani, ihtiyaç hissedilirse. 

Kimseyi tehdit etmedim; yani, kimseye telefon açmadım ikinci ihaleyle ilgili. 

SORU (ALİ GÜNGÖR) : Bu ihale safhasında, burada "Türk Ticaret Bankası ihalesi 

sebebiyle ben kimseyi tehdit etmedim" diyorsunuz. Biraz önce de söylediniz: "Bu ihaleyle 

ilgilenmedim" diyorsunuz buradaki şeyinizle. Bunu mu aynen tekrarlamak istiyorsunuz? 

CEVAP : Evet 

SORU (ALİ GÜNGÖR) :Yani, "bu konuyla ilgili hiç kimseyle görüşmedim; dönemde sayın 

başbakanla veya Eyüp Aşık'la olan.." 

CEVAP : Ama, simde sizi mi kandırayım?.. Kim alsa ondan parayı alacaktım. Yani, şimdi 

doğruyu konuşmak gerekirse. Ama, kimseyi tehdit etmedim, kimseyle işbirliği yapmadım. 

3.- Soruşturma Komisyonunca alınan savunmalar. 

3.1.- Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'in Savunması: (Ek: 17/202) 

Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'in savunmasında önemli görülen bölümler aşağıya 

alınmıştır. 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Sayın Bakan, Sayın Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı 

tarafından, Türkbank ihalesiyle ilgili olarak görevinizi kötüye kullandığınız şeklinde bir soruşturma 
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önergesi verilmişti. Sizi çağırdığımız davet yazımıza bunu da ekledik. Orada, sizinle ilgili olarak 

iddialar ortaya konulmuş durumda. Savunma hakkınızı kullanıyorsunuz. Savunmayla ilgili-olarak 

size bir zaman sınırlaması getirmiyoruz, savunmanın kutsallığına riayet ederek. Ancak, iki 

istirhamımız var. Bunlardan birincisi, Komisyon üyesi arkadaşlar size, münhasıran konuya ilişkin 

soruları soracaklar, siz de, münhasıran konuya ilişkin cevaplan vereceksiniz. Bu münhasıran 

konunun dışına çıkıldığında, müdahale etme durumunda kalabilirim. Dolayısıyla, size yapmış 

olduğumuz konuşmalar, açıklamalar, sizin vereceğiniz cevaplar, arkadaşlarımızın bu Komisyonla 

ilgili olarak nihaî kararlarını etkileyecektir. Bugüne kadar bu hadiseye temas eden çok sayıda belge 

değerlendirildi, çok sayıda insan tanık sıfatıyla buraya geldi, dinlenildi. 

Şimdi, size o konuşmalardan da elde etmiş olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ben bazı 
sorular soracağım, o sorulara cevabınızı isteyeceğim. Daha sonra, bu konularla ilgili olarak, 
arkadaşlar da sorularıyla meseleyi genişletebilirler. 

Şimdi, bu Ticaret Bankasının ihalesine katılması sırasında Korkmaz Yiğit'e bir tavsiyede 
bulunduğunuzda, Korkmaz Yiğit, size "ama ne yapalım ki, ortada bir Çakıcı problemi var" dediği 
vakit, siz de, kendisine, tatsız bir ifadeyle "maalesef diye cevap verdiğinizi, Kanal 6'daki 
yayınlanan kasetinde açıkladı. 

Çakıcı problemi denildiğinde, her ikinizin de neyi anladığını veya neyi kastettiğini bize 
açıklar mısınız? 

CEVAP :Birincisi, Korkmaz Yiğit'in banttaki açıklaması, bizim, pazartesi günü devletin 

bürokrasisinin bütün kademeleriyle yapmış olduğumuz bir toplantıdan sonra, o toplantıda devletin 

çıkarlarını korumak üzere alınan kararlar çerçevesinde, Korkmaz Yiğit'in tutuklanmasına, yurtdışına 

çıkma yasağı getirilmesi üzerine, geçen 24 saat sonra, salı günü yanılmıyorsam, yayınlandı. Bu 

kaset enteresandır, ben, bütün detayına girmek istemiyorum; ama, benim tersime giden bir olay var. 

"Bu olayın başlangıcında, işte bu kaseti yaptığım sıralarda, şimdi Sayın Taner'le görüşmeye 

gidiyorum" diye başlar. Bu görüşme, bundan takriben 10 gün evvel bir cumartesi günü, 

Emlakbankın binasında, saat 6'da, Hazine ve Merkez Bankası tarafından kendisine haber verilerek, 

1 saat sonra çağırıldığı bir ortamdır... Bunun da sebebi, malumaliniz bu olaylar olduktan sonra, 

banka sürekli bir mevduat çekilişine uğramaya başlamıştı ve geçen 15 gün içerisinde bankadan 

çekilen mevduat, bankanın mevzuat munzamları karşılıklarını serbest bırakmamız da yetmemiş, 

geçen süre içerisinde bankanın tamami bir likidite krizine doğru gittiği ortaya çıkmıştı. Bu şartlar 

altında, Korkmaz Yiğit Hazineyle yaptığı görüşmelerde bankaya destek istemiş; fakat, banka bu 

verebileceği desteği ancak ve ancak... 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Banka derken Bank Ekspresi kastediyorsunuz. 
CEVAP : Bank Ekspresi kastediyorum. 
SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Onu tasrih edin. Onun için. 
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CEVAP : Tabiî, burada unutmayınız, burada Korkmaz Yiğit'ten bahsederken, olayların 
başlamasından evvel, muteber bir bankanın, yani, Hazine denetiminde olmayan ve o ana kadar 
bütün bilançosuyla muteber kabul edilebilen bir bankanın sahibi. Bu çekilişler başlayınca, ancak 
ve ancak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan bankaya destek vermek gereği ortaya çıktı. 

Şimdi, bu gereği yapmaya kalktığınız takdirde, devletin parasını size ait olmayan bir 
bankaya vereceksiniz, bununla ilgili tabiî bir tedbir almanız lazım. Bu tedbir, bu bankanın daha 
evvel yapılan incelemeler sırasında da, bankada tespit edilen usulsüzlüğün çok büyük boyutlara 
ulaştığı da ortaya çıkınca, ya o günkü yürürlükteki Bankalar Kanununun 65 inci maddesini 
kullanarak bankaya el koymak veya banka sahibinin rıza göstererek bankayı devlete teslim 
etmesinin gerektiği bir ortam. 

Bu konuyu konuşmak üzere, kendisine 1 saatlik bir mühlet verilerek İstanbul'daki 
toplantıya çağırıldı. Bu toplantıya ben de gitim, başkanlık ettim. 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Bankalar Kanunu dediğiniz 64 üncü maddeyi 
kastediyorsunuz?.. 

CEVAP : Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi efendim gözetime alınmasıdır bankanın, 
65 inci madde o bankanın bilfiil devlet yönetimine alınmasıdır. Yani, bir adım ileri gitmektedir. 
Zaten 64 üncü maddeye, bu çekiliş başladığı sırada ve yapılan ilk incelemeler neticesinde görüldü 
ki bankada birtakım yanlışlıklar var, önce 64 üncü maddeye alındı banka, o anda 64 üncü 
maddede. 

Şimdi, bakınız, Korkmaz Yiğit'in ofisinin bulunduğu yer, istanbul'u bilen arkadaşlarım 
için burada ifade ediyorum, Etiler, Ak Merkez civarında. Oradan çıkıyor ve akşam, cumartesi 
günü 6 trafiğinde Emlak Bankasına geliyor. Aradaki yolu, mesafeyi gözönüne alırsanız, bu yolun, 
en iyimser şartlarla 20 veya 25 dakikada kat edebileceğinizi gösterir. 1 saat içerisinde kendisi 
orada oluyor. Saat 7de biz toplantıya başlıyoruz. Neticede, toplantıda kendisiyle görüşüldü, karara 
varıldı. Kendisi, kendi rızasıyla ve bir taahhütname imzalayarak bankayı Hazineye devredeceğini 
ifade etti, imzaladı kâğıdı. Bu olay bittikten sonra geçen hafta içerisinde, ne değiştiyse, tahmin 
ediyorum avukatlarıyla ve kendi arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalardan sonra, Hazineyle yaptığı 
temaslarda, kendisi bankayı devlete devretmemekte diretmeye başladı. 

Alınan taahhütname alındığı için ve bankanın devri gerçekleştiği için de, Sigorta 
Mevduatı, yüklü miktar desteği bankaya aktardı. 

Şimdi, hafta sonu geldiğinde, yani, bu toplantı pazartesi günü oluyor, hafta sonunda 
bürokrasi, fevkalade tedirgin ve sıkıntılı bir şekilde, devletin yapısı içerisinde taahhütnameyi 
yerine getirmeyen ve bundan dolayı devletin zarara uğrama imkânı doğabilecek olan bir hususla 
karşı karşıya kaldı. Bu şartlar karşısında, yapılan toplantıda, bu olayı değerlendirmek ve devletin 
çıkarlarını korumak gayesiyle bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya, Hazinenin bütün birimleri, 
Merkez Bankası, Sigorta Fonu, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve yanlış hatırlamıyorsam Başbakanlık Teftiş Kurulu üyeleri çağırıldı; bütün üst düzey 
bürokratlar, yani, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve başmüfettişler. 
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Yaklaşık 3 saat süren değerlendirme toplantısı içerisinde, biraz evvel Sayın İyimaya'nın 
dediği gibi, ya bize bir anlatın. Oradaki bürokrasiye, biz bir mesaiyi anlattık; yani, başlangıcından 
geldiği safhaya kadar elimizdeki bütün belge ve dokümanlar içerisinde bulunduğumuz durumu 
masaya serdik. Buradaki üyelerle devletin hakkım korumak için yapılması gerekenin ne olduğu 
konusu tartışıldı. Toplantı sonunda, Korkmaz Yiğit'in tutuklanmasına ve gereken bütün 
kovuşturma ve soruşturmaların süratli bir şekilde yerine getirilmesi kararı verildi. Bu toplantıdan 
sonra, Korkmaz Yiğit, meşhur bandını çıkardı, açıkladı. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Affedersiniz, bu toplantının tarihini 
ben kaçırdım herhalde? 

CEVAP: Bant açıklamasından evvelki pazartesi. Yani, salı günü açıklandıysa pazartesi 
günü, yani, çarşamba açıklandıysa yine pazartesi günü. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Bir hafta önce. 
CEVAP: Hayır hayır. Biz, toplantıyı pazartesi günü yapıyoruz, bant ya sah ya çarşamba 

açıklanıyor, o tarihi hatırlamıyorum. Bir veya iki gün, hemen akabinde. 
Şimdi, açıklamasında diyor ki bantta: "Şimdi, size bu bantta açıklama yaparken, ben 

Güneş Taner'le toplantıya gidiyorum" diyor ve anlatıyor. Bandın süresini kronometre tutun bakın, 
yaklaşık 1 saati aşkın bir bant, tam zamanını hatırlamıyorum. 

Şimdi, ben, size diyorum ki, bir insan toplantıya gelmeden evvel gidiyorum diye bu bandı 
dolduruyor. Bizim müracaat saatimiz adama 6. Toplantı yapış saatimiz 7. Bandın süresi, eğer 45 
dakika bile olsa, geçen o süre içerisinde kuş gibi uçup, oradan fırlayacak bize toplantıya gelecek. 
Bir başk deyişle, buradaki mana, söylediklerinin birkısmının hayal mahsulü olduğunu, kendi 
istekleri doğrultusunda olabileceğini ifade etmek için, size elime görebildiğim... Neticede, ben, ne 
polisim ne kanun adamıyım. Görebildiğim imkânlar içerisinde basit bir çerçevede, mantık 
çerçevesinde bazı olayların olup olamayacağını ve buna bağlı olarak da şahsın söylediği lafların 
hangi ortamda doğruluğunu tespit edip etmeyeceğinin bilinmesi açısından ifade ettim. 

Müsaade ederseniz, şimdi sualinize cevap vereyim: Benim gerek Meclisteki gensoru 
sırasında yaptığım açıklamaların zabıtlarını dikkatli okursanız, o süreç içerisinde basınla yapmış 
olduğumuz konuşmalar, bazı televizyon programlarına katılmalar ve Korkmaz Yiğit'in banttaki 
açıklamalarında ortaya şu çıkıyor: 

1- Korkmaz Yiğit'in beni sevmediği, benim ise ona yakın davranmadığım. Hatta, benimle 
konuştuğu sırada, kimyasının değiştiğini ifade ediyor. Bu kimyasının değişmesi, bir de Alaattin 
Çakıcı'yla konuşması sırasında oluyor. Yani, benden, bu ifadeye göre, o kadar çekinen bir insan. 

Bizim kendisiyle ilk karşılaştığımız zamanı hatırlayalım: Ben, bunları, gariptir, belki 
biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, Türkiye tarihinde belki ikinci siyasetçi olarak, bu olaylar ortaya 
çıkar çıkmaz, devlet güvenlik mahkemesine müracaat ederek, kendilerine bu konuda ifade vermek 
istidiğimi bildirdim. Onlar ise, tarihte böyle bir şey olmadığını, usule bunun uymayacağını, benim 
bir bakan, bir milletvekili olarak dokunulmazlığım olduğunu, onun için buna lüzum kalmadığını 
ifade ettiler. Ben ise, soruşturmanın iyiliği açısından, benim bütün bilgi ve birikimlerimi 
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kendilerine bir an evvel aktarmamı; çünkü, geçen süreç içerisinde insanların hatıralannm zaman 
zaman kaybettikleri, bazı şeyleri unuttukları, bunların faydalı olacağım ifade ettim. Neyse, bu 
laflardan sonra, kendileri, devlet güvenlik mahkemesi, bana, bize bu konuda bir not yazarsanız 
bizim işimize yarar dediler ve ben de, devlet güvenlik mahkemesine, yanılmıyorsam 20 sayfaya 
yaklaşan, Korkmaz Yiğit'i tanıdığımdan olayın bitişine kadar olan bütün mecrayı, günün budiı ve 
dakikaları bilebildiğim kadarıyla... Biliyorsunuz, Hazine, diğer bakanlıklar gibi değildir, Maliye 
Bakanlığı keza öyle, Dışişleri Bakanlığı öyle, yani, bu bakanlıklarda, bakanların sözlü yetkileri 
falan yoktur, yapılacak her şey, kurallara, kaidelere, kanunlara, kararnamelere, tebliğlere uyduğu 
gibi, bunların mutlaka yazılı olarak verilmesi şarttır; yani, bunun haricinde bir sistem yoktur ve bir 
hiyerarşi içerisinde gidip, bakanın tek başına buna yetkisi olmadığı gibi, bunun bir bürokrasi 
hiyerarşisi içerisinde bütün paraflarının dolu olması hali şeklinde gerçekleşir. Nitekim, bizim 
yaptığımız operasyona baktığınız zaman, (a)'dan (z)'ye kadar kanunun bütün harflerine riayet 
edilerek yapılan bir operasyon. 

Nitekim, bu çerçeve içerisinde, birincisi, ben, Kormaz Yiğit'i hiç tanımam. Yani, uzun 
yıllar devlette, özel sektörde çalışan bir insan olarak, özel sektörde tanıdığım çok insan vardır, 
Korkmaz Yiğit istanbullu olmasına rağmen istanbul'dan tanımam, duymuşumdur Korkmaz 
Yiğit'i. Nitekim, kendisiyle ilk karşılaşmamız, 1998 senesinin tahmin ediyorum mart ayının sonu 
veya nisan ayının başı. Biz, bir grup siyasetçi ve bürokrat arkadaşla Sheraton santinde yemek 
yediğimiz sırada, oradaki küçük, özel odalı kapılardan birinden üç kişi çıktı. Bir tanesi Cindoruk, 
bir tanesi Jozef Kamhi, üçüncü şahsı tanımıyoruz. Kapıdan çıktılar, bizim oturduğumuz yer 
gözüküyor, oradan Cefî Kamhi el salladı ve gittiler. Aradan 15-20 dakika geçti, biz, üst kata kahve 
içmeye çıktık. Kahve içtiğimiz sırada, Cefi Kamhi yürüyerek geldi, Sayın Bakan, değerli 
arkadaşlar iyi akşamlar diye tokalaştıktan sonra, efendim müsaade ederseniz, size Korkmaz Yiğit'i 
takdim etmek işitiyorum dedi. Onun üzerine Korkmaz Beyin de elini sıktık. Buyurun oturun, 
oturuldu. Bir iki klasik hoş beş lafından sonra, ben dedim ki, Korkmaz Beyi gıyaben tanıyorum. 
Cefı Kamhi anlatıyor, Korkmaz Beyin yaptıklarını filan... Ama, bunun yanında dedim, kötü 
arkadaşlar seçtiğini düşünüyorum. Bu lafın üzerine, Korkmaz Yiğit müsaade istedi, gitti. 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Nereye gitti? 
CEVAP: Ayrıldı. Cefı Kamhi de ayrıldı. Aradan üç veya dört gün geçti, Cefı Kamhi 

telefonla aradı "Korkmaz Yiğit çok üzülmüş bu lafına, senden bir randevu istiyor." Kardeşim, ne 
alakası var! "Ya, ne olur bir randevu ver." Peki. Korkmaz Yiğit çaldı kapıyı, geldi, oturdu. Ben 
masamdayım, ön tarafa oturdu. Buyurun Korkmaz Bey... Efendim, ben, şuyum buyum anlattı. 
Dinliyorum. "Beni söylediğiniz laf çok rencide etti." Neresi rencide etti Korkmaz Bey, ben, kötü 
arkadaşlar seçtiğinizi söyledim dedim. "Ben, bunu anladım" dedi. Ne anladınız dedim? "Siz 
Alaattin Çakıcı'dan bahsediyorsunuz" dedi. Bunun üzerine, bakın Korkmaz Bey dedim, ben sizi 
tanımam, Alaattin Çakıcı'yı takip etmiyorum, benim bu işlerle uzaktan yakından alakam yok. 
Ama, ortada garip bir mesele vardır, tesadüf eseri, benim yanımda çalışan bir arkadaşımın, bundan 
yaklaşık 10-15 gün evvel anlattığı bir meselede, sizin bu konuyla ilgili, aranızdaki bir alışveriş 
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hafta geçti. Pazar günü evimden aradı beni. 

meselesinden dolayı Alaattin Çakıcı'yı, kendisini tehdit ettiğine dair bir haber geldi. Ben dedim, 
sizin Alaattin Çakıcı'yla olan ilişkinizi buradan anladım ve bundan dolayı da... Yani, böyle bir 
adamla, insanlar niye ilişkiye girer diye, yanlış arkadaşlar seçtiğinizi düşündüm; ama, bu meseleyi 
bana anlatmayın, beni ilgilendiren bir mesele değil bu. Bu konuda o arkadaş kimdir, falancanın 
arkadaşı, çağırdım, kardeşim sen bana söyledin, işte Korkmaz Yiğit, anlat... Onlar çıktılar, 
birbirine anlattılar, nedir ne değildir... 

Şimdi, Korkmaz Yiğit'i birinci görüşüm budur. Aradan... 7-8 defa Korkmaz Yiğitle 

görüştüm. Yanılmıyorsam, bir defa Amerika'dayken telefonla aradı, bir defa Meclisteyken Cefi 

Kamhi'yi aratıp, Cefi Kamhı'nm bana telefon verdiği konuşma vardır, görüşme vardır; iki. 

iki defa da evime gelmek için telefonla arana konuşması vardır. Bunun haricinde, yedi 

veya sekizdir. Şimdi, müsaade, isterseniz sıralanm, hangi, kronolojik alanlarla, kendisini, nerede, 

nasıl ve neleri konuştuğumu, neyse... 

Bu görüşmeden sonra, takriben, herhalde bir 

"Efendim, siz, biliyorum çok meşgulsünüz, şuydu, buydu, bilmem ne, İstanbul'dasınız; ne olur, 

size, ben bir gelip işlerimi anlatmak istiyorum" dedi. Buyurun Korkmaz bey... Korkmaz bey geldi, 

bana, oturdu, ne iş yaptığım anlattı, işi, nasıl platin konutlarını yaptığını, nasıl sat-yapçı olduğunu, 

yap-sat yerine, sat-yapçı olduğunu ve bu konuda nasıl Amerikalı mimarlar yetiştirdiğini, şunları, 

şunları, şunları kendi projelerini, yapmak istediklerini, Türkiye'yi küçük bir Amerika haline 

getirmek istediğinden bahsetti. 

SORU (MEHMET ALTÂN KARAPAŞAOĞLU): Bir dakika, izin verir misiniz? 

Bu konuşmanızı, 9 veya 16 Mayısta, evinizde yaptınız değil mi efendim? 

CEVAP: Evet efendim. Kendisinin Türkbank ihalesiyle ilgili olduğunu ve o bankaya ilgi 

duyduğunu ifade etti. Şimdi, o sırada, bizim, daha bir karar aşamasında değiliz, ne yapılacak belli 

değil, kim girecek... Dinledim, dedim ki, her vatandaş gibi sizin de ilgilenme hakkınız vardır; 

ilgilenebilirsiniz. Ankara'ya döndüm, müteakipte, yapılan toplantılar sırasında, Sayın Başbakanla, 

bu konuşma esnasında, o sıralarda da bankanın ihaleye çıkılacağı ortaya çıkmış, konuşuluyor. 
Kimler -işte merak ediyorlar- bu hususla ilgili diye 
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Yiğit diye bir şahıs var; bana geldi hafta sonu. Bunu, böyle böyle böyle sordu deyince, Başbakan 

"yahu, benim onun hakkında birtakım duyumlarım var; dikkat edin, duyumlarım var." 

Aradan bir müddet daha geçti -belki bir hafta olabilir- Korkmaz Yiğit, beni, İstanbul 

Akmerkez üzerinde Bankalar Birliğinin bir ofisi vardır, orada çalışıyorum ben; randevu aldı. O 

gün gelen sekiz dokuz kişi içerisinde sondan ya ikinci ya üçüncüdür. Geldi, oturdu; başladı 

anlatmaya. îşte, şudur, budur falan, bankaya ilgi duyduğunu, mutlaka almak istediğini, bu konuda 

para ayırdığını ve bunun sahibinin kendisi olmak istediğini söyledi. Şimdi, ben dedim ki, 

Korkmaz bey, sizin dedim Çakıcı'yla olan ilişkiniz nedir? Şimdi, havayı anlatmak için 

söylüyorum, önce geliyor, böyle gayet kendinden emin, aldım, bitirdim, götürdüm havalarında. 

Ben, gayet soğuk bir uslüp içerisinde, birden bire, Korkmaz Yiğit ilişkisini sorunca, donup kaldı; 

ondan sonra anlatmaya başladı. "Efendim, katiyen, ben Korkmaz Yiğit'i tanımam, işte, beni bir 

kere telefonla aradı, şudur, budur; işte, benim evimden şey aldı, platin konutlarından daire aldı, 

ondan sonra" dedi. Dedim ki, efendim, şimdi, siz dedim, bana, bundan 15 gün evvel, Ankara'da 

ofisime geldiğinizde sorduğum zaman "ben Korkmaz Yiğit'i tanımam" dediniz. Şimdi, dedim, 

Korkmaz Yiğit'le konuştuğunuzu söylüyorsunuz. 

SORU (MÜKREMİN TAŞKIN): Alaattin Çakıcı... 

CEVAP: Çakıcı'yla, pardon; Alaattin Çakıcı'yla. Şimdi dedim, burada bir çelişme var; 

yani, benim... 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Netleşmesi açısından, bu son birkaç cümlenizi, 

bir kere daha, lütfen tekrar eder misiniz. Zabıtlara geçiyor Sayın Bakan, o bakımdan. 

CEVAP: Kendisine sorduğumda, Alaattin Çakıcı'yla olan ilişkisinde, Alaattin Çakıcıyla 

yaptığı telefon görüşmelerinden bahsetti ve bu görüşmeler neticesinde, Alaattin Çakıcıya bir ev 

sattığını, bu görüşmelerin bir bölümünde Alaattin Çakıcı'nın kendi çocuklarını tehdit ettiğini... 

Şimdi, ben, onun üzerine durdum. Dedim ki, yahu bir dakika, .sen, bundan iki hafta evvelki 

toplantıda, bana geldiğinde, ben sana sordum Alaattin Çakıcı'yı. "Ben Alaattin Çakıcı'yı tanımam" 
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dedin. Şimdi, tanımam dediğin adamla telefonda konuşmaların var ve bir tane konuşma değil, 

birden fazla konuşma. Sen kardeşim yalan söylüyorsun. Bak dedim, Korkmaz bey, ben sana 

açıkça söyleyeyim. Biz dedim, duyumlar başkadır, burası bir kanun devleti, bir hukuk devletidir 

burası; ama, bu şartlar böyle ortaya çıktığı için, sizin, benim nezdimde, bu ihaleye girmeniz 

mümkün değil dedim, işte efendim, şöyleydi, böyleydi... Bakın dedim, ben, size açık söyleyeyim 

bunu. Şimdi, benim edindiğim bilgi, ki, bunun bir istihbaratla falan alakası yok; sizin ağzınızdan 

bana söylediğiniz bir lafın bir lafı tutmaması neticesinde ortaya çıkan bir netice var, sizin Alaattin 

Çakıcı'yla... "Efendim, öyle değil, böyle, beni tehdit ettiği için görüştüm..." Bunun üzerine dedi ki, 

"tabiî, ben anlıyorum" dedi. Neyi anlıyorsunuz? "Siz, bu ihaleyi başkasına vereceksiniz; ondan 

beni dışarıda bırakmak istiyorsunuz" dedi. Dedim ki, yahu, sen ne diyorsun?.. Nereden 

çıkarıyorsun böyle bir şeyi? îhale yapılmamış. "Hayır, bana gelen bilgilere göre, bu ihale başka 

birisine verilecek, bunu önlemek için,, beni Alaattin Çakıcı'yla ilgili olarak, bu şekilde 

suçluyorsunuz" dedi. öyle mi dedim. Derhal dedim ver bana isimleri, kimin kazanacağını ihalede, 

derhal hakkında soruşturma yapayım ve ihaleyi durdurayım. "Ben, bu isimleri veremem" dedi. 

Verirsiniz, veremezsiniz... O zaman dedim ki, kardeşim... Ha, pardon, dedi ki "ben, bunları ancak 

Başbakana veririm." O zaman, Başbakandan randevu alırsın... "Efendim, siz aracı olun..." Ben 

aracı olmam kardeşim dedim. Korkmaz Yiğit buradan çıktı, benim öbür randevularım devam 

ediyor. Hatta, biraz sonra, Sabah Gazetesinin genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu beni aradı. 

Nasılsın, iyimisin... "Yahu, Korkmaz Yiğit bana geldi" dedi. Dedi ki "Bakan beni çok kötü 

haşladı, çok kötü davrandı." "Yahu ne yaptın adama, ne oldu?" Kardeşim, ben kötü falan 

davranmadım; tamam mı. Böyle bir konuşma geçti. 

Şimdi, ben, bu görüşmeyi bir vesileyle Başbakana naklettim; aradan zaman geçti. Bir gün 

Sayın Başbakan beni aradı, dedi ki "Güneş bey, bu Korkmaz Yiğit, Cefi Kamhi'yle beni ziyarete 

geldiler. Bana anlattılar. Bana anlattıklarından edindiğim intiba, kendisinin bir komplo olmuş 

olabileceği ve hakkının yenmiş olabileceği intibaını bıraktı; dolayısıyla, bu meseleyi, yakından bir 
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tahkik edelim" dedi. Şimdi, bu arada da, Merkez Bankası ihale yapacak. İhaleye girmek için 

müracaat alanlara da, yanlış hatırlamıyorsam bizden bir ön yeterlilik istiyorlar. İşin garibidir, 

müracaat edenlerin hepsi banka sahibi. Şimdi, banka sahibi olan bir kişiye yeterlilik vermediğiniz 

takdirde, bunun da gizlenmesi de mümkün olamayacağı için, bunun piyasalarda çıkaracağı etkiler, 

ve o bankaların içinde duracağız, düşeceği durumdan dolayı fevkalade zor durumdasınız, dedik ki 

yeterliliği verdik. Bu manada kendisine yeterlilik verilmiştir. 

Şimdi, bu hadiseden sonra, ihale aşaması bitene kadar, Korkmaz Yiğitle benim bir 

temasım olmadı veya şöyle söyleyeyim Korkmaz Yiğit bir şekilde beni aramadı; fakat, bir gün 

Mecliste hep beraber oturuyoruz, geniş bir şey içerisinde, yanımızda basın mensupları var, 

Hürriyet'ten Muharrem Sarıkaya var, Bahattin bey var bizim eski milletvekilimiz Bahattin Yücel, 

ondan sonra yanılmıyorsam şey var, bir eski bakan... Telefonu çalıyor Cefi Kamhi'nin, Cefi 

Kamhi telefonda konuşuyor falan filan, dönüyor, bana telefonu veriyor diyor ki "Korkmaz seninle 

görüşmek istiyor." Allah, Allah... Telefonu aldım, işte, "Sayın Bakanım, ben ihaleye giriyorum; 

mutlaka sizinle görüşmem lazım" dedi. Dedim ki, kardeşim, sen ya bilmiyorsun ya sana 

öğretmediler. Bir ihale, sonuçlanmadan biz kimseyle görüşmeyiz dedim, telefonu geri bıraktım. O 

arada kapattı, dedim ki, ondan sonra, herkesin ortasında, bak dedim Cefi, böyle emrivakiler 

kardeşim bir daha yapma; çok ayıp oluyor. Bu, ciddî bir olay, böyle bir olaylara girme dedim. 

ihale yapıldı. İhale, yapılabilecek; yani, dünyada neyse, herkesin gözü önünde Merkez Bankasının 

Tasarruf Mevduatı Sigortu Fonu tarafından, açık olarak, televizyonlarda yapıldı ve 

televizyonlarda, işte, herkes şeyini verdi. 600 milyon dolara, yanlış hatırlamıyorsam, yakın kısmı, 

en son olarak, Korkmaz Yiğit verdi; ondan 5 veya 10 milyon dolar altında tekstilci bir grup vardır, 

onlar verdi; üçüncü olarak da İktisat Bankasının grubu verdi; yani, aralarında 5'er milyon dolar 

farkla, 600 milyon dolar, 585-590 milyon dolar, 575 milyon dolar gibi rakamlarla birbirine yakın 

olarak verdiler, ihale bitti. 
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Şimdi, prosedüre göre, ihalenin yapılmış olması bir şeydir; ama, devletin kanunlarına 
\ 

göre bir bankanın kurulması veya bankanın el değiştirmesi ise, kanuna göre, Hazinenin arayacağı 

şartlara tabidir. Bunun üzerine, biz, bu şartları arayabilmek için, ihale sonucunun bize Merkez 

Bankasından bildirilmesi üzerine arkadaşlar çalışmaya başladılar. Geçen süreç içerisinde, 

normalde banka, Hazinenin zaten kontrolünde bir banka olduğu için veya gözetiminde, bütün 

bankalar gibi, hakkında her türlü bilgimiz var. Kısa sürede bu iznin çıkması lazım; fakat, bu sırada 

basında çıkan haberler, bu iddialar ve daha evvel benim edindiğim intiba bu işi zorlaştırdı. Onun 

üzerine -tahmin ediyorum ağustos ayının sonlarına doğrudur veya eylül ayının ilk haftasıdır-

Başbakanlığın bir ekonomi toplantısı sonucunda, benim odama çıktık. Maliye Bakanı, Hazine 

Müsteşarı, Merkez Bankası Başkam ve benim bulunduğum yerde, Sayın Başbakan, işte, çeşitli 

konuları görüşüyoruz, dedi ki, "yahu, bu Türkbank ihalesi bitti, ne durumdayız." Onun üzerine, 

dedim ki, efendim, arkadaşlarım, izin vermekte zorlanıyorlar. "Niye?" dedi. Efendim, basında 

çıkan spekülasyonlar o kadar geniş ki, biz, burada zorlanıyoruz dedim Şimdi, efendim, dedim, 

siz, istihbarat birimleri, emniyet birimleri size bağlı; sizin, bu konuda, bilgi ve belgeniz varsa, 

bunu da bizimle paylaşırsanız, biz, burada, ona göre karar vereceğiz dedim. Onun üzerine, Sayın 

Başbakan anlattı, ki, bu bana anlattığını, size anlattığım bu hadiseyi, basın toplantısında da, 

defalarca da, sağda solda anlattı, bir kaç yerde anlattı. Dedi ki "bana, istihbarata sordurdum; bir 

tanesi, yanında çalışan eski deniz kuvvetleri komutanı Güven Erkaya vardır, onunla şeyi vardır, 

şöyle muteber adamdır, böyle muteber adamdır dedi. Sonra, istihbarattan bir bilgi notu geldi. Bu 

bilgi notunda, kendisinin direkt olarak Çakıcı'yla ilişkili, bir ilişkisi olduğuna dair bir belge, bir 

görüntü yok." Bunun üzerine, ben döndüm Hazine Müsteşarına dedim ki, bu bilgiler, size, bu izni 

vermek için kafi mi? "Kafidir efendim." 

Bu toplantıdan geçen dört veya beş gün sonra, biz, Korkmaz Yiğit'i, bankanın hisselerini 

devralma iznini vermek için, önce kendisini toplantıya çağırdık. Dedik ki, kardeşim, sen bu 

bankayı ihale yoluyla almışsın, biz bu bankadan resmini çektik, bu bankamn içerisinde yaklaşık • 
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450 milyon dolar devletin kâğıdı vardır. Ondan sonra, bu operasyon için, senden, şimdi bir 

taahhütname isteriz diye bir taahhütname istedik. Bu taahhütnamede, ne kadar para vereceği, ne 

kadar teminat vereceği, bankamn içerisine ne kadar ilave sermaye koyacağı, hangi sürede 

koyacağı, bankada çalışanların haklarının hangi şekilde teminat altına alınacağı, kime ne yapacağı 

ve şey, kendisine bankadaki bilgi sistemin de nasıl upgrade edileceğini, buna ne kadar para 

harcayacağını ve bütün bunları da üç ay içerisinde yapması gerektiğini belirten bir şart, bir 

taahhütnameyi gösterdik. Bu taahhütnameyi okudu, imzaladı. Bunun üzerine, kendisine, bankayı 

devralma izni için saat başlatıldı; yani, o süre içerisinde, üç ay içerisinde bu şartları yerine 

getirdiği takdirde bankayı devralabilecekti. Bu geçen süre içerisinde, maalesef, bu şartların 

uzaktan yalandan hiçbir tanesini yerine getirmediği gibi, Hazineyle de bu şekilde bir görüşme 

içerisinde olmadı. 

Şimdi, buradan, tekrar sualinizin ilk kısmına geliyorum. O manada, o sorduğunuz sualde 

söylenilen doğru değildir. 

SORU (AHMET İYİMAYA) : Sayın Bakan, bu ihale konusu bankayla ilgili görev 

bağınız hangi kanundan kaynaklanıyor? 

CEVAP: Benim ihaleyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. 

SORU (AHMET lYÎMAYA): Bankayla ilgili görev bağınız?.. Çünkü, görüşüyorsunuz, 

görev bağınız?.. Anayasanın 104 üncü maddesi var; başka var mı, somut bir kanun var mı?.. 

CEVAP : Şimdi, efendim, bankanın süreç içerisinde durumunun kötüye gitmesinden 

dolayı 64 üncü maddeye alınması, daha sonra da, Sigorta Fonundan aldığı paralar neticesinde 

bankanın hisselerinin yüzde 82'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti. Dolayısıyla, banka, 

devlet bankası haline geldi. 

Şimdi, tabiî, bu, benim bankayla ilgili bir durum yaratır. İlgili olan durum şu 

çerçevededir: Bankanın, bankacılık sektörü içerisindeki uyması gereken mevzuatla ilgili 

hareketlerdir. Tabiî, bankanın da hissedarı olarak, eğer bir durum olursa ona bakacağız; yalnız, 
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Merkez Bankasının özerkliğini, özerk olduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun da 

Merkez Bankasına bağlı olduğunu gözönüne alırsanız, bizim, buradaki, ne bürokratlarla herhangi 

bir şekilde telkinde bulunmamız, ne karşımamız, ne bu konularda soru sormamız mümkün 

değildir ve sorulmamıştır. 

SORU (AHMET ÎYİMAYA): Teşekkür ediyorum. 

İki, gensoru görüşmeleri sırasında ve Uğur Dündar'la yaptığınız görüşmelerdeki ifadeleri 

aynen kabul ediyor musunuz? 

CEVAP : Tabiî... 

SORU (AHMET İYİMAYA): Teşekkür ediyorum. 

Değerli Bakanım, ihaleyle ilgili olarak, bir cumhuriyet hükümetinin bakam sıfatıyla, 

ihaleye, istikbaldeki ihaleye katılacak kişi veya kişilerle görüşüyorsunuz. Deneyimli bir siyasetçi, 

devlet adamı ve ekonomi hukukundan anlayan bir zatsınız. Acaba, ihalede rekabet ve idarenin 

tarafsızlığı ilkesi gereği, bir usul aşımı içerisinde olduğunuz yönünde bir kanaatiniz var mıydı bu 

görüşmelerde? 

CEVAP : Hayır... Çünkü, bir dakika onu anlatayım size neden hayır olduğunu. Şimdi, 

eğer, bu ihale, kapalı zarf usulüyle yapılan bir ihale olmuş olsaydı, bu söylediğiniz yerinde olurdu. 

Şimdi, bu ihaleye, biz, satmak için, sadece onlar değil, yurtdışındaki bankalar dahil olmak üzere, 

neredeyse müşteri toplamaya çalıştık, herkes girsin; çünkü, açık artırma olacak ve açık artırmada 

kim en fazla parayı verecekse o olacak ve neticede, devlet, bir malını özelleştirmiş olacak. 

Şimdi, bu manada, söylenen, yahu, durumunuz müsaitse, siz de bu işe girin. Yalnız, 

benim, Korkmaz Yiğit'e, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde, bu ihaleye girmesi telkininde 

bulunmadığım gibi, kendisinin de, bu konuda benden bir izin istemesi mümkün değildir. 

SORU (AHMET İYİMAYA): Teşekkür ediyorum. 

Efendim, ihaleye, girecek bu zatla ilgili, yargı derecesinde olmayacak yoğunlukta, yani, 

önyargı niteliğinde bazı yargılarınız vardı. Tabiî verileri elde edemediniz. Onayladınız ihaleyi 
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tahmin ediyorum. Onay doğruysa, niye iptal ettiniz? Şu soru var, yardımcı soru; acaba, burada, 

koalisyonu sürdürme yönünde, koalisyonun bozulmaması yönünde bir siyasal amaç mı gözetildi? 

Çünkü, Cindoruk var devrede; çünkü, diyelim ki Cefı Kamhi var, görüşülüyor, size anlatılıyor, 

onlarla yakın bağlantı... Aydınlanmak istiyoruz. 

CEVAP : Şimdi, bir, teknik olarak bir yanlışınız var. Benim bu ihaleyi onaylamam diye 

bir yetkim yok. Ben ihale onaylamadım, ihale, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan 

bir ihale. Neticesi belli edilmiş ve kazanan ortaya çıkmış. 

Şimdi, bakın, iki şeyi birbirine karıştırmayın. Biz devlette özelleştirmeyi birkaç türlü 

yapıyoruz. Bir tanesi, Özelleştirme Başkanlığının, Özelleştirme Yüksek Kurulu altında yapılan 

özelleştirmedir. Burada, bütün teklifler gelir, fiyatlar verilir. O fiyatların içerisinde, bir kere, teklif 

verenlerin içerisinde herhangi birinin, en alttan en üste herhangi birini, devletin menfaati 

gözetilerek biri seçilir. Yani, illa en fazla fiyat verene vereceğiz diye bir kaide yoktur. Şimdi, 

özelleştirmenin farkı budur. Onun çalışma sistemi budur. 

Şimdi, Devlet İhale Kanununa göre yapılan kanunların ise çalışma şeyi de bellidir. Onlar, 

Devlet İhale Kanununun gereklerine göre yapılır. İşte, şartnameler bellidir, süreç bellidir, hangi 

zarf, hangi usulle yapılacaktır... Kapalı zarflı, açık yapılacaktır. Kapalı zarfla yapıldığı takdirde, 

bu süreç içerisinde, kimsenin hiçbir şekilde görüşmemesi lazımdır. Bu zarfların komisyonun 

önünde açılması lazımdır. Bakan, ancak, bütün şartlar yerine gelip de komisyon raporunun 

tutanaklarından sonucunda bunu onaylaması mümkündür. 

Şimdi, burada ise, Tasarruf Sigorta malının sahip olduğu bir şey var, aktif var. Bu aktifi, 

ihale şartıyla satıyor. Bunu satarken de diyor ki, ben, en yüksek fiyatı verene satarım, artı, bu 

ihaleye girilmenin ön şartları var. Bu ihaleye girmenin şartlan da banka sahibi olmaya yeterli olan 

şartlardır ve ihaleye giren şirketlerin hepsinin de kendi bankaları olduğu için, bu şartları zaten 

geçmişler. Şimdi, bu şartlar altında ihaleyi yapıyor, ihale bitiyor ve ihaleyi açıklıyor. Korkmaz 

Yiğit kazanmıştır diye. Benim onaylamam söz konusu değil; fakat, Hazinenin Bankalar 
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Kanunundan gelen bir yetkisi var, diyor ki, kim ne olursa olsun, banka kuracaksa, banka tasfiye 

edecekse veya bankaya yüzde 5'den fazla ortak olacaksa gelir benden izin alır diyor. Ben bu izni 

vermezsem ne olur, yine alır. O zaman ne olur? Ben diyor, onun tüm hisselerini devralınm, onun 

adına yönetime girerim ve bankayı bu şekilde idare ederim. Bankanın kârından, sadece, kâr 

etmişse banka, o hissesi oranında ileride parasını alır. Şimdi, yöntem bu. Şimdi, bu yöntemi 

düşünürseniz, bizim, burada bir etkimiz yok. 

Gelelim şeye. Şimdi, bunun, koolisyonun devamıyla ilgili uzaktan yakından bir ilişkisi 

yok. Şimdi, ama, ortada bir gerçek var. O gerçek nedir: Korkmaz Yiğit'in, Sayın Hüsamettin 

Cindoruk'la görüşmesi ve Cefi Kamhi'nin Sayın Başbakana getirip, bu arkadaşı, bizim 

edindiğimiz intibaa göre haksızlığa uğruyor demesi; bu var. 

SORU (AHMET ÎYİMAYA): Şimdi, efendim, Devlet ihale Kanunu dışındaki diğer özel 

ihalelerde de belli bir şartname var; bilebildiğim kadarıyla, burada da bir şartname vardı; ama, siz, 

buna rağmen, özel bir şartname de tanzim ediyorsunuz, taahhütname diyorsunuz ona. Halbuki, 

serbest ihalelerde de, biliniyor ki, şartnameye rağmen özel bir usulün geliştirilmesi mümkün 

değildir. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? 

CEVAP : Gayet basit efendim. Şimdi, siz, ikisini birbirine karıştırıyorsunuz. Bir tanesi, 

doğrudan doğruya yapılan bir ihale. 

İkincisi ise, Hazinenin bir banka sahibinin, bir bankayı, hangi şartlarda satın almasına 

müsaade edeceğimizin şartlarını... 

SORU (AHMET ÎYİMAYA): Farklı şartnameler diyorsunuz. 

CEVAP : Tabiî... Şartname değil bu bakın. 

SORU (AHMET ÎYİMAYA): Biz şartname diyoruz. 

CEVAP : Şartname diyorsunuz; ama, yanlış diyorsunuz, şartname değil. Bakın, Hazine, 

bugün, birisi banka kurmaya, artık şimdi değişti, yüksek kurul var, o şartları, kanunda diyor ki, şu 

şartları yerine getirenler, bize müracaat ederler ve biz de kendilerine banka kurma izni verebiliriz. 
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Veririz demiyor; amir hüküm değil kanun. Şimdi, bu şartlar altında, aynı şartta da diyor ki, birisi 

yüzde 5'ten fazla hisse alacaksa ben bakanm. Şimdi, ben neye bakıyorum. Bir bankam var 

elimde, bankanın durumu kötüye gitmiş, banka iflas etmiş ve ben sonunda bu bankayı devralmak 

zorunda kalmışım. Banka, eğer, kurtulabilmek için 450 milyon dolar karşılığında Türk Lirasını 

nakit olarak bankaya koymuşum; fakat, bankadaki yönetim, herhangi bir şekilde, o veya bu 

şekilde o parayı sağa sola harcayıp, çarçur edip ortadan kaybolmasın diye, bu parayı tahvil olarak 

koymuşuz. Kâğıtların sadece faizlerini bankaya veriyoruz; dolayısıyla, muhasebe şartım yerine 

getirmişiz; ama, bankanın likit olarak kalmasını sağlıyoruz. 

Şimdi, siz düşünebiliyor musunuz, ben, bunu, bugün içinde satacağım, Merkez Bankası 

sattı diye ve diyelim ki 600 milyon dolar verecekler ve bunun ilk taksidi olarak 240 milyon dolan 

verecek. Bankaya girdiği anda 240 milyon dolar bankaya girecek, 450 milyon dolarlık kâğıdı alma 

serbestliğini verecek. O kâğıdı alıp, iskonto ettirip 450 milyon doları alırsa, verdiği 240 milyon 

doların üstündeki nakdi elde etmiş olur. Ha, bu arada, bankanın durumu hiç değişmemiştir; ama, 

gittikçe sıkıntı ona gelebilir. 

SORU (AHMET İYİMAYA): Sayın Bakan, doğrudan tasarrufunuz değil onaylama veya 

iptal. İfade buyurdunuz, zaten yasalarda da var; gözetim borcunuz var. Gözetim borcu içerisinde, 

gözetim yükümlülüğü içerisinde onaylama gözetiminizde gerçekleşti. İptal de gözetiminizde 

gerçekleşti. O zaman, onaylama gerçekleştiğine göre, iptalin olmaması lazım. İptal gerçekleştiğine 

göre onaylamanın olmaması lazım. Burada gözetim yükümlülüğünüzün gereği gibi yerine 

getirilmediği yönünde ulaşacağımız bir yargıyı nasıl düşünürsünüz? 

CEVAP : Yanlış düşünürüm; çünkü, iki şeyi yine birbirine karıştırıyorsunuz. Bakın, 

ihaleyi ben iptal etmedim. 

SORU (AHMET İYİMAYA): Tabiî, tabiî, başkası iptal etti. 

CEVAP: Evet... 
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Şimdi, ihaleye Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yaptı, onayladı. Biz, onu 

onaylamadık. Biz dedik ki, şimdi, bize geldi, müracaat etti. Bu şahsa satmak istiyorum ne 

diyorsunuz? Biz dedik ki, bu şahsa ancak, şu süreç içerisinde ve şu kaideleri yerine getirmek 

kaydı şartıyla olur. Bizim verdiğim bu. Geçen süre içerisinde, ortaya çıkan gelişmelerde, bakın, 

şimdi, burada hukuka çok ince dikkat edin. Başka ülkelerde sizi mahkemeye verirler. Derler ki, 

yahu, kardeşim, siz nasıl olur da, ben mahkemede yargılanıp, bu iddialardan hüküm giymeden, 

siz, benim bu, bana verdiğiniz banka alma yetkisini iptal edersiniz. Bu, tartışıldı kendi aramızda. 

Dedik-ki, biz, bunu şundan iptal etmek mecburiyetindeyiz. Bankacılık, diğer anonim şirketler, 

ticarî şirketlerden farklı bir kurumdur. Neticede kendi sermayesine ilaveten vatandaşın 

sermayesini almaktadır, mevduatım almaktadır. Kaldı ki, devlette bu mevduatın tümünü garanti 

etmektedir. Bu şartlar altında, bir güven unsuru, güvence unsuru olan bir yerin herhangi bir 

şekilde, bir şaibe dahi olsa, ispat edilmiş olsun veya olmasın, ortaya çıkan kanıtların, buraya doğru 

somut bir şekilde gidebildiğinden bir adım gösteriyorsa, bizim, bu şartlar altında, bu bankayı 

devralmasına, bu şahsın bu bankayı devralmasına müsaade etmemiz mümkün değildir diyerek, 

vermiş olduğumuz hisselerin devralma iznini iptal ettik. 

SORU (AHMET İYÎMAYA) : Sayın Bakanım, Korkmaz Yiğit siyasal destekle size 

ulaştı. Başka bir kişi, ihaleye katılan kişi, başka bir siyasal destekle ulaştı mı? 

CEVAP : Hayır, yani, hayır. 

SORU (AHMET İYİMAYA) : Bir Genç TV olayı var Değerli Bakanım. Zamanı, ihale 

süreciyle aynı, aktörler birbirleriyle bağlantılı. Bu Genç TV'nin, bir başka pazarlığın unsuru olarak 

bu bankayla bağlantilı olduğu noktasında, size verili bilgiler geldi mi? 

CEVAP : Hayır. Ben, Genç TV'yle ilgili olarak hiçbir şey bilmiyorum. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Sayın Bakanım, burada, elimde 

"Uzun Yol" adlı bir kitap var; bu, herhalde zatıâlinizin?.. 

CEVAP : Evet efendim. 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Uzun Yol adlı bu kitaptan size birkaç 

paragraf okuyayım size, intikal ettireceğim. 

Burada diyorsunuz ki: "12 Haziran 1998 Cuma günü saat 16.30'da, randevu talebi üzerine 

İstanbul Akmerkez Bankalar Birliğinde Korkmaz Yiğit'i kabul ettim. Yarım saat sonra, 

görüşmede, bana bankayı alıp neler yapacağını anlatmaya başladığında, kendisine Alaattin 

Çakıcı'yla ilişkisi olduğu duyumlarının, bize Başbakanlıkça iletildiğini" söylediniz. Alaattin 

Çakıcı'mn daha evvel, bu bankayla ilişkisi olduğunu, yazılıp çizildiğini, kendisine, bu duyumlar 

çerçevesinde bankayı veremeyeceğimizi, mevcut bankasını da incelemeye alacağınızı ifade 

ettiniz. Bu şartlarda, kendisiyle bir daha görüşmeyeceğinizi ve sizi bir daha hiçbir şekilde 

aramaması gerektiğini söylediniz. O arada, Korkmaz Yiğifin birtakım ifadeleri oluyor ve diyor ki: 

"Allahım, bu bana reva mı, bu sözleri işitecek adam mıyım, ne olur bir bardak su verin" dedikten 

sonra "çocuklan ve şerefi üzerine yemin ederek, Alaattin Çakıcı'yla bir iki seneye önceye 

dayanan, iki defa görüştüğünü, Çakıcı'mn eski karısı ve çocuklan için Platin Konutlanndan bir 

daire sattığım, kendisinden çok korktuğunu, Çakıcı'yı tanımadığını, Çakıcı'mn kendisinden para 

istemediğini; ama, isterse seve seve vereceğini söyledi. Peki 'hani hiç inanmıyordun' dediğimde, 

bunun eski bir olay olduğunu ve o an hatırladığım söyledi. Bu ihalenin, aslında, başka birisi için 

tezgâhlandığını -biraz önce ifade ettiniz- ihaleyi alacak şahsı bildiğini, bunu, kendisine bir 

milletvekilinin söylediğini, durumun, artık, kendisince aydınlığa kavuştuğunu, tezgâhı kuranlann 

devletin içine sızarak, bizleri etkileyerek, dürüst insanlann haklannın gasp edildiğini söyledi." Bu 

konuşmaları yaptınız. 

Burada, önemli olan iki husus var; bu konuyu, 12 Hazirandan önce bildiğinizi, 

Başbakanın elinde belgeler olduğunu, onunla bir daha görüşmeyeceğinizi ısrarla kendisine 

vurguladınız... 

CEVAP : Hayır. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Buradaki ifadeniz... 

CEVAP : Hayır efendim... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Bu yazı sizinse... 

CEVAP : Hayır efendim... Bakın, Başbakanla ilgili kısmı okuyayım: Ben diyorum ki 

"Başbakanlıktan bildirilen..." Size biraz evvel de söyledim. Başbakan dedi ki, konuştuk o zaman 
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"ben de duyuyorum bir şeyler, bu adama dikkat edin..." Yani, bizim elimizde bilgi olsa, zaten 

baştan bu işi yapmayız. Bakın orada ne diyor... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): "Alattin Çakıcı'yla ilişkisi olduğu 

duyumlarının bize Başbakanlıkça iletildiğini..." 

CEVAP: Duyum... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Size iletiliyor... 

CEVAP : Biraz evvel söyledim, bu duyumu, bana Başbakan söyledi diyorum. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Ve bir daha da evinize gelmemesini 

söylüyorsunuz... 

CEVAP : Evet, söylüyorum, aynen... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Kabul etmeyeceğinizi 

söylüyorsunuz... 

Bilahara, Başbakan, size bir ifadede bulunuyor, tahminen 20 veya 21 Ağustos civarında 

zannediyorum; çünkü, buradaki ifadede kesin tarih yok. Sayın Başbakan, MİT'ten aldığı bilgiye 

göre endişe edecek bir durum olmadığını, üçüncü şahıslann aralanndaki konuşmada, Korkmaz 

Yiğit'in adının geçtiğini belirterek, Çakıcı'yla direkt bir ilişki saptanamadığını size ifade ediyor. 

"13 Eylül 1998 Pazar günü, Korkmaz Yiğit, çok önemli meseleleri görüşmek istediğini 

belirterek, benden İstanbul'da randevu istedi, aynı gün saat 16.00'da İstanbul'da evime gelerek, 

almış olduğu Yeniyüzyıl Gazetesine ilaveten Milliyet Gazetesini de almak için görüşmelere 

başladığını ifade ederek, kendisinin, bu operasyon sonrasında Türkiye'nin en büyük medya devi 

olacağını ifade etti." 

Evinize bir defa daha kabul ettiniz, kabul etmem, bir daha gelmeyin dedikten sonra, 

evinize bir defa daha kabul ettiniz... 

CEVAP : Evet. Dikkat ederseniz, söyledim. Yedi veya sekiz defa görüştüğümü, ondan 

sonra, beraber de telefon görüşmelerimiz olduğunu söyledim. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) Bunlar, sizin kitabınızdan. 

CEVAP : Efendim, bir şey daha arz edeyim. O kitaptan okuduğunuz metinler, eğer, 

yakından lütfeder de bakarsanız, gensoru görüşmelerinde yapmış olduğum müdafaanın aynısıdır. 

Yani, benim o kitaba koyduğum... 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) Biraz önce arkadaşımız sordu, aym 

ifadeleri onayladınız; ama, bu da, sizin kaleminizden çıkmış olduğu için, daha doğru ifadeler 

olarak, bunu sizin tekrar etmeniz... 

CEVAP : Tabiî... Şu açıdan söylüyorum. Yani, Meclisteki gensoru görüşmeleri sırasında, 

Sayın Kurulla ne paylaştımsa, aynı paylaşmalarımı kitaba da yazarak vatandaşla paylaşmak 

istedim. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Bu, ayrıca, sizin tarafınızdan yaklaşık 

27 Ekim civannda Başbakanlık konutundaki basm mensuplanna verilen bir yemekli toplantıda da 

tekraren teyit ediliyor. Nedir o; "Alaattin Çakıcı, Türk Ticaret Bankasının Korkmaz Yiğit 

tarafından alınmasını istiyor ve bu konuda da, konuştuğu kişilere telkinde ve baskıda bulunuyor. 

Bu bilgi, bana, mayıs ve haziranda ulaştı..." Başbakanın ifadesi bu. Sayın Yılmaz'ın ifadesi bu o 

basm toplantısındaki. "Ben, bunun üzerine, Güneş Beyi arayıp dedim ki, bize gelen bilgilere göre, 

Alaattin Çakıcı, Korkmaz Yiğit lehine bu ihaleye kanşıyor. Korkmaz Yiğit'i, kesinlikle bu 

ihaleden dışlayın." Size bu talimatı verdiğini ifade ediyor. "Güneş Beyin bana cevabı şu: Hay hay, 

biz gerekeni yaparız; fakat, bu arada, tekrar Korkmaz Yiğit, Güneş Beye geliyor; Güneş Bey, 

kendisine, sen bu ihaleye girme, kazansan bile, bu ihale sana verilmeyecek..." 

CEVAP: Hayır efendim. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Bu ifadeler, Saym Başbakanın oradaki 

tutanaklardan... 

CEVAP: Hayır efendim... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Bant çözümleri... Bunları delil olarak 

da ibraz edeceğim... 

CEVAP : Tabiî, tabiî edin... 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Kimin tutanaklarından çözülmüş? 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Basm toplantısının, Sayın 

Başbakanının yaptığı basm toplantısının bant çözümleridir bunlar. 

CEVAP : Orada, iki husus birbirine karışmış. Onu, Başbakana da sormanızda fayda var.. 

Benim o kitabımda, derhal kendisini ihaleden çıkannz lafları o kitapta da var; onu okumadınız... 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Sizin ifadelerinizin doğru olduğuna 

inandığım için okumadım. 

CEVAP : Şu manada söyledim; o var; çünkü, Sayın Başbakanın duyum aldık, Çakıcı'yla 

ilişkisi vardır dediği konuşma, ben Amerika'dayken, eylül ayı içerisinde, Amerika'yla yapılan bir 

telefon konuşmasıdır. Amerika'da diyor ki... 

SONU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Var... Daha sonra gelecek... 

CEVAP : Hayır; iki şeyi birbiriyle birleşmiş, sanki o konuşmada o varmış gibi gelmiş 

oraya, ikisini ayırmanız lazım. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Arkası gelecek efendim. 

CEVAP : Onu söylemek için söylüyorum. O ifadenin, orada, deşifreden olabilir, şeyden 

de olabilir.... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Deşifre, konuşma sırasına göre... 

CEVAP : Sormanız lazım, yanlış, o ifade doğru değil. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): "Hay hay, biz gereğini yaparız; fakat, 

bu arada, tekrar, Korkmaz Yiğit Güneiş Beye geliyor, Güneş Bey kendisine, sen bu ihaleye girme, 

kazansan bile bu ihale sana verilmeyecek; çünkü, Başbakanın elinde bilgiler var..." Biraz önceki, 

kitabmızdaki şeyi doğruluyorsunuz. "Senin, Alaattin Çakıcı'yla irtibatın varmış, bir hafta kadar, 

beni telefonla arıyor, günde üç beş defa, Korkmaz Yiğit, ben görüşmüyorum" diyorsunuz, sonra, 

tekrar, araya Sayın Cindoruk giriyor... Görüşme... 

CEVAP : Benim ifadem mi, Sayın Başbakanın ifadesi mi? 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Başbakanın anlattıkları, sizin 

namınıza söyledikleri. Yani "ben Güneş Beye böyle söyledim, Güneş Bey bana böyle dedi..." 

SORU (MEHMET CAVİT KAVAK) Kim yazmış. İmza kimin? 

CEVAP : Benimle ilgili.... Sayın Başbakanın benim adıma... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Sorarsınız gazetecilere... 

CEVAP : Sayın Başbakan, herhalde, benim adıma konuşmak istemez, ben hayatta 

olduğuma göre. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Sizin adınıza konuşmuyor, olayı 

anlatıyor gazetecilere. 
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CEVAP : Ben, olayı, kendi adıma ve dikkat ederseniz, sadece Meclis zabıtlarından değil, 

aynı zamanda, Devlet Güvenlik Mahkemesine vermiş olduğum ifade çerçevesinde, kronolojik 

olarak, arkasındaki her türlü delilleri de beraber olarak... 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU) : Güneş Bey, siz o basın toplantısında var 

mıydınız? 

CEVAP: Vardım efendim... 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU) : Yani, şu bahsi edilen, suali teveccüh ettiğiniz 

noktadaki toplantıda var mıydınız? 

CEVAP : Ona katılmıyorum efendim. 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Hayır, oraya katılmadığınızı söylediniz... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Toplantıda var efendim... 

CEVAP : Toplantıda vardım; fakat, deşifre edilen bu metnin deşifresi sırasında, orada, iki 

olay birbirine karışmış. Sayın Başbakan... 

Sayın Başkan, daha evvel bir şey söyledim. Bakın, Sayın Başbakan ile ben, Korkmaz 

Yiğit'le yaptığımız ilk görüşmelerden sonra, ihale katılacaklarla ilgili, katılmak isteyenlerin listesi 

sırasında isminden bahsettim. O da, onun üzerine "bizim bu konuda duyumlarımız var, benim 

kulağıma da böyle şeyler geldi" dediğini de ifade ettim. Şimdi, ilk etapta, Başbakanın elindeki 

bilgi bu. Ben, kendisiyle ilk konuşmayı yapıyorum ve kendisine diyorum ki, kardeşim, 

Başbakanlıkta elimize gelen bilgiler bunlardır, siz şey yapmayız... Onun üzerine, adam diyor ki, 

benim kimyam değişti, başıma dünyalar yıkıldı falan filan, gidiyor. Benden, Başbakandan randevu 

almamı istiyor, ben almıyorum; fakat, daha sonra, Cefı Kamhi tarafından randevu almıyor, bu 

randevuda, Sayın Başbakanla görüşülüyor ve burada ortaya bir şey çıkıyor. Bana bir ifadesi var ve 

diyor ki, burada bir tezgâh var, bunu başkaları alacak, siz, biz burada kullanılıyoruz. Ben de 

diyorum ki, onu bana söyleyin; söylemiyor. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): O ayrı bir konu... 

CEVAP : Tamam... Bunu, götürüyor, Başbakana söylüyor. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Onu, buraya monte etmemek lazım. 

CEVAP : İşte, ben de onu anlamadım. 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Bu arada, benim vurgulamak 

istediğim şu: Size, Başbakan soruyor, ihaleden uzak tutun, dışlayın diyor; siz de, hay hay, biz 

gereğini yaparız diyorsunuz; fakat, bu arada, tekrar, Korkmaz Yiğit, Güneş Beye geliyor, Güneş 

Bey kendisine, sen bu ihaleye girme, kazansan bile, sana bu ihale verilmeyecek diyor. Bunun bant 

çözümlerini duymak isterseniz, bantlar vardır; ben size, yeri, mercii söylerim, dinlersiniz efendim. 

Bunun dışında, tekrar Cindoruk araya giriyor, tekrar görüşmeler temin ediliyof. Daha 

sonra, siz, 5 Ekimde -tarih 5 Ekime geliyor- Amerika'dasınız. Siz, Amerika'dan arıyorsunuz 

ilgilileri. "Güneş Bey, Washington'dan, tarih 5 Ekim, aradı ve bankayı bu şahsa vermeyin dedi." 

Siz, kesinlikle vermeyin diye talimat veriyorsunuz ve bu olay, 13 Eylüle kadar bekletiliyor. Sizin 

talimatınıza rağmen... 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU) :'5 Ekimden 13 Eylüle mi? 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Ekime kadar... Tam tarih 

söyleyeceğim, bir dakika... Aradakileri de size okuyacağım. Yani, 13 Ekime kadar bekletiliyor bu 

olay. Kronolojik bir tarih var burada ve bilahara, Türkbank ihalesi 13 Ekimde durdurulmuş 

oluyor. Bu arada, aradan uzun bir süre geçmiş oluyor, neden beklediniz? Yani, neden ihalenin 

yapılmasına bu noktada müsaade ettiniz veyahut da hangi merci bu işe yetkiliydi de, o merciinin 

yetkilerini aşamadınız. 

CEVAP : Bir: İhale ağustosta yapıldı, bitti. İhalenin kazananı ilan edildi... 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Ama, biraz önce de, biz her aşamada 

durdurabiliriz bunu dediniz. 

CEVAP : Biz neyi durdurabiliriz; bakın, iki şeyi birbirinden ayırın. 

Değerli üyeler, şimdi, şirketlerin hukuku farklıdır, bankalar hukuku, şirketlerin üzerinde 

bir hukuka sahiptir. Şimdi, bizim, burada, Hazine olarak, durdurabileceğimiz olay, bir şirketin 

hisselerinin devri meselesidir. Yani, teknik olarak şu olabilirdi: İhale şartnamesine göre, parayı 

getirip masanın üzerine koysaydı, Merkez Bankası Tasarruf Sigorta Mevduat Fonundan, ihaleyi 

kazandım, bankanın anahtarını alırdı; fakat, benden, Hazineden izin almadan, bankadan içeriye 

giremez. Bana gelecek ve diyecek ki, şu izni ver de, ehliyeti, şu bankadan gireyim. Yok kardeşim, 

ben sana bu izni vermiyorum dediğim anda, hukuken bankanın sahibi; fakat, bankanın kapısından 

içeri giremeyecek nitelikte bir adam olur. 
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Şimdi, bizim, Sayın Başbakana söylediğimiz, biz bankanın yönetiminden bahsediyoruz, 

ihaleyle bir ilgisi yok, ihaleyi biz yapmadık, ihale yapılmış ve diyoruz ki, burada, zaten süreç 

almamızın, süre almamızın sebebi de bundan kaynaklanıyor. Biz, ince eleyip sık dokuyoruz, 

bakıyoruz; nedir, nasıldır, olabilir mi, olmaz mı... Mesela, şartnamede diyoruz ki, bu bankayı 

alırken, bize vereceğin paralardan, hiçbir şekilde kendi bankandan kaynak temin etmeyeceksin, 

resmen ve dolaylı... Yani, şu demektir; size giderim, banka olarak bir kredi açarım, siz de o 

krediyi arkadan bana verirsiniz, ben de o krediyi, parayı alınm gelirim... Bunu yakalarsam 

diyorum, oyarım... Yani, bunu yakalarsam, alınm. Şimdi, bizim durdurduğumuz... Ne dedim ben 

size; üç ay verdik. Üç aylık süre içerisinde, bankayı devralma şartlarım yerine getirecek, getirdi; 

ama, sonunda, yine, nihaî bir imzaya kaldı. Hepsinin sonuna geldikten sonra, bir onaya gelecek, 

son dakika... Getirecekler, yazacaklar, diyecekler ki, falan falan tarihteki şu yapılan aramızdaki 

taahhütnameye göre, şu şartları yerine getiren Korkmaz Yiğit'in bankanın hisselerini devralmasını 

müsaadelerinize diyecekler, onay yazacaklar. Şimdi, o kâğıdı bakan imzalamadığı müddetçe veya 

bakana vekâlet eden bir başka bakan imza etmediği müddetçe, o şahıs, o bankayı devralamaz. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Devamı var efendim. 

Korkmaz Yiğit size geliyor, daha sonra diyor ki, bu ihaleden sonra "efendim, ben 

Milliyeti de alıyorum, şu gazeteyi de aldım, bununu da aldım, büyük bir medya devi olacağım" 

diye, size birtakım ifadelerde bulunuyor. Bu ifadelerin amacı ne? Ne ilgisi var? Yani, niye bu işi 

size söylüyor. Siz, bundan ne yorum çıkarıyorsunuz? Ne gereği var yani? Banka ihalesi başka şey, 

onun medyaya girmesi ayrı bir şey. 

CEVAP : Tabiî, buna, böyle, şu anda bakarsanız, böyledir; ama, siz, bir soruşturma 

komisyonu veya mahkeme salonundan çıkıp da bir araya gelir çay, kahve içtiğinizde bir konuşma 

başladığında, hiç ilişkisi olmayan, ailenize kadar türlü şeyler ortaya çıkıyor. Bu, Türk toplumunun 

konuşma şeyinde, esasında kullandığı şeylerdir; ama, sualinize gelmek istiyorum. Benim 

gördüğüm, bir kere, siz de belki fark ettiniz, bu şahıs, biraz övünmekten zevk alan bir insan. Yani, 

gittikçe, yavaş yavaş... Oradaki şeylerinde de var...bArtık, bir medya devi olduğu, bir bankası 

oldu, bir banka ihalesi kazandı, bir gazeteyi aldı, bir televizyonu aldı, falan filan... Yani, ben de, 

artık buralarda... Ne demek biliyor musunuz; bu devlette hep vardır; kardeşim, bana iyi bak ve 

bana iyi davran, ona göre davran. Yani, daha evvel, sen bana. 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Yani, size bir tehdit,.. Nezaket 

dahilinde bir tehdit... 

CEVAP : Evet, nezaket dahilinde... Bu şudur; yani, demektir ki, sen bana vaktizamanında 

ofisinde bunları bunları yaptın; ama, şimdi, bak, ben böyle böyle oluyorum, yani, bu işin yannı da 

vardır, öbür günü de vardır; yani, anlayana. 

SORU (MUSTAFA-NİYAZİ YANMAZ): Siz, Korkmaz Yiğit Beyle ilk görüştüğünüzde, 

diyorsunuz ki "kendisine bir soru sordum, siz kötü arkadaşlar edinmişsiniz..."Ben onu sormak 

istiyorum, bu zehaba nereden kapıldınız? Yani, bu, Vedat Yelkenci, Ercan Erdem meselesiyle mi 

alakalı, yoksa Alaattin Çakıcı meselesiyle mi alakalı? 

CEVAP : Vedat Yelkenci meselesinde, Alaattin Çakıcı... Pardon, şöyle: Korkmaz Yiğit, 

Vedat Yelkenci ve bir ortağıyla daha bir televizyonu var;, o televizyonu satın alıyor, kendi 

aralannda bir şey var ve birbirlerine senet veriyorlar; fakat, senetleri, galiba, Korkmaz Yiğit 

ödemiyor. Tam hatırlamıyorum; fakat, elinde senet olduğu için, senedi öbürü götürüyor, 

mahkemeye veriyor ve parayı zorla alıyor. Bu ortamda, Alaattin Çakıcı devreye giriyor 

söylenenlere göre ve adamı tehdit ediyor; sen Korkmaz'ın parasını aldın mı diye. Hadise bu, 

benim kulağıma gelen. 

SORU (MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ) : Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı'nın o 

günden böyle bir elektriklenme olduğu zehabı vardı?.. 

CEVAP : Benim duyduğum, aralarında böyle bir ilişki olmuş olabilir, tabiî, bu bir 

iddiadır, doğrudur, yanlıştır, ben bilemem; bir. İkincisi, beni ilgilendiren bir olay değil. Üçüncüsü, 

ben, polisle ilgili bir şey değilim. Yani, ne Alaattin Çakıcı'yı araştınnm, bu özel hukuk, aralannda 

bir şey var, beni ilgilendiren bir mesele değil. Dolayısıyla, ben, bu işi hiç şey değilim, 

duymuşum... Yani, bir lafı siz nasıl duyarsınız, ben de duydum; fakat, adamla karşılaştığım 

zaman, adama ihsas ettirmek için, yani acaba şey midir diye, siz kötü arkadaşlar edinmişsiniz 

diyorum. Normal şartlarda, size bunu söylesem, hangi arkadaşımmış kardeşim dersiniz. Adamın 

sesi çıkmıyor. Bunun üzerine, randevu alıyor geliyor ve "siz, bundan böyle bir şey çıkardınız; 

ama, yemin ederim, katiyyen uzaktan yakından bir hadisem yoktur" deyip, bana bu meseleyi 

anlatmaya çalıştı, beni ilgilendirmez. 
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SORU (MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ): Peki efendim. Bir de sizin açınızdan soralım. 

ilk tanıştığınız bir adam, bir toplulukta, yani adamın prestijini sarsmak, onurunu kırmak gibi bir 

davranış biçimi değil mi bu? Yani, ilk etapta, hemen siz niye böyle kötü arkadaşlar?.. 

CEVAP : Sizin adınız başka, benim adım başka. Benim adım Güneş Taner. Bundan 

dolayı da, kimseye hesap verme zorunda olduğumu hissetmiyorum. 

SORU (MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ) Peki, ondan sonra, siz, bu zattan kurtuldunuz 

mu? Yani, sizce, Korkmaz Yiğit aklandı mı; çünkü, kendi ifadesinde diyor ki, ben gittim, 

kendisinden randevu aldım, bu konuyu açıkladım, ben aklandım diyor. Yani, ifadesinde öyle 

söylüyor. 

CEVAP : O, ifadesinde söyler, ben demin söyledim. Adalet Bakam değilim, hâkim 

değilim, savcı değilim, avukat değilim. Benim aklama yetkim yok. Beni ilgilendiren bir olay da 

yok. Bu konuda bir fikir de beyan etmedim. Yalmz, benden randevu alıp ikinci konuşmasına gelip 

de bütün bunları söylediği zaman, kendisine şu suali sordum, biraz evvel de söyledim. Sayın 

Başkana katılıyorum, aynı konulan tekrar ediyorsunuz diye, tekrar etmemek için baştan söyledim, 

bu kadar detaylı anlattım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, burada, bilmeniz gereken bir şey var: Evet, bu, 

soruşturma komisyonudur; ama, ben, dokunulmazlığı olan bir milletvekiliyim. Siz, burada, bana 

suallleri sorarsınız; ama, sizin, beni burada yargılama gibi bir hakkınız yok. Yargı, mahkemede 

olur. Siz, bu sualleri soracaksınız, ben de size cevap vermeyebilirdim; ama, ben, bu konunun 

aydınlığa çıkması için, onsekiz aydır, bu komisyon bir araya gelip de beni buraya çağırmadığı 

için, orada atılan çamuru temizlemek için bekleyen bir arkadaşınızım. Ben doluyum. Bu sualleri, 

bana onsekiz ay önce sormamz lazımdı. En kötü adalet, geciken adalettir. Bu sualleri bana 

sorarken, ben de, sizi.. O gün, nasıl, kimse, gensoruda, bütün anlattım çıktım ve ne gariptir ki, o 

gensoruda, o koskoca Mecliste hiç kimse, benim bu anlattığım ve çarpıcı misallerle söylediğim 

hiçbir şeyi dinlemeden parmağını kaldırdı. Gizli bir şey söylemedim, burada hepsini anlattık. 

Bizim yaptığımız, gerek Başbakanın ve gerek benim yaptığım, aldığım her karar, her onay, kâğıdı 

mütealliktir, devletin hukuk prosedürü içerisinde gerçekleşmiştir ve ettiğimiz Anayasa yemini 

içerisinde, neyse, onu yerine getirmişizdir. Zaten, bu, devletin kâğıtlarında vardır. Normal 

şartlarda, benim, bu komisyona söylemem gereken, beyler, benim ne yaptığım belli, devletin 
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arşivi açık, bütün kâğıtlar ortada, açın, bakın bu arşiv içerisinde. Ben hadisenin oluşundan, yani 

haberimiz oluşundan 48 saat içerisinde Başbakanlık müfettişlerini göreve çağırıyorum. Benim, bu 

göreve çağırmaya yetkim yok; ama, ben istiyorum. Kimi denetleyin diyorum; gelin, beni 

denetleyin diyorum. Beni bir an evvel denetleyin diyorum; niye diyorum; devlet bu konuda yara 

almasın da diyorum. Başbakanlık müfettişleri, murakıpları geliyorlar, denetleme yapıyorlar. O 

denetlemeyi açıp okursanız eğer, kimin ne yaptığını, kimin hukuken nereleri yolduğunu, haklı 

veya haksız, bir kusuru olup olmadığını açıkça söyler; çünkü, devletin özelliği budur, devlet bunu 

söyler. Bunlara baktığınız zaman, burada ne görüyorsanız, bunu mahkemeye atarsınız, yargıç 

buna bakar, hukukun çiğnenip çiğnenmediğini, görevi kötüye kullanıp kullanmadığına o karar 

verir. Bununla beraber, bu mesele politik bir meseledir. Bu noktalara gelmiştir, herkesin kafası 

karışmıştır. Herkes bunu kullanmıştır. Bu konuda, ben, kendi tabiatım icabı, Hazinede yıllardır 

çalıştığım zaman içerisinde, en ufak memuruma talimat vermem; gelir, ikna ederim, anlatırım, 

birbuçuk saat; çünkü, bu, eğer anlarsa, yarın benim olmadığım bir ortamda, bir olaya bakış açısı o 

şekilde olur diye. Bugün de, buraya gelmemin sebebi, sizlere, bütün bu bilgileri, bu kadar saat, 

dördüncü aya gelen bir komisyonda, bu kadar zabıtları, bu kadar kâğıtları, hepsini okuduktan 

sonra, sizin bu konu hakkında aşağı yukarı yeterli bilgi sahibi olmanız lazım. Siz bana ne 

soracaksınız? O satır aralarında kalan, ima edilen, etraftan duyduğunuz, aldığınız duyumlar 

içerisinde, acaba bu söylenenlerle, bu söylenen çakışıyor mu, çakışmıyor mu gibi şeyleri sormaya 

çalışacaksınız. Ben de, bunlara cevap verip veya vermeme hakkım saklı kalmak şartıyla, burada 

cevap vereceğim. Ben, bununla da kalmadım ve dedim ki, tam tersi, bildiklerimi anlatayım, 

genişleterek anlatayım, işi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım; çünkü, yarın bir gün, sizlerden biri 

de benim bugün oturduğum koltukta oturabilirsiniz; ama, o koltukta oturduktan sonra, şu kararla 

karşı karşıya kalacaksınız; ya önünüze gelen hiçbir şeyi imzalamazsınız, bunun geçmişte misalleri 

vardır yahut da aldığınız mesuliyetin sorumluluğunu yerine getireceksiniz; ama, bunu yerine 

getirirken, öyle olaylar olduğu zaman da, işte, gelip de bu gibi nahoş olaylarda, vaktinizi 

vereceksiniz, şerefinizin, haysiyetinizin ayaklar altına alınmasına müsaade edeceksiniz. Bu, sizin, 

devlette çalışmak için milletvekili olarak buraya girdiğiniz zaman yaptığınız bir tercihtir. Bu 

tercihi ben saygıyla karşılıyorum; ama, limitini de, ne oldu, bilmeniz lazım. 
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Şimdi, bütün bu söylentilerin içerisinde, bana, özel sohbetlerde bazı konulan sorarsınız, 

onları da, size devlet sırlan içerisinde, paylaşabileceklerim kadar öneririm. Onun haricinde, 

burada, bir soruşturma komisyonunda da, bu soruşturmaya ışık tutabilecek bir hadise varsa, o 

hadiseyi anlatabilirim; ama, şu ana kadar gelen sualler, hepsi ve hepsi, aynı olaylan, oradan 

çevirip, Ali'ydi Veli'ydi, Veli'ydi Ali'ydi, aynı noktaya geliyoruz. Onun için, lütfen... 

SORU (MUSTAFA NİYAZÎ YANMAZ): Gazi Erçel Bey buraya geldiğinde dedi ki, biz, 

profesyonel bir araştırma kurumuna, bu bankanın kaça gidebileceğini araştırttık; 250 milyon 

dolara; fakat, sonra, Sayın Başbakanla oturup konuştuğumuzda; çünkü, biz, bu bankaya 485 

milyon dolar koymuştuk, bu banka eğer 400 milyon dolardan aşağı giderse, biz, kamuoyunda 

töhmet altında kalırız diye, daha yüksek bir rakama gitmesini arzu ettik; fakat, görüyoruz ki, 

ihalenin sonunda, 605 milyon dolara gitti. 

Efendim, bu 605 milyon dolar fevkalade bir rakam. Size soruyorum. Yani, Alaattin 

Çakıcı'nm gölgesi mi düştü bu ihaleye? O yüzden mi onaylanmadı, iptal edildi? Taahhütler yerine 

getirilmediği için mi iptal edildi, yoksa, gerçekten, bir kamuoyu oluştu, medya olayı sulandırdı 

diye mi iptal edildi? Yoksa, gerçekten; yani, bu işin yönetiminde olan, icraatta olan insanlar bir 

yerde hata mı yaptı? 
CEVAP : Şimdi, Sayın Başkan, devletin arşivleri ve evrakları gösterecektir ki, süreç 

içerisinde edinilen bilgiler tahtında bir hata ve bir usulsüzlük yoktur, bir art niyet, bir kasıt da 
yoktur. Yalnız, ortaya çıkan olaylar neticesinde ihalenin sonuçlandığı; fakat, fiiliyatta devir 
teslimin yapılmadığı bir ortamda, ihalenin şekli bakımından bir bankanın satışı söz konusu 
olduğundan, bir bankayı alacak kişilerde aranan şartların ise kanunca tarif edildiği ve bu tarif 
edilen şartlar içerisinde de kişinin hiçbir şaibe altında olmaması gerektirdiği için; oysa, verilen 
bilgilerde ve yapılan iddialarda bu işin böyle olmadığı ortaya çıktığında, devlet kendini koruma 
mekanizması içerisinde bir dizi kararlar almıştır: Bir tanesi, devlet güvenlik mahkemesine 
başvurmuştur; yani, Alaattin Çakıcı olayı işin içerisine girdiği zaman, demiştir ki, böyle böyle bir 
olay var, gelin siz bakın bu işe. Birinci yapılan olay budur. 

İkinci yapılan olay veya daha evvel... Pardon, daha evvel, önce, Hazine tarafından onayın 
verilmesi iptal edilmiştir, demiştir ki: Biz size kardeşim bu onayı vermiyoruz. 

SORU (MUSTAFA NÎYAZİ YANMAZ): Yani, taahhütler yerine getirilmediği için... 
CEVAP : Hayır, taahhütler değil. Şimdi, şey çıkınca ortaya, şimdi bir bant çıktı. Bantm 

çıktığında, banttaki bir ifadede, şahsın Alaattin Çakıcı'yla bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şimdi, 
biz bankada ne arıyoruz; diyoruz ki: Böyle şahıslar, böyle ilişkilerde bulunamaz. Bu ortaya 
çıkınca biz diyoruz ki: Kardeşim, biz Hazine olarak bu şeyi devre onay vermeyeceğiz. Birinci 
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olarak bunu durduruyoruz. Şimdi, biz onayı, devri vermedikten sonra, normalde, eğer şahıs 
isterse, kazandıği ihale şartları geçerliliği içerisinde götürüp parayı Tasarruf Sigorta Mevduat 
Fonunun kasasına yatırır ve bankanın mülkiyetini devralabilir teknik olarak. Tamam mı? Ama, o 
zaman derler ki sana, yahu, bu bankayı almanın bir şeyi yok; çünkü, alacaksın, yönetim Hazinede 
olacak, sana hiçbir şey veremez. Bundan sonra, bu olayda Alaattin Çakıcı'yla olan ilişkide de 
şunlara da dikkat ediyoruz. Çıkan bantta, sadece bir adamın işte, havadan sudan konuşması 
meselesi değil, bankayla ilgili konuşma ve bankayla... Ona baskı yap, şuna baskı yap falan filan 
dediğinden dolayı, bu ihalenin normal şartlarda olmamış olabileceği intibaı konuşmadan çıkıyor. 
Ha, o zaman ne oluyor; bu ihale bu şartlarda yapılırsa, herkes giremezse normal ihale olmaz 
diyoruz, o zaman ihalenin iptalini yapıyoruz ve işte, bu devam ediyor ve son olarak şeye 
geldiğimde, bu komisyonla ilgili değildir; ama, şahsın şeyiyle ilgilidir, bu Bankexpres olayının el 
konulmasında ve tutuklama kararı çıkartılmasında... Tutuklama kararım ben çıkarmadım. 

SORU (AHMET ÎYİMAYA): İstediniz. 
CEVAP : Hayır. Ben aynen böyle bir toplantı yaptım. Toplantı sonucunda tüm konuşan 

hukukçular, bürokratlar, şunlar bunlar içişleri Bakanlığının, ortada. Ortada bir şey çıkınca, bir 
usulsüzlüğün boyutu da açık olunca, bunu evet, şey için... 

SORU (AHMET CEMİL TUNÇ) : Sayın Bakanım, böyle kronolojik bir sıraya göre 
baktığımızda, Korkmaz Yiğitle ilgili gelişmeler, Bankexpres'le ilgili tasarruflar; yani, bu kaset 
maset olaylarının gündeme geldiği günlere rastlıyor bunların hepsi. Bu, âdeta... Ben de şahsen 
şöyle bir kanaat uyanıyor; demek ki, bu ihale onaylanmış olsaydı, Korkmaz Yiğit'le ilgili olan bu 
gelişmelerin hiçbiri yaşanmayacaktı. Kaset açıklandıktan, Korkmaz Yiğit konuştuktan sonra, 
bütün bu gelişmeler, sen misin bunları söyleyen, bunun üzerine meydana geldi, oldu. Yani, böyle 
bir zamanlama, Korkmaz Yiğit'le ilgili tasarruf, böyle bir zamanlamada, gerçekten, bu söylemeye 
çalıştığım hususların bir etkisi var mı? Yani, onaylanmış olsaydı, geçseydi her şey, bunlar olacak 
mıydı? 

CEVAP : Tabiî, söylediğiniz fevkalade mantıkî ve normal prosedürler içerisinde belki de 
olabilirdi; fakat, enteresan bir şey çıktı, derler ya, Allah, adamın bazen ayağına taşı dolandırıyor. 
Şimdi, arasındaki ilişki sadece bir mafya ilişkisi olsaydı ve bu ilişkinin devam ettiğini 
düşünürseniz, gerek Amerika'da gerek İtalya'da, çeşitli ülkelerde bu ilişkilerin olduğu iddia edilen 
bir sürü banka var, hukuken bunlar var. Şimdi, hukuk içerisinde bakarak, bir alacağınız kararı bir 
şeye göre bağlayabilirsiniz. Burada olan şu: Eğer dediğiniz gibi getirip o şartalan yerine koysaydı, 
parayı yatırsaydı bankayı devralabilirdi; fakat, daha sonra bizim, bu çekiliş başlayınca, bankaya 
girip yakından baktığımızda bankanın içerisinden yüksek miktarda bir paranın çıkarıldığı ortaya 
çıkınca görüldü ki, bu olay bir başka olayla birleştirilerek daha büyük boyuta gidecek. Şimdi, o 
geçen süre içerisinde, belki ondan sonra üç ay, altı ay içerisinde, Türk Ticaret Bankasının... 
Çünkü, o sıradaki yönetim kurulunda şeyler var; yani, devletin atadığı yönetim kurulu üyeleri var 
ve biz bunları, banka 64 üncü maddeden çıkıncaya kadar tutacağız orada; dolayısıyla oradaki 
kontrolümüzü yapacağız, onun içerisinde hiçbir sızmanın olması mümkün değil. Ama, tabiî, bu 
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laflann öyle olması, böyle olması ve Hazinenin bu konudaki rahatsızlığı -ki, bunu biz de ifade 
ediyoruz- bize, bu arkadaşımızın bütün işlerinde daha dikkatli olmamız gerektiğini; çünkü, acaba, 
bizim görmediğimiz bazı şeylerin olup olamayacağı kuşkusu yaratacağı ve yarattığı için, o 
bankalara daha yakından bakıldığında o olay ortaya çıkıp, bu iş, zaten, bir tanesinde atlansa 
ötekinde yine yakalanacaktı. 

SORU (AHMET CEMİL TUNÇ) : Bir ikinci husus da, Korkmaz Yiğit burada 
konuşurken sormuştum, kasette söyledikleriniz doğru mu diye, doğru olduğunu ifade etmişti, bu 
tutanaklarda da var. Buradan hereketle soruyorum, krediye ihtiyacı var, Sayın Başbakan, size, 
Korkmaz Yiğit için kredi bulunmasını söylüyor, Karamehmetler'den, Yapı Kredi'den. Milliyet 
Gazetesi ve diğer gazeteleri satın alırken de; yani, Sayın Başbakanın size talimat verdiğini, 
kendisine özel bankalardan kredi bulunması hususunda; yani, bu doğru mudur? Böyle bir talebi 
oldu mu sizden? Siz de bu talebini karşılamak için bir şeyler yaptınız mı? 

CEVAP : Sondan başlayayım. 
Bir; bu talebini karşılamak için diyorsunuz, Sayın Başbakanın bana böyle bir talimatı 

olmamıştır. 
İki; benim böyle bir talimata aracılık etmem mümkün değildir; çünkü, oturup benim 

onsekiz senelik siyasî hayatıma bakarsanız -ilk defa değil- benim hiçbir şekilde, hiçbir kimse için 
kredi aracılığı yapmadığımı bütün dünya bilir. Devletin ihtiyaçları haricinde, ben, bugüne kadar, 
özel sektörde hiçkimsenin hiçbir şekilde kredi bulmasına aracılık etmedim, arasında bir sıkıntı 
olduğu takdirde buna da aracılık etmedim. Dolayısıyla, bunlar şey değil. 

Üçüncü; o günkü Türkiye'nin şartlarına bakarsanız, rakamlar çok enteresandır. Şimdi, 
bankaya 600 milyon dolar verecek, bu büyük bir rakam. Öte yandan, aldığı Milliyet Gazetesine 
325 milyon dolar verecek veya o civarda bir para. Yeni Yüzyıl'a 75 milyon dolar vermiş; yani, 
rakamları üst üste koyduğunuz zaman Ter milyar dolara falan filan giden bir yer. Şimdi, bir an 
için düşünün, bakın, hatırlayın, o günlerde üzerimizde Rusya krizi var ve ben dünyanın her 
tarafını dolaşıyorum, Türkiye'ye, devlet hazine garantisiyle 50 milyon, 100 milyon dolar bulmaya 
çalışıyorum. Şimdi, böyle bir etrafta, ortamda, ben bir özel sektör şirketine Türkiye'de yok 
efendim gazete alacakmış, para kazanmıyor, yok efendim banka alacakmış... Zaten batak banka. 
Böyle bir imkânda; yani, bende böyle bir cevher biliniyor da... Bu bir yakıştırma, biliniyorsa bir 
yakıştırma. Böyle bir şey yapmam mümkün değil, yapacak olabilseydim, elimdeki imkânları 
devlete yapardım. Yani, dolayısıyla, bunlar, kusura bakmayın ama, herhalde, Kormaz Yiğit'in 
kendi gönlünden geçenlerdir. 

SORU (AHMET CEMİL TUNÇ) : Yani, ben değil Kormaz Yiğit kusura bakmasın, o 
söyledi... 

CEVAP : Hayır, onu ben bildiğim için başta size bir tek şeyi söyledim, dedim ki: 
Girişteki sadece bir şeyi ispat etmek için söyledim size, zaman açısından. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Şimdi, efendim, ben, global bir soru 
sormak istiyorum; yani, geniş anlamlı bir soru. Sizin Bakan olarak ihale yapıldığı güne kadar 
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çeşitli olaylar cereyan etti, oldu, duyumlar, yazılar bilmem... Mesela,, 13-14 Haziran 1997'deki 
yazıdan bahsediliyor, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün... İstanbul Emniyet Müdürü Hasan 
Özdemir'in, İstihbarat Emniyet Genel Müdürüne hitaben Korkmaz Yiğit-Çakışı ilişkisini bildiren 
yazısı var. Yani, bir sene evvel, bu üç gün, beş gün değil. Bunu da istememiz lazım, o yazıyı da, 
belge olarak. O noktaya kadar; yani, 4 Ağustos ihalesi yapılana kadar herhangi bir sebepten 
dolayı, size makul gelecek olan herhangi bir sebepten dolayı bu ihaleyi durdurma imkânınız var 
mıydı? 

CEVAP : Şimdi, bakın, ihaleyi ben yapmıyorum. 
SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Hayır, net; yani, var veya yok. 
CEVAP: Yok; çünkü... 
SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : İhale durdurma hakkınız yok yani, 

onu ben anlamak istiyorum. 
CEVAP : Benim bakan olarak yok. 
Şimdi, bakın, buradaki teknik şu: Merkez Bankası özerk bir kuruluş, Tasarruf Sigorta 

Mevduat Fonu Merkez Bankasına bağlı, ihaleyi onlar yapıyorlar. Dolayısıyla, benim bunu 
durdurun deme yetkim yok. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Ben onu anlamak istiyorum. Ama, bu 
noktaya kadar -ben tabiî bunu takdirle karşılıyorum, yanlış anlamayın- büyük bir özveriyle gayret 
ediyorsunuz, burada şaibe var diyorsunuz; yani, sıkıntılar var bu işte. Başbakana söylüyorsunuz, 
işte, ilgililere söylüyorsunuz, bir çalışma, bir çaba içerisindesiniz, olmamasına rağmen. Yaptığınız 
da doğru, yanlış değil yaptığınız iş. 

4 Ağustostan itibaren bütün bu çabalarınız devam ediyor tekrar; yani, ihaleden sonra da 
devam ediyor ve tarih geliyor 13 Ekime. 13 Ekimde Türkbank ihalesi durduruluyor artık; yani, 
bütün işlemler durduruluyor ve o noktada birtakım şeyler yapılıyor. Çünkü?.. îşte o çünküyü?.. 

CEVAP : O ana kadar, bakın,"etrafta o konuşulmuş, dedikodu yapılmış, varsayım şu bu. 
Siz devletsiniz, siz konuşmayla, varsayımla hareket edemezsiniz. Yarın, hukuken, birisi size bunu 
niye yaptın, beni niye suçladın diye mahkeme açtığı zaman, ona karşı da sorumlusunuz. Şimdi, o 
çerçeve içerisinde hareket ediyorsunuz. Bakın, Sayın Başbakan, bize, bununla ilgili izni neden 
hâlâ vermediniz dediği zaman, soruyoruz, efendim diyoruz, böyle böyle bir şey var, bize bir bilgi 
yok; ama, arkadaşlarım rahatsız. Yani, o da diyor ki: Ben de diyorum bilgiyi paylaşın. Biz de bir 
şey yok. O da diyor ki: Benim bildiğim iki tane şey var. Biri Güven Erkaya, Korkmaz Yigifin 
yanında çalışıyor, öbürü de işte MİT'ten aldığım istihbar notudur, bilgimiz bu. Biz buna göre izni 
veriyoruz; fakat, ortaya yayınlanan bir bant çıkınca o gün, bant yayınlanır yayınlanmaz -ben 
Genel Kuruldayım, daha duymamıştım, yayınlanmış- bantın deşifre metnini alıyorum, okuyorum 
ve okuduğum zaman ortaya şu çıkıyor: Arasındaki ilişkinin ne olduğu belli değil, var mıdır yok 
mudur; ama, konuşmalarda Türkbank'ın ihalesine yapılacak olan tesir mevzubahis. Bu bir ihaleye 
oldu ise, bir yanlışlıktır bu. Bunun için bunu durdurmak lazım. Şimdi, ben bunu durdurmak için, 
demin söyledim, emir veremem, o esnada ihale durmuyor çünkü. İhalenin durabilmesi için adamın 
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kendisini savunma hakkı var, neden bunu durdurmamız lazım. Onun için diyorum ki Hazineye, 
kardeşim siz izni kaldmn. Niye kaldırın; böyle bir ilişkide iddia adıyla bile bulunabilen bir insan 
olsa bile, biz bu şarta banka sahibi olması iznini veremeyiz. Ha, verilebilir, ne zaman; iieriki bir 
tarihte. Mahkemeye gider, şöyle olur, böyle olur, adam der ki, ben haksızlandım. O zaman tekrar 
müracaat eder, o zaman tekrar izni verebiliriz; ama, o gün, elimizdeki o belgeyle bunu vermemiz 
mümkün değil. Şimdi, birinci kısım bu. Ama, ikinci kısım daha önemli. 

Şimdi, bize Merkez Bankası Başkanından kendisine gönderilen bilgi notu eriştiğinde, o 
notta görüyoruz ki, aradaki ilişki daha kuvvetli olması muhtemel bir ilişki gibi gözüküyor. Onda 
da şey yok; yani, vardır demiyorum; ama, Hazine bu konularda o kadar hassastır ki, yahu, 
kardeşim, sen bunu temizle, olmadığında getir der. Onun üzerine diyoruz ki, kardeşim, gereken 
budur, çağırın o zaman Başbakanlık Teftiş Kurulunu, içimize baksın. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): 13 veya 14 Haziran 1998. 
SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU): Yazının mahiyeti ne, muhatap kim? 
SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Muhatap, Emniyet Genel 

Müdürlüğüne hitaben yazılıyor yazı istanbul Emniyetinden. Korkmaz Yiğit ile Çakıcı ilişkisini 
bildiren yazı; yani, resmen bir yazı yazıyorlar, diyorlar ki, ilişki var. Bant var daha doğrusu. 
istanbul Emniyet istihbaratı Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratına yazı yazıyor. 

3.2.- Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ'ın savunması; (Ek: 17/242) 
Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ'ın savunmasında önemli görülen bölümler 

aşağıya alınmıştır. 

SORU (YILMAZ KARAKOYUNLU) : Bugün, sizi, sizin hakkınızdaki soruşturma 
önergesiyle ilgili olarak yöneltilecek sorulara ve savunmanıza fırsat vermek için davet ettik, teşrif 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Daha evvelce, hakkınızdaki soruşturma önergesini Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı 
vermişti. Size yaptığımız davet yazısında onu,ekledik. Soruşturma Komisyonunun görev alanı 
orada belirtilen sahayla sınırlı; ancak, daha evvelce dinlediğimiz tanıklar ve elde ettiğimiz belgeler 
çerçevesinde arkadaşlar bazı hadiseleri daha da tafsil etmeniz konusunda size sorular 
yöneltebilirler. Bu ana kadar uyguladığımız usulü size de aynı şekilde tatbik edeceğiz. Arkadaşlar, 
Soruşturma Komisyonunun görev alanı ve soruşturma içeriği çerçevesinde sorular soracaklar, siz 
de, kısa, kesin, net bir şekilde o sorulara cevap vereceksiniz. 

Her şeyden önce, isterseniz, olayı şöyle bir kısaca anlatırsanız, sizin açınızdan hadiseyi 
öğrenmiş olur ve arkadaşlar da sorularını ona göre yönlendirmiş olurlar. 

CEVAP : Sayın Başkan, olayın üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçti, bütün detayları 
şu anda hatırlamam mümkün olmayabilir; ama, benim hemen olaydan sonra, zannediyorum ekim 
ayı içerisinde, bir televizyon kanalında yaptığım geniş bir açıklama vardı. Zannederim, onun 
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zabıtları sizlere ulaştı. Orada, olayın bütün tafsilatı anlatılmıştır; ama, komisyonunuzun ilave 
sorularım cevaplamaya hazırım. 

SORU (AHMET İYİMAYA) : Sayın Başbakanım, değerli bir siyasetçisiniz, deneyimli 
bir devlet adamısınız. Bir ihale var ve gece yanlan, sizinle ihaleye katılmayı düşünen bir kişi 
görüşme ihtiyacını hissediyor, siz de görüşüyorsunuz. İhale hukukunda, ihayele katılanlar 
bakımından, rekabeti sağlamak için, doğrudan veya dolaylı yetkili olanların böyle bir görüşmeyi 
yapmamaları gerekirdi; nasıl izah ediyorsunuz efendim? 

CEVAP :Biliyorsunuz, buradaki ihale, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde 
yapılan; dolayısıyla, Merkez Bankası bünyesinde yapılan bir ihale. İhale bu müdürlük 
bünyesindeki bir komisyon marifetiyle yapılıyor. Doğrudan doğruya bizim hükümet olarak, 
Başbakanlık olarak ihaleyle herhangi bir ilgimiz yok; ama, daha önce, bu bankayla ilgili iki defa 
girişilen bir satış işlemi var. Her iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmış, kamuoyunda olumsuz 
birtakım yansımaları olmuş, hatta, işin içerisine yasadışı örgütler vesaire kanşmış, birtakım 
yaralama olayları filan yaşanmış ve bu arada da bu ihaleyle ilgili olarak, yine, birtakım 
spekülasyonlar var; yani, yasadışı örgütlerin bu ihaleye müdahil olma yönünde bazı şeyleri var, 
duyumlanmız var. 

Benim buradaki Başbakan olarak müdahalem iki amaçlı; bir tanesi, bu bankayı satın 
alacak kişilerin yasadışı örgütlerle bağlantılı kişiler olmamasını sağlamak, ikincisi de, bu bankaya 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yatırdın bedelin daha altında bir bedelle satışını 
önlemek. Ben bu çerçevede meseleye bakıyorum. Benim, bu ihaleyi yapan Merkez Bankasıyla, 
Merkez Bankası Başkanıyla zannediyorum bir veya iki defa bu konuda bir görüşmem oldu. 
Kendilerine, birincisinde, ne kadar Fondan bu bankaya para verdiklerini sordum; dolayısıyla hangi 
bedelle bu satışı yapmayı düşündüklerini sordum. Bana, 480 milyon dolar zannediyorum, bir para 
yatırdıklarını, 400 milyon dolar bedelle satış halinde buna kendilerinin karar verebileceğini; 
ancak, daha düşük bir bedel olması halinde, mutlaka, Bakanlar.Kurulundan YPK'dan bu konuda 
karar isteyeceklerini söyledi. Ben, 480 milyon dolar Fondan buraya para yatmışsa, bu satışın en 
aşağı 500 milyon dolar olması gerektiğini düşündüm. Bunun altında bir bedelin Hazine tarafından 
onaylanmaması gerektiğini ilgili arkadaşımıza söyledim. Şimdi, meseleye müdahalem bu iki 
açıdan olunca, benimle temas kuran, çeşitli yollardan bana ulaşan, zannediyorum dört veya beş 
taneydi ihaleye katılan. Bunlardan birisi hariç, onunla hiç temasım olmadı... Neydi son şey 
yapılan bankanın sahibi? 

SORU (AHMET İYİMAYA):: İsim hiç önemli değil Başkanım. 
CEVAP :Birisi hariç, diğerlerinin hepsi benimle temas kurdular. Hepsine ben şunu 

sordum: Size herhangi bir şekilde bu örgüt tarafından, onun başı tarafından herhangi bir telkin 
yapıldı mı, tehdit yapıldı mı? İkinci söylediğim şey de şu idi: Burada devletin 480 milyon dolar 
parası var, biz bunu 500 milyon dolardan aşağı onaylamayız. Hulasa, olarak, eğer herhangi bir 
şekilde bu örgütle bir ilişkiniz varsa bu işe uzak durun, eğer 500 milyon dolardan aşağı bir bedelle 
bunu almayı düşünüyorsanız boşuna uğraşmayın; çünkü, biz bunu onaylamayız. Benim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 



— 155 — 

söylediğim mesaj bu idi; ama, benim burada bu görüşmelerim, bu telkinlerim, hiçbir şekilde, 
ihaleye, ihalede karar verecek olan komisyona etki yapma şeklinde olmamıştır; çünkü, benim 
onlarla hiçbir temasım olmamıştır. Ben, bu komisyonda, ihale komisyonunda kimlerin olduğunu 
bilmem, Tasarruf Mevduatı Fonunun başında kimin olduğunu da bilmem. Ben, sadece, hepsinin 
üzerindeki Gazi Erçel'le dediğim iki görüşmeyi yaptım. Birinci görüşmede bu banka için 
düşündükleri değeri sordum. Bana, dediğim gibi, işte "400 milyon doları biz onaylayabiliriz, onun 
altında olursa size getiririz" dedi. 

ikincisinde de, Başbakanlık Konutunda bir toplantı yapıyorduk, başka bir vesileyle bir 

toplantı yapıyorduk, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarı falan da oradaydı. O arada, Gazi Bey, 

bana, bu ihalede en yüksek -ihaleden sonra oluyor bu- fiyatı veren Korkmaz Yiğit'in böyle bir 

ilişkisinin devletin kurumlan tarafından tespit edilip edilmediğini sordu. Ben de kendisine, hayuv 

bu konuda bize somut bir bilgi ulaşmadı dedim. Bütün ihale süreci içerisinde, benim Merkez 

Bankası Başkanıyla ilişkim sadece bundan ibarettir; yani, birisi benim ona müracaatla bu değer 

konusundaki şeyimdir, ikincisi de, onun sorusu üzerine, Korkmaz Yiğitle ilgili elimizde böyle bir 

ilişkiyi kanıtlayan herhangi bir bulgunun olmadığı şeklinde. 

SORU (AHMET ÎYÎMAYA) : Değerli Başkanım, Güneş Taner'e, ilk dönemlerde, bazı 

verili bilgiler gelmeden önce veya verisiz bilgiler geldiğinde, bu kişinin karanlık kişilerle ilişki 

içinde olduğu ve ihaleye girmediği yönünde bir talimatınız veya sözlü uyarımz veya 

bilgilendirmeniz oldu mu? 

CEVAP : Oldu evet. Daha ihale öncesinde, Emniyetten bize gelen bilgilerde, bu Alaattin 

Çakıcı denilen kişinin yaptığı telefon konuşmalarında ki, o telefon konuşmaları mahkeme 

kanalıyla Emniyet tarafından izlenen konuşmalardır- bu ihaleyle ilgili bazı telkinlerde 

bulunduğuna ilişkin bilgiler geldi. Bu bilgiler, bazı kişileri ihaleye girmekten caydırmak ve 

kendisinin Korkmaz Yiğit'in bankayı almasını desteklediği şeklinde bilgilerdir. 

Bu bilgiler bize ulaştıktan sonra, ben Güneş Taner'e, bizde böyle bir bilgi olduğunu, bu 

nedenle bu şahsın hiçbir şekilde bu ihaleyi almaması gerektiğini söyledim. 

SORU (AHMET ÎYİMAYA) : Tatmin olmak için soruyoruz Sayın Başbakanım; çünkü, 

içimizde düğümler var, çözmemiz lazım. Tabiî, ilk dönemlerde, ihalenin buna verilmemesi 

yönünde, en azından bir önyargı, kesinleşmemiş bir yargı düzeyinde bir görüşünüz var. Belli bir 

dönemden sonra, bu görüş, yüksek katlarda değişiyor. Merak ediyoruz, Sayın Cindoruk'la, 
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Kamhi'yle onlann teması var görüşüyorsunuz ve ondan sonra değişiyor. Şöyle düşünüyoruz; 

yanlış mi düşünüyoruz; sanki, koalisyonun bozulmaması veya Korkmaz Yiğit'in elde edeceği 

medyanın ileride aleyhe çalışmaması veya medyadan yararlanmak gibi belli amaçlar bu görüşün 

değişimine neden oldu mu, perdenin arkasını öğrenmek istiyoruz. 

CEVAP: Hayır. Zannediyorum, komisyonun daha önceki çalışmalarında da sayın 

üyelerin bilgisine sunulmuştur. Bu kişi, herhalde, bize, kendisiyle ilgili bu olumsuz 

enformasyonun, istihbaratın geldiğini öğrenmiş olacak ki, benimle çok çeşitli defalar görüşmek 

için teşebbüste bulundu. Ben kendisiyle görüşmedim. Hatta, Jefı Kamhi, o zaman milletvekiliydi, 

kendisi bana iki defa geldi, bu görüşmeye aracılık etmek istediğini söyledi. Ben de, nedenini de 

söyleyerek kendisine görüşmeyeceğimi bildirdim. 

Sonra, haziran ayı sonunda, daha henüz ihale ortada yokken, Hüsamettin Cindoruk beni 

aradı, bu şahsın kendisine geldiğini, kendisine bazı bilgiler verdiğini, bu bilgileri bana da 

aktarmasının faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben de Sayın Cindoruk'un bu tavassutu 

üzerine, kendisine randevu verdim. Mecliste çok kısa bir görüşme yaptık, belki 10-15 dakikalık 

bir görüşme yaptık. O görüşmede, ben kendisine açıkça söyledim bizde böyle bilgiler olduğunu, 

bu bilgiler tahtında kendisinin bu ihaleye girmekten sarfınazar etmesinin daha doğru olacağını 

açıkça söyledim. Buna karşılık kendisi bana, bunun kendisine karşı yapılmış bir komplo 

olduğunu ve bu şahıs tarafından yapılmış bir komplo olduğunu söyledi; yani kendisinin ihaleden 

uzaklaştırılması için kendisi aleyhine yapılan bir oyun olduğunu, kendisinin o kişiyle sadece üç 

dört sene önce bir daire satışı dolayısıyla ilişkisi olduğunu; ama, hiç yüzyüze gelmediğini, hiç 

konuşmadığını, işte bir aracı vasıtasıyla kendisine bir daire sattığını, üç seneden beri de hiçbir 

temasının olmadığını bana söyledi. 

Bu durum karşısında ben tereddüte kapıldım; yani, söylediğinin doğru olabileceğini, 

dolayısıyla bizim kendisine karşı bir haksızlık yapmış olabileceğimizi düşündüm. Sonra, hatta, 

Mecliste bir oylamaya girdik, çıkarken beni kapıda yakaladı, ben girebilir miyim dedi. Evet, 

girebilirsiniz dedim. Güneş Taner'e de söyledim, böyle bir iddiası var, olabilir ki, doğrudur; yani, 

teyakkuz olalım ama, bu kişiye de haksızlık yapmayalım dedim. 

Bu olaydan iki üç gün sonra, ben, hem Emniyet Genel Müdürünü o zaman Necati Bey, 

hem de MİT Müsteşarını, şimdiki MÎT Müsteşarını Konuta çağırdım ve kendilerine, Korkmaz 
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Yiğit'in bize böyle bir ifadesi olduğunu, daha önce bize gelen bilgilerle bunun çeliştiğini, 

Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı arasındaki doğrudan ilişkiyi bize tevsik edip edemeyeceklerini 

sordum. Her ikisi de bana, bunu tevsik edemeyeceklerini söylediler, kendilerinde böyle bir somut 

bilgi olmadığını söylediler; yani, bize ulaşan bilgiler sadece Alaattin Çakıcı'nın doğrudan doğruya 

Korkmaz Yiğit'le değil, üçüncü kişilerle yaptığı görüşmelerde Korkmaz Yiğit lehine bir baskıda 

bulunduğu şeklindeydi. Oysa, ben, Korkmaz Yiğit'in bana ifade ettiği ihtimale binaen aralarındaki 

doğrudan ilişkinin tevsikini istedim ve bana bunu tevsik edemediler. 

Bundan sonra normal ihale süreci yürüdü. Eylül ayının sonunda, o zaman geçici olarak 

İçişleri Bakanlığını yürüten Kutlu Aktaş beni aradı. Bu şahsın kendisine geldiğini, kendisiyle 

görüştüğünü, görüşmede bazı itiraflarda bulunduğunu söyledi. Ben bunu ciddiye aldım ve Sayın 

Ecevit'i, Sayın Özkan'ı da davet ettim, Konutta Kutlu Aktaş'la birlikte değerlendirdik. Kutlu 

Aktaş'ın söyledikleri ciddî iddialardı; çünkü, doğrudan doğruya kendisinin Alaattin Çakıcı'yla 

irtibatta olduğunu gösteriyordu. Daha önce kendisine rüşvet verdiğini, isterse yeniden vereceğini, 

çünkü çocuklarının hayatından endişe ettiğini, vesaire vesaire söylemiş. Kutlu Aktaş ihtiyatlı 

davranmış bunu ayna banta da almış. 

Biz, bunun üzerine değerlendirdik ve bu ihalenin iptal edilmesini kararlaştırdık. Ondan bir 

iki gün sonra Mecliste yeniden bir araya geldik. Bu sefer İsmet Sezgin Beyi de davet ettik ve o 

sırada da Milliyet Gazetesinin satış işlemi gerçekleşmişti. Ben, onların yanında Aydın Doğan'a 

telefon açtım, dedim ki, bize ulaşan bilgiye göre, bu şahsın mafyayla ilişkisi varmış, biz sizin 

gazetenizin de mafyanın eline geçmesini istemiyoruz, eğer mümkünse bu satıştan vazgeçin. O da 

bana, maalesef, işlerin tekemmül ettiğini, hatta bununla ilgili çeki aldığını falan söyledi. 

Bütün bu olaylardan, yani, bunlar demek ki Ekimin 5'i, 6'sı falan, o sıralarda oluyor, 

bütün olaylardan birkaç gün sonra, Ankara'da Uğur Mumcu'nun bir araştırma merkezinin açılış 

töreni vardı. O açılış törenine katıldık, oradan, sonra, ben tekrar Başbakanlık Konutuna gittim. 

Gece gazeteci Tuncay Özkan bana geldi. Fikri Sağlar'la o açılış sırasında görüştüğünü, Fikri 

Sağlar'ın, doğrudan doğruya Korkmaz Yiğit'le Alaattin Çakıcı arasındaki bir görüşmeyi ihtiva 

eden bir banta sahip olduğunu, bu bantı kendisinin dinlediğini bana anlattı. 

Bunun üzerine, ben, ertesi günü, Emniyetteki İstihbarat Daire Başkanını ve Terörle 

Mücadele Daire Başkanını davet ettim Başbakanlık Konutuna. Böyle bir bilgi olduğunu; bunun 
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daha önce bana verilmediğini, talep ettiğim halde bana verilmediğini, bunu hemen araştırmalarım 

ve bütün kayıtlarda, bütün telefon dinlemelerinin kayıtlarında bunu bulmalarım istedim. 

Ondan sonra Antalya'da bir toplantıya gittik, Balkan Konferansına gittik. O sırada, bana 

Emniyetten bir deşifre metni geldi. O deşifre metninde, 13 Ekimde Fikri Sağlar'ın basına 

açıkladığı telefon konuşmalarının bir bölümü vardı. Zannediyorum o üç veya dört bölümdü, 

onlardan bir bölümü bana ulaştı. Güneş Taner'i aradık, Güneş Taner Amerika'daydı. Ona haber 

gönderdik, geldi. Zaten geldiği gün, Fikri Sağlar'ın da bu şeyi basına açıklandı, bize de getirdi, 

beni de ziyaret etti. Aynı gün de, ihalenin iptaliyle ilgili işlemi tamamladık. 

SORU (AHMET lYlMAYA) : Değerli Başbakan, çok yüksek özen gösterme tutumu 

içerisindesiniz bedel konusunda, karaparayla ilişkilendirme konusunda. Tarih aynı tarih, aktör 

Korkmaz Yiğit aynı aktör ve bir televizyon değişimi oluyor, Genç TV Televizyonu, tşin bu 

boyutu konusunda size bilgi ulaşmadı mı, karaparaya uzanan yolun veya ilişkiler yumağının 

bulunması bakımından? 

CEVAP : Benim bildiğim kadar, bu Genç TV'yi daha önce Korkmaz Yiğit satın almış. 

Sonra da, Kâmuran Çörtük'e satmış. Bunun dışında bir bilgim yok. 

SORU (AHMET ÎYÎMAYA): Değerli Başbakanım, son sorumu tevcih ediyorum. 

O gün, gerçekten o bantın televizyonda yayınlanmasını büyük bir dehşetle izledik ve bu 

suale cevap vermeyebilirsiniz; çünkü, doğrudan ilgisi yok, merakımız var, dolaylı ilgisi olabilir. 

Ertesi günü bir suskunluk ortaya çıktı. Çok mu üzdü sizi bu açıklama; çünkü, önce bir karannız 

var, verilerin yokluğundan dolayı kararınızdan dönüyorsunuz, sonra da, önyargınızın, ön 

kararınızın haklılığına ulaşıyorsunuz. Gevap vermeyebilirsiniz. 

CEVAP : Anlasam cevap veririm, anlayamadım. 

SORU (AHMET I YlM AY A) : Şu efendim, televizyonda bant açıklandı, ertesi günü bir 

basın açıklaması falan olmadı, büyük bir suskunluk yaşandı Türkiye'de. 

CEVAP :Hayır, yanılıyorsunuz. Ertesi gün ben bir basın açıklaması yaptım, öğleden 

sonra saat 16.00 sularında. Aynı gece de Kanal D'de televizyona çıktım. Kanal D'de 

zannediyorum dört saat kadar beni sorguya çektiler, Uğur Dündar, Deniz Baykal karşı tarafta, dört 

saat onların hepsine cevap verdim. Orada ne söylediysem hepsi geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 483) 



— 159 — 

Beni bu olayda üzen taraf şu olmuştur. Korkmaz Yiğit, o bantta, olayların ana akışını, 

iskeletini doğru olarak anlatmış; ama, araya öyle detaylar koymuş ki, o detaylar sanki bu işte 

benim herhangi bir şekilde ihaleye müdahil olduğumu, kendisine yardımcı olduğumu gösterecek 

şekilde. Bundan dolayı ben kendisi hakkında dava açtım, hukuk davası açtım; yani, bu iddialarını 

tevsik etmesini istedim. İddialarını tevsik edemedi. Hatta, bunlardan vazgeçtiğini ifade etti 

DGM'de. Onun üzerine mahkeme de 10 milyar tazminata mahkum etti kendisini. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Efendim, zannediyorum 27 Ekim 

civarında bir basın toplantısı yapıyorsunuz, basın mensuplarına bilgi vermek maksadıyla. Ben, o 

toplantıdan bir notu sormak istiyorum. Orada diyorsunuz ki; "Alaattin Çakıcı, Ticaret Bankasımn 

Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını istiyor ve bu konuda da konuştuğu kişilere telkinde, baskıda 

bulunuyor. Bu bilgi bana mayıs, haziranda ulaştı. Ben bunun üzerine Güneş Beyi arayıp dedim ki, 

bize gelen bilgilere göre Alaattin Çakıcı, Korkmaz Yiğit lehine bu ihaleye karışıyor. Korkmaz 

Yiğit'i kesinlikle bu ihaleden dışlayın. Güneş Beyin bana cevabı şu: 'Hay hay, biz gereğini 

yaparız' Fakat, bu arada, tekrar Korkmaz Yiğit Güneş Beye geliyor. Güneş Bey kendisine diyor ki; 

'sen bu ihaleye girme, kazansan bile bu ihale sana verilmeyecek; çünkü, Başbakanın elinde bilgiler 

var, senin Alaattin Çakıcı'yla irtibatın varmış.' Bir hafta kadar beni telefonla arıyor günde üç beş 

defa Korkma Yiğit, ben görüşmüyorum" diyorsunuz. 

Bu ifadeniz doğru mu efendim? 

CEVAP :Biraz önce teyit ettim. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Bunu ben tutunaklara geçmesi 

açısından istirham ettim. 

CEVAP :Yani, belki burada tekrar açmakta fayda var. Mayıs ayında, daha önce nisan, 

belki mart ayında, bize, bu ihaleyle ilgili olarak Alaattin Çakıcı'nm telefon konuşmalarıyla bu tür 

faaliyette bulunduğuna dair notlar geliyor. Ben, bunun üzerine Güneş Taner'e bu şekilde talimat 

veriyorum. Aslında, ihaleye sokmama yetkisi de yok şeyin; çünkü, adam banka sahibi, daha önce 

zaten Hazineden yeterlilik almış vesaire. 

Şimdi, buradaki nüans şurada, onun gözden kaçtığını ben devamlı görüyorum. Bize gelen 

bilgilerin hiçbirinde, Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı arasında doğrudan bir irtibat ifade 

edilmiyor. Bize, Alaattin Çakıcı'nın filan şahısla, bilmem Hayyam Gariboğlu'yla, bilmem şu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 



— 160 — 

bilmem şu, başka çete mensubuyla yaptığı konuşmalarda Korkmaz Yiğit lehine beyanları geliyor. 

Buradan bizim çıkardığımız sonuç, Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı'nın birlikte bu ihalede 

hareket ettikleridir; ama, daha sonra, Hüsamettin Cindoruk'un aracılığıyla Korkmaz Yiğit bana 

geldiğinde diyor ki; "benim Alaattin Çakıcı'yla hiçbir temasım yoktur, yemin ederim, hiçbir 

temasım olmamıştır. Alaattin Çakıcı bunu bana karşı yapıyor. Beni bu işten dışlamak için 

yapıyor." Ben, o tarihte bunu dikkate almak zorundaydım; yani, hakikaten ve ertesi günü diyorum 

ki, bana bu ilişkiyi tevsik edin; ama, maalesef, üç ay sonra bana geliyor. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Ben oradaki ifadenizi doğrulamanız 

açısından söyledim. 

CEVAP :Onu baştan söyledim. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Efendim, bir başka sorum şu: 27 

Ağustos perşembe günü, Korkmaz Yiğit sizinle Ankara'da buluşuyor, ayaküstü bir görüşme 

yapıyorsunuz zannediyorum. Bu görüşmede Kanal 6'yı satın aldığım söylüyor. Siz bilahara, 

İstanbul'da bir zata telefon ediyorsunuz Kanal 6'yla ilgili olarak. Kime telefon ettiğinizi öğrenmek 

istiyoruz efendim. 

CEVAP :Turan Akköprülü. Böyle bir olay var, bu doğru mu diyorum. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Doğru efendim. 

CEVAP :Kendisine soruyorum doğru mu, değil mi diye. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Turan Akköprülü'ye, Korkmaz Yiğit 

size genel müdürlük teklif edecek, kabul et diyorsunuz. 

CEVAP :Hayır, Korkmaz Yiğit'in Kanal 6'yı alma niyeti olduğunu bana aktardığını, 

kendisi hakkında bilgisi olup olmadığını soruyorum. Bana tanımadığım söyledi. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Korkmaz Yiğit zaten size kendisi 

teklif etmiş, ben Akköprülü'yle görüştüm, size bilgi... 

CEVAP :Akköprülü benim 10 seneden beri beraber çalıştığım bir arkadaştır. Daha önce 

de Kanal 6'da çalışırdı, o sırada ayrılmıştı. Ben de kendisine telefon ediyorum, bana böyle bir bilgi 

geldiğini, kendisinin Korkmaz Yiğit'le ilgili herhangi bir bilgisi olup olmadığını söylüyorum. 

Bana, o sırada, bu satıştan bilgisi olmadığını söylüyor. 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Bu arada, zannediyorum, 

Akköprülü'yle ilgili olarak daha önce kendisinin bir RTÜK üyeliği bahsi de geçiyor aranızda 

herhalde. 

CEVAP :Onu hatırlamıyorum, olabilir. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Peki, teşekkür ediyorum. Ben bu 

ikisini soracaktım. 

SORU (AHMET CEMÎL TUNÇ) : Efendim, müsaade ederseniz, bu, istinabe yoluyla 

Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil'in alman ifadesinde, sanıyorum ayrı ayrı yerlerde görüşülmüş, 

konuşulmuş, ikisinin de ortak söylediği bir şey var; Refahyol hükümetinin yıkılması hususunda 

Mesut Beyle ve Eyüp Beyle anlaştık. îşte bunun delili de kasetledir falan gibi şeyler söylüyorlar. 

Erol Evcil de, Alaattin Çakıcı beni telefonla aradı, Mesut Beyle bu hususta anlaştıklarını falan 

ifade ediyor bu hususta; yani, bunun doğruluk derecesini ben sizden öğrenmek istiyorum. 

CEVAP :Ben hayatımda Alaattin Çakıcı'yla hiç konuşmadım, hiç karşı karşıya gelmedim, 

hiç dolaylı da mesaj göndermedim. Kendisi, ilk yakalandığında, o sırada ben Amerika'daydım, 

benimle 10 defa telefon konuşması yapmış olduğunu, bunu kasetleriyle tevsik edebileceğini 

söylemişti. Ben de etmesini söyledim, bugüne kadar etmedi. Tekrar söylüyorum, benim hayatta 

Alaattin Çakıcı'yla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkim, hiçbir bağlantım, hiçbir konuşmam 

olmamıştır. Kendisi, kendisine böyle payeler biçmektedir, hükümet devirmektedir, hükümet 

kurmaktadır. Bütün bunlar benim bilgim dışında. Ben, kendisinin, Türkiye'de suç işlemiş bir 

mafya lideri olarak yakalanması için özel bir birim oluşturdum. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMÎR) : Sayın Başbakanım, 3.5.2000, (9/40-41) esas 

numaralı soruşturma komisyonunun Kartal Cezaevinde Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil'le 

görüşmelerinden çıkardığım beş tane soru var. Bunların bir kısmına biraz önce cevap verdiniz; 

ama, ben yeniden sormak istiyorum. Eyüp Aşık size, Alaattin Çakıcı'yla görüşmesini aktardı mı? -

Bu, Alaattin Çakıcı'nın ifadesinden çıkan- Buna biraz önce "görüşmedim" dediniz. Aktardıysa tam 

olarak herhangi bir şey söyledi mi? 

CEVAP :Eyüp Aşık bana iki defa Alaattin Çakıcı'nın kendisini aradığını söyledi. Bir 

tanesi bizim muhalefet dönemimizdeydi, 1997'de. Türk Ticaret Bankasıyla ilgili bazı iddialarda 

bulunduğunu, kendisine rüşvet istendiğini falan, Türk Ticaret Bankasının o sıradaki satışıyla ilgili 
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bazı iddialar olduğunu söyledi. Biz bunlara itibar etmedik; yani, bunları ciddiye almadık. Bize 

bunları aktarmasının sebebi, bizim aracılığımızla bunları kamuoyunun gündemine getirmekti. 

Sadece bir grup toplantısında, ben, bize bazı iddialar ulaştığım, bu konuyu yakından izlediğimizi 

söyledim. Kendisine herhangi bir atıfta bulunmadım. Zannediyorum Eyüp Aşık birkatım 

görüşmeler, araştırmalar yaptı; ama, bunların doğru olmadığını kendisi de tespit etti. 

Eyüp Aşık'ın bana söylediği ikinci aranışı bakan olduğu dönemdedir. Kendisinin 

Amerika'dan Çakıcı tarafından arandığım söyledi. O sırada da biz yeni hükümete gelmiştik ve 

Çakıcı'nm yakalanması için bizden önceki hükümet zamanında, 54 üncü hükümet zamanında 

Amerika'ya bir ekip gönderilmesi; yani, Amerikan emniyet yetkilileriyle görüşmeler yapıp, bu 

şahsı Türkiye'ye getirmek için Emniyetten bir heyet gönderilmesi konusunda başlatılan bir 

çalışma vardı. Ben onu onayladım. Ben değil, bizim içişleri Bakanımız onayladı, bana da bilgi 

verdi ve o ekip o sıralarda Amerika'ya gidiyordu. Bu ekibin Amerika'ya gitmesini, Alaattin Çakıcı 

kendisini öldürmek maksadıyla bizim tarafımızdan oraya bir ekip gönderilmesi şeklinde algılamış 

ve o tarihten itibaren, bizim kendisini öldürmeye karar verdiğimizi, öldürmek için ekip 

yolladığımızı devamlı iddia etti, başka ifadelerinde de var. 

Sonra, Mehmet Eymür'ün yurtdışı tayini bana geldi, ben onayladım. Mehmet Eymür 

Amerika'ya tayin edildi. Verirken de sordum MÎT Müsteşarına, niye Amerika'ya veriyorsunuz 

diye? Efendim, iyi İngilizce bilir, Kolej mezunudur, iyi İngilizce bilir, orada bize daha yararlı olur 

diye. Mehmet Eymür'ün Amerika'ya tayinini de, Mehmet Eymür aracılığıyla kendisinin 

öldürülmek istenmesi şeklinde algılamış Çakıcı. Velhasıl, Çakıcı'yla hiç direkt irtibatımız 

olmamasından kaynaklanan böyle bir yanlış anlamalar dizisi var. Buna ona megolamanisi de 

eklenince, böyle bir roman çıkıyor ortaya. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR) : Efendim, şimdi, yine aynen ifadesinden, kendi 

sözleriyle sormak istiyorum. Alaattin Çakıcı, soruşturma komisyonuna verdiği ifadede 

"Arizona'dan Eyüp Aşık'ı aradığımda bana, Eyüp Aşık 'yanımda Mesut Yılmaz var, isterseniz sizi 

görüştüreyim'" diyor. Eyüp Aşık'ın yanında Alaattin Çakıcı'yla bir görüşme oldu mu? 

CEVAP :Hayır efendim* söyledim biraz önce. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR): Efendim, açık kalmasın diye... 

CEVAP :Eyüp Aşık'a sordunuz mu bilmiyorum o konuyu. 
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SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR): Bu ifade Eyüp Aşık'tan sonra geldi. 

CEVAP : İki defa Eyüp Aşık bana geldi, Alaattin Çakıcı'mn kendisini aradığını söyledi, 

birisi 1997 yılındaydı, birisi 1998 yılındaydı. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMÎR): Efendim, orada yine bir konu daha var. Erol Evcil'le 

görüştünüz mü? 

CEVAP :Erol Evcil'le iki defa görüştüm. Daha doğrusu, bir defa gördüm, iki defa 

görüştüm. Görmem, Bursa'da, Mehmet Gedik arkadaşımızın babasının cenazesinde bana 

tanıştırdılar, bu Erol Evcü'dir, Eze'nin sahibidir diye, ilk defa orada gördüm. 

Ondan sonra, Macaristan'da bana bir saldırı oldu. Bu saldırıdan bir hafta kadar sonra, tam 

zamanını doğru söyleyemeyebilirim, belki az, belki fazla ama, bir süre sonra beni Mehmet Gedik 

telefonla aradı, MİT'te bir tanıdıkları olduğunu, önemli bir pozisyonda olduğunu, bana bu 

Macaristan olayıyla ilgili bilgi vermek istediğini söyledi. Ben de randevu verdim. O randevuda, 

bana, Erol Evcil, şimdiki milletvekili İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan ve Yavuz Ataç diye bir MİT 

görevlisi birlikte ofisime geldiler. Erol Evcil ve Serkan'la ayaküstü, çok az konuştuk, Yavuz Ataç 

benim odama geçti. Bana bir saat kadar MİT'teki kahramanlıklarım anlattı, bana niye geldiğini 

hâlâ bilmiyorum; yani, Macaristan diye randevu aldılar benden, Macaristan olayı diye geldiler, 

bana Azerbaycan'daki kahramanlıklarını anlattı. Bugün hâlâ bana niye geldiğini anlamadım. 

Zannediyorum, daha sonraki şeylerden anlıyorum ki, Alaattin Çakıcı'yla irtibatlıymış falanj bana 

kendisini tanıtmak için gelmiş. Yoksa gelmesinin, yani, görüşmemizde bana anlamlı gelebilecek 

hiçbir şey söylemedi. Birinci şeyimiz oydu, orada biz Erol Evcil'le dediğim gibi kapıda sadece 

görüştük, Yavuz Ataç'a refakat ettiği için geldi. 

İkincisinde, yine bir milletvekili arkadaşımızla beraber, ben Başbakanken, sabah geldi, 

Konutun kapısında bekliyordu. Ben çıkarken rastladım. Bana, Yavuz Ataç'la ilgili, kendisinin çok 

değerli olduğunu, daha iyi bir yerde değerlendirilmesi gerektiğini falan söyledi. Ben de daha 

Başbakan olalı herhalde bir iki hafta falan olmuştu. Ben de kendisine, bu konuda elimizde çok 

olumsuz birtakım bilgiler olduğunu, hiç bu işle uğraşmaması gerektiğini söyledim. Daha sonra da 

Yavuz Ataç Çin'e tayin oldu. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR) : Sayın Başbakanım, aslında onları ifade ediyor 

Yavuz Ataç'la görüşmenizi, o konuya cevap verdiniz. Burada, Sayın Eyüp Aşık'tan, Türkbank'ın 
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fona devredilmesinden önceki ihalesinin hakkında bilgi almak için Erol Evcil'le görüşmesini siz 

mi istediniz? Istediyseniz sebebi nedir böyle bir görüşme oldu mu? 

CEVAP :Hiç bundan haberim yok. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMÎR): Burada, yine Alaattin Çakıcı'nın ifadesinde, Alaattin 

Çakıcı'ya, Fransa'da cezaevindeyken, Mehmet Kocabaş ile görüşme kasetlerini açıklamaması için 

haber gönderdiniz mi? 

CEVAP :Hayır, hiç bundan da haberim yok. Yalnız, Mehmet Kocabaş, bana bir kere 

geldi. O da uzun zaman randevu istedi, randevu vermedim. Sonra bizim bir arkadaşımız, Agâh 

Oktay Bey aracı oldu, kendisiyle görüştüm. Bana Yavuz Ataç'ın çok değerli birisi olduğunu, 

kendisinin MİT'te önemli bir göreve gelmesini filan söyledi. Ona da bu işlerle uğraşmamasını 

söyledim. Başka bir şeyim olmadı. 

SORU (ALİ TEKİN) : Sayın Başbakanım, şimdi, bu, Merkez Bankası tarafından ihale 

yepılıyor ve o günün akşamında kendilerine emniyetten bir not geliyor. Bu notta deniliyor ki "bu 

kişinin, şahsın Alaattin Çakıcı'yla ilgisi vardır" ve yazının çeşitli birimlere gönderildiği orada, ekte 

belirtiliyor. Anladığım kadarıyla, size, Başbakanlığa gelen yazı bir şekilde kayboluyor. Şimdi, 

sizin bürokratlarınızla olan konuşmalarınızda bu konu -yani, siz, çünkü haberdar değilsiniz 

konudan epey bir süre anladığım kadarıyla- hiç, konuşma düzeyinde gündeme gelmedi mi? Sayın 

Bakanla olan görüşmeniz olabilir veya diğer bürokratlarla olan görüşmeniz olabilir; yani, tam 

olarak bu olaydan ne zaman haberdar oldunuz? 

CEVAP :Hangi olaydan? 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMÎR) : Bu kişinin Alaattin Çakıcı'yla ilgisi olduğundan... 

Yani, emniyetin yazısının içeğinden ne zaman haberdar oldunuz? Böyle bir yazının varlığından 

daha doğrusu ne zaman haberdar oldunuz? 

CEVAP :0, çok sonra o. Kaset açıklandıktan sonra. Demin dediğim gibi, ben, Alaattin 

Çakıcı'ya Korkmaz Yiğit'in doğrudan ilişkileri olduğunu; yani, Korkmaz Yiğit'in bana verdiği 

bilginin doğru olmadığını; ancak Kutlu Aktaş'ın kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra öğrendim. O 

tarihe kadar; yani, kendisinin söylediğine itibar etmem gerekiyordu, aksine bir delilim yoktu, 

emniyetten de, MİT'ten de bana aksine bir delil gelmedi. 
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Bu emniyetin yazısıyla ilgili olarak kaset falan açıklandıktan sonra, ihale iptal edildikten 

sonra bu olay ortaya çıktı, bununla ilgili soruşturma açtırdım teftiş kuruluna. O soruşturma 

sonuçlandı, orada hâlâ bazı gariplikler var. Emniyetin bu yazısının Merkez Bankası Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonunun müracaatından çok sonra, aylar sonra gittiği, ihalenin yapıldığı gün 

ancak şeye ulaştığı yazılı. Başbakanlığa bilgi için, öbür tarafa gereği için gittiği. Başbakanlığa 

bilgi için gelen metnin de gizli yazışmalarda uyulması mecburî olan esaslara uyulmadığı tespit 

edilmiş. îşte, bunun belli kişilere verilmesi lazım, belli usullerle verilmesi, kapalı verilmesi lazım 

falan, bunlar gelmişler orada, özel kalemde birisine vermişler. O kişinin bir kötü niyeti var mı, 

yok mu onu araştırttım. Bilmiyorum, teftiş kurulu raporu size geldi mi, ama... 

CEVAP :Yani, orada, netice itibariyle, maalesef, bana ulaşmadı o yazı; eğer o yazı ana 

ulaşsaydı, bütün bu usul eksikliklerine rağmen, ben, emniyetten bunu hangi şeye istinaden 

yazdıklarını sorardım. 

SORU (OĞUZ TEZMEN) : Bir gün önce, yalnız, bir emniyetin istihbarat notu sirküle 

etmiş. O kaybolan yazıdan birgün önce, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı bir istihbarat notunu 

Başbakanlığa ve ilgili birimlere göndermişler ("Şifahen" sesleri) 

CEVAP :Yani, bana dediğim gibi, ta, 30 Eylüle kadar, bu konuda talep etmiş olmama 

rağmen, çağırıp sormama rağmen bana bu konuda doğrudan ilişkiyi tevsik edecek hiçbir belge 

vermediler. Bu kasetin olduğunu ben kaset yayınlanmadan beş gün önce dediğim şekilde 

öğrenince ve bunu bildiğimi, bunu, bana araştırmalarını isteyince de, bana kaset ortaya çıkmadan 

iki gün önce, o kasetteki konuşmanın bir bölümünü getirdiler. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : 27 Ağustostaki, o, biraz önce 

bahsettiğimiz ayaküstü görüşmenizde, Kormaz Yiğit'e Milliyetle ilgili bir öneride bulundunuz mu 

yahut bir görüş bildirdiniz mi? 

CEVAP :Ben bildirmedim, o bana söyledi, Kanal 6'ya alıyorum dedi, bilmem neye aldım 

dedi, Yüzyıla aldım, şuna aldım, buna aldım, ben de kendisine; yani, bu 600 milyon dolar 

Türkbanka vereceksiniz, bütün bunların nasıl altından kalkacaksınız dedim, biraz da işkillendim 

ve Güneş Taner'e telefon açtım, bu, gelip şimdi kredi mıredi isteyebilir, kamu bankalarına göz 

kulak olun, bunlara kredi vermeyin dedim. 
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SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Biraz önce, daha önce bilgilerinizin 

olmadığını ifade ettiniz Çakıcı'yla, Korkmaz Yiğit arasındaki ilişki hakkında. Sayın Güneş 

Taner'in notlarında; yani, kendisinin kaleme aldığı notlarında 12 Hazirandan itibaren sizin bu 

konuda bilgi sahibi olduğunuzu ifade ediyorsunuz. 

CEVAP :Evet. Yani, aynı şeyi üçüncü defa söylemek zorundayım, Alaattin Çakıcı'nın 

Korkmaz Yiğit lehine çeşitli kişilere, çeşitli defalar baskıda bulunduğuna dair bilgimiz var, orada 

kastedilen o. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU): Bu bilgi size işi durdurma noktasında 

yeterli olmuyor mu? 

CEVAP :Bunun karşısında da, adam geliyor diyor ki "bu, benim hiçbir ilişkim olmadığı 

halde, bu, kendiliğinden, benim lehime bu tür girişimlerde bulunuyor, bunun amacı beni bu işten 

dışlamaktır, bu, bana karşı yapılan bir işlemdir." Ben de onun üzerine diyorum ki "bana doğrudan 

ilişkiyi tevsik edin." Yani, ben, bunu Deniz Baykal'a da anlatamadım. Doğrudan ilişki başka bir 

şeydir. Korkmaz Yiğit bana diyor ki "doğrudan hiçbir ilişkim yoktur, bu adam bana kötülük etmek 

için benim lehime girişiyor." Ben de bunun üzerine emniyete diyorum ki "bana doğrudan ilişki 

bulun." Bu doğrudan ilişki ne zaman bulunuyor; kaset açıklanmadan üç gün önce. 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR) : Sayın Başbakanım, komisyonumuz aracılığıyla, 

İstanbul Kartal Cezaevindeki alınan ifadelerde sorunun karşılığı olması bakımından, Erol Evcil'in 

ifadesinde diyor ki; bankayı Ahmet Zorlu grubu alacakmış, öyle bir şey var. Alaattin Çakıcı da, 

sizin, ihale sırasında Ahmet Zorlu ekibine destek verdiğinizi söylüyor, bu konuyla ilgili... 

CEVAP :Peki, o zaman ben karşı soru sorayım. Diyelim ki, ben bir grubu destekliyorum, 

ben nasıl destek verebilir? Yani, televizyonda herkesin gözünün önünde bir açık artırma yapılıyor. 

Açık artırmada birisi 600 milyon veriyor, birisi 500 küsur milyon dolar veriyor. Benim 

gönlümden geçenin bu ihale sonucuna etkisi pratikte nasıl gerçekleşir, ben soruyorum? Farz edin 

ki, ben, destek veriyorum, ne yapabilirim yani, nasıl yaparım? Televizyonda yapılan bir ihalede 

Başbakan desteklediği bir grubun kazanması için nasıl müessir olur ben soruyorum? 

SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR): Mümkün değil. 

CEVAP :E, o zaman?.. 
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SORU (HAYRETTİN ÖZDEMİR) : Yalnız, burada bazı şeylerin iki defa böyle ifade 

almak şeyine gidip bunu niye sormadık, bunu niye sormadık diye ben bu ifadeleri... 

CEVAP :Hayır, ben ona birşey demiyorum; yalmz kendimle ilgili kısmım cevaplıyorum; 

yani, bana bu ihaleye katılan... Şimdi, Ali Balkaner dışında bu ihaleye katılan beş grubun dördü 

bana geldiler, Erol Aksoy geldi, Zorlu geldi, Korkmaz Yiğit geldi. Bütün bunlara benim 

söylediğim mesaj şu idi, burada devletin bu kadar parası var; eğer, 500 milyon dolardan aşağı bir 

fiyat düşünüyorsanız hiç bu işe heves etmeyin, biz bunu vermeyiz 500 milyon dolardan aşağı. 

İkincisi, mafyadan size herhangi bir tehdit geldi mi veya herhangi bir yardım geldi mi? 

Eğer, mafyayla ilişkiniz varsa, yine, bu işe girmeyin. Bana gelenlere benim söylediğim buydu. 

Neticede, 600 milyon dolarlık bir fiyat çıktı ortaya, bizim için çok cazipti, Gazi Bey hiç tahmin 

etmiyordu böyle bir fiyat olacağını, o, 400 milyon dolara razıydı, 400'ün altında olursa hükümete 

getiririm diyordu; ama, 400'ü geçerse, biz, resen yapar bitiririz işlemi diyordu. 400'ü beklerken 

600 milyon dolarlık bir fiyat çıktı, çok memnun olduk; ama, maalesef, arkasında bu kişinin bize 

söylediğinin hilafına mafyayla olan ilişkisi ortaya çıktı, ihale iptal oldu. Yani, ne benim ihaleye o 

anlamda bir müdahalem söz konusudur ne devletin bir zararı söz konusudur. Burada, sadece, 

bizim baştan beri gösterdiğimiz aşın bir hassasiyet söz konusu. Bu aşın hassasiyetin sebebi de, bu 

özel olayın geçmişiyle ilgilidir. Geçmişte bundan dolayı suikast teşebbüsü yapıldı, geçmişte 

bundan dolayı bir sürü spekülasyon çıktı basında. Biz, istedik ki, Türk Ticaret Bankası, bu sefer 

aynı akıbete uğramasın; ama, maalesef, Kormaz Yiğit'in bana yalan söylemesinden kaynaklanan 

böyle bir olay yaşadık. 

SORU (MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU) : Sayın Başbakan, şimdi, konu sizin 

buna alet olmuş olmanız veyahut da buna bilerek bir vesile olmuş olmanız değil, konu o değil. 

konu şu. zaten önergede de ifade ediliyor, duyumlarınızı aldığınız noktadan ihalenin iptaline kadar 

geçen süre içerisinde gerekli tedbirleri almamış olmanızdan, alamamış olmanızdan ileri geliyor; 

yoksa, şöyle yaptınız, böyle yaptınız değil efendim. 

CEVAP :Tabiî, ama, bu iddianın varit olabilmesi için ihalenin sonuçlanmış olması ve 

sonucun devlet aleyhine bir zarar doğurması gerekir. Ortada bir süreç var; yani, hiçbir tarihte, bu 

kişi, hukuken Türkbankın sahibi olamamış, daha hazinenin onayı safhası var vesairesi var, hatta 

Merkez Bankası yönetim kurulu dahi onaylamamış. Önce, ihale komisyonu karar alacak, ihale 

komisyonunun kararı Merkez Bankasına gelecek, Merkez Bankası onaylayınca hazineye gelecek, 
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hazine de bu devir işlemini onaylayacak. Bütün bu süreç devam ederken, bu gerçek ortaya çıkmış, 

bu gerçek ortaya çıkınca ihale iptal olmuş, mesele DGM'ye intikal etmiş; yani, burada, uğranılan 

bir zarar, herhangi bir görevi kötüye kullanma söz konusu değil. 

IV- Değerlendirme ve Sonuç : 

Konu ile ilgili belge ve bilgilerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi ve Eski Başbakan A. 

Mesut Yılmaz ile Devlet Eski Bakam Güneş Taner'in; savunmalarının alınmasından sonra 

Komisyonumuz 31.05.2000 tarihinde 15 üye ile toplanmış; Komisyon Başkanı tarafından üyelere 

tek tek söz verilmek suretiyle soruşturma önergesinde yer alan hususlar komisyon üyelerince 

değerlendirilerek kanaatlerini belirtmişlerdir. 

1.- Komisyon üyelerinin değerlendirme ve sonuca ilişkin kanaatleri. (Ek: 20) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, biraz evvel bazı arkadaşlara devam cetvelini 

imzalatmıştık, saat 14.00'te açılma saati diye yazılıydı; ama, Genel Kurulda oylamaya gidip gelen 

arkadaşlarımız nedeniyle yarım saat, kırk dakika kadar oturumu geç açtık. Dolayısıyla, biraz evvel 

imza etmiş olduğunuz çizelgeyi iptal ettim, yeni çizelge burada. 

Şimdi, İ 4.3 8 itibariyle celseyi açıyoruz ve arkadaşlar tekrar imzalayacaklar. Sonra da eskisini iptai 

edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bugün son oturumumuzu yapıyoruz. Bütün üye arkadaşlarımız, diğer 

komisyonlardaki uygulamaları ve teamülleri de dikkate alarak, üye arkadaşlarımızdan görüşlerini ve 

oylarını alacağız. Arkadaşlar gerekçelerini açıklayacaklar ve ondan sonra oylarını belirleyecekler. 

Bu oylamaların sonunda da, vereceğimiz kararı imzalayıp Meclis Başkanlığına sunacağız. 

Bunun için, iki tane yol var. Bu yollardan ikisini de muhtelif komisyonlardaki uygulamalara 

baktık. Üye arkadaşlar konuşuyorlar, sonra, sırasıyla, Başkanlık Divanı oylarını belirtiyor. Bir diğer 

husus da, her gelen milletvekili arkadaşımızın seçim bölgesinin alfabetik sırasına göre uygulamaya 

koyalım diyorum. Başkanlık Divanında olanlar bu uygulamamn dışmdalar, diğer arkadaşlar 

uygulama içerisinde başlayacaklar. Bunu tasvibinize sunuyorum... 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Ben bu açıklamanızdan sonra usul hakkında bir söz 

almak istiyorum Sayın Başkan. 

Müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Gayet tabiî, istirham ederim. 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Şimdi, "iki yol var" dediniz. Bizim soruşturma 

komisyonları olarak izlediğimiz ve izleyeceğimiz yol, daha önce, bu yemin meselesiyle ilgili, Ceza 

Usul kurallarına tabiyiz demiştim. Bu hususta da, diğer soruşturma komisyonlarının yöntemini 

bilmiyorum, benim için belli olan bir yöntem var; Ceza Muhakemeleri Usul Kanununa atıfta 
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bulunmuş. Eğer yanlışsa, bundan sonraki uygulamayı da diğer komisyonlar düzeltir. Bu önerdiğiniz 

iki yol da, bana göre değil, Ceza Usul Muhakemeleri Kanununa göre yanlış. 

Yine, Ceza Usul Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesini okuyorum, müzakere usulünü. 

Bununla ilgili belki arkadaşlara ilginç gelecek. 

BAŞKAN - Kaçıncı maddeyi söylüyorsunuz? 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - 384'e son fıkra efendim. 

"Müzakereye tabi olan işlerde, reis, kıdemsiz azadan başlayarak ayrı ayrı rey toplar ve en 

son kendi reyini verir" der. 

Şimdi, bizim, burada, karşımıza kıdem meselesi çıkar. Kıdem derken, ben şunu anlarım bu 

soruşturma komisyonlarında: Eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri. Bunun amacını da 

söyleyeyim. Ben de, sizin tabirinizle, tarihe not düşüyorum. Bu sözü siz kullanmıştınız gündemdışı 

konuşma yaparken Mecliste. Tarihe not düşme tabirini. Ben de komisyon tutanaklarına not düşmek 

için söylüyorum. Bunun getiriliş amacı da, kıdemsiz üyenin oyunu açıklamasının sebebi, kıdemli 

üyenin oyunun tesiri altında kalmamak içindir. Kıdemli üye oyunu açıklar, kıdemsiz üye daha 

yenidir; ha, işte, o öyle düşünüyorsa, böyledir der; onun için, reis kıdemsizden başkar ki, diğerinin 

tesiri altında kalmasın. Bir maddeyi ileri sürerken, gerekçeyi de ben gösteririm. Benim tarzım bu 

yani. Gerekçesi de bunun budur. Bu gerekçeyi yeni okumuş değilim, fakülteden kalan bilgi bana. 

Şimdikiler artık fakülte değil, mekteptir. Şimdikiler fakülte değil. Bunun gerekçesi budur; onun 

için, usulün de böyle olması lazım. 

Kıdem meselesine gelince: Bence, yemin meselesini oyladık, ne kadar yanlışsa, bunun da 

aksini söylemek o kadar yanlış olur. Kıdemsiz üyeden başlamak kaydıyla. Kıdemsiz üyeyi tespit 

edeceğiz, 20 nci Dönem milletvekilleri kıdemli, 21 inci Dönem... Ben kıdemsiz oluyorum. 

Kıdemsizlerin arasında da işi yaşa dökerseniz, bu iş daha uygun olur bence; çünkü, Ceza 

Muhakemeleri Usul Kanununa tabiyiz. 

ALİ TEKİN (Adana) - Ama o kanunda yaş; yani, böyle kıdeme bir ek yapar gibi bir hüküm 

var mı? 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Yaşlı değil, kıdem meselesi var. 

Komisyon zabıtlarına da geçsin diye söylüyorum bunu. Yanlışı düzeltir inşallah komisyonlar 

da bundan sonra. 

Bir de, Sayın Başkan, belki ben sehven atlamış olabilirim, kaçırmış olabilirim; arkadaşlar 

gerekçesiyle iki şey gösterecekler ya Yüce Divana sevk veya Yüce Divana şevki ret kararı. 

Verilecek olan karar ikisinden biridir. 

BAŞKAN - Kabul veya ret diyecekler. 
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NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Yüce Divana sevk etme kararı veya Yüce Divana 

şevki reddetme kararı. Karar da budur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Mütalaası olan arkadaşımız var mı bu konuda? 

AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Değerli Başkanım, Komisyonumuzun uygulayacağı hukuk, 

Parlamento hukukudur. Parlamento hukukunda geleneklerle veya diğer yazılı kurallarla 

doldurulmamış alanlar hukukî anlatımla boşlukların bulunması halinde diğer hukuktan 

yararlanacaktır. 

Gerçekten, değerli kardeşimin, Namık Kemal Atahan Beyin mütalaatmda ifade olunduğu 

gibi, içtüzüğün 111 inci maddesinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa atıf vardır; ama, bu atıf, 

mahdut bir atıftır, sınırlı bir atıftır, delillerle ilgilidir, diğer alanlarda Parlamento teamüllerinin 

uygulanması lazım. 

Sayın Başkanım, oylamadaki format da önemlidir. Yüce Divana sevk etme veya sevk 

etmeme... İçtüzüğün 112 nci maddesi açık. Sevk etme veya sevk etmeme, bu da karar değil. Bu 

oylama bir karar oylaması değil, bir rapor oylamasıdır. Kararı verecek Yüce Genel Kuruldur. 

Tasrihen arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Başka mütalaası olan arkadaşımız var mı? Yok. 

Değerli arkadaşlar, iki mütalaayı dinlediniz. Şimdi, bu iki usulden bir tanesini uygulayarak 

meseleyi müzakereyle sonuçlandıracağız. Benim de kanaatim, Parlamentonun kendi geleneği 

doğrultusunda hareket etmektir. 112 nci ve 111 inci maddelerde Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun kullanılacağına ilişkin atfın kapsamının dar olduğunu ve sınırlı olduğunu ben de kabul 

ediyorum. Bugüne kadar ki uygulamalarımız da bu istikamette geldi. 

Namık Kemal Bey arkadaşımızın özellikle yemin konusunda bize son derece kesin bir 

hüküm göstermesi nedeniyle kararımızı gözden geçirdik, getirdik. Şimdi, okumuş olduğu maddeyle 

mevcut Anayasadaki, tüzüğümüzdeki maddeler çerçevesinde meseleye baktığımızda, oylarımızın 

belirlenmesinde, müzakerenin yürütülmesinde, Meclis soruşturma komisyonlarındaki usulün devam 

ettirilmesi şeklinde öneri getiriyorum ve oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Reddedenler... 

Yok. 

Şimdi, bu doğrultuda hareket ederek, elimdeki listeye göre, şimdi alfabetik sırayla; yani, 

illerin alfabetik sırasıyla devam ediyorum. Sırasıyla gerekçelerini ve oylarını alacağım 

arkadaşlarımı belirliyorum: Ahmet İyimaya (Amasya), Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Bartın), Hayati 

Korkmaz (Bursa), Altan Karapaşaoğlu (Bursa), Oğuz Tezmen (Bursa), Ahmet Cemil Tunç (Elazığ), 

Namık Kemal Atahan (Hatay), Cavit Kavak (İstanbul), Mükremin Taşkın (Nevşehir), Birol 
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Büyüköztürk (Osmaniye), Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa), Ali Tekin (Adana), Armağan 

Yılmaz (Uşak), Hayrettin Özdemir (Ankara). 

Ahmet Bey, buyurunuz efendim. 

AHMET IYÎMAYA (Amasya) - Talihsiz bir sıra Sayın Başkanım. 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Siz istediniz Ahmet Bey. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Hayır ben istemedim. 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Benim görüşüme karşı çıkarak... 

AHMET ÎYÎMAYA (Amasya) - Karşı çıkmak değil de, hukukiliği ortaya koymak için. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; gerçekten, Parlamentoya verilen ve yapısı itibariyle adlî 

nitelikte olan soruşturma yetkisi, süratli bir biçimde bu Parlamentodan alınmalı veya yeni bir 

yapılanmaya kavuşmalı. Ben bu tarafına girmiyorum. Meseleyi somut olay noktasında mütalaa 

etmek istiyorum ve olabildiğince diyorum; çünkü, ne kadar objektifim dersem diyeyim, siyasal bir 

adamım, siyaset insanıyım, bir partiye mensubum, bir görüşüm var; ama, olabildiğince hukuk ve 

adalet duygularımı konuşturacağım. 

Sayın Başkanım, Komisyonumuzun bu sorunu tahkik yetkisi yoktur. Komisyonumuz yok 

hükmündedir; çünkü, Anayasamızın 100 üncü maddesi, içtüzüğümüzün 77 nci maddesi birlikte 

mütalaa edildiğinde, suçlandırmaya yönelik iddiaların veya taleplerin, Parlamento dönemi -yani, 

yasama dönemi- sona erse dahi ayakta kalma ilkesi var. Bu konuda Türk hukukunda yazılmış üç 

ayrı doktora tezi de, verilmiş mütalaalar da o yönde. Gerçekten, Parlamento arşivine baktığımız 

zaman, (9/43) numaralı tahkikat dosyasının, aynı vakıaya, aynı suçlandırmaya ait olduğunu görürüz. 

Orada bir komisyon teşkil edilmiştir. Daimî veya arızî komisyonlar, Parlamento hukukumuzda, 

hukuk anlamında organdırlar. Nasıl ki bir devlet güvenlik mahkemesi var, nasıl ki bir Yargıtay var 

da istifa etmemiş, ayrılmamış, görevi sona ermemiş hâkimlerin görevleri devam ediyor. Orada, 

bundan önceki Parlamentonun, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün ilgili maddelerine göre intihap 

ettiği, seçtiği ve milletvekillikleri halen devam eden kişilerin, yine, içtüzüğümüzün ilgili 

maddelerine göre parti oranı dengesi korunarak onların üyelikleri devam etmeliydi; parti dengesine 

göre de, yine, içtüzüğün zannediyorum 21 inci maddesidir -bilemiyorum, yanlış söyleyebilirim- ona 

göre, yeni gelen partilerden denkleştirme olmalıydı, organın devamı yoluyla... Bizim 

Komisyonumuzda pek bu sorun yok; ama, raporları tekemmül eden komisyonlar bakımından 

önemli sorun; fakat, hukuken muallel onu ifade edeyim. 

Değerli Başkanım, ikincisi, bir yöntem hatasına işaret etmek zorundayım. Gerçekten, her 

toplantıda, gerek delillerin celbi gerekse dinleme yoluyla veri topladık. Bunları içimizden 

oluşturacağımız bir alt komisyona -ki, Engin Civan olayında öyle olmuştur, Parlamento teamülü de 
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o yöndedir- havale edilmeli ve getirdiğimiz arkadaşlardan da yararlanarak, bir alt komisyon 

ekibinin bu dosyalan, verileri genişçe değerlendirmesi lazımdı; olmadı, mümkün olmadı. 

Bir başka görüşüm, ilerde yapılacak reformlara veya iyileştirmelere ışık tutması bakımından, 

anayasal tashihi gerektiren bir başka görüşümü de dile getirmek istiyorum. O da şu efendim: 

Bilhassa yargı konusu olmuş, yargıya yansımış ve bakana uzantısı tartışmasız olan hallerde, aynen 

dokunulmazlıklarda olduğu gibi -ki öyle düzenleme yapmıştık, geçmemişti- bir soruşturma izni 

aramadan yargılama olmalı; ama, tutuklama ve tutma olmamalı; ama, diğer siyasal sonuçları 

bertaraf etmeli. 

Bakınız, hukukun temel ilkesi, bir olayı iki yargıda yargılayamazsınız, bir olayı iki defa 

yargılayamazsınız. Şu anda bir olay belli yönüyle, süreç itibariyle bir olay devlet güvenlik 

mahkemesinde yargılanıyor, biri de yeniden yargılanacak. Bunları, Türk sisteminin düşünülmeden, 

mühendisliği, hukukiliği düşünülmeden bünyesinde taşıdığı patolojiler olarak değerlendirebiliriz. 

Olaya geliyorum Başkanım. Bir defa, burada, soruşturma muhataplarının... Sanıkların 

demiyorum bilinçli olarak, Anayasanın 38 inci maddesinde çizilen bir adalet ahlakı içerisinde 

söylüyorum, sanıklar demiyorum. Soruşturma muhataplarından Sayın Başbakanın bu olayda kişisel 

bir yararının, bir menfaatinin bulunduğu noktasında bir şüphe içerisinde değilim. Katiyen böyle bir 

şey, böyle bir yargı içeresinde değilim, bunu vurgulayarak belirteyim; fakat, hukuk objektiftir. 

Hukukun önüne olayları götürdüğünüz zaman, kendi diyalektiği içerisinde çözer. Zaten ithama 

konu suçta da, bir zararlandırma veya yararlanma kastı yok. Özel bir kasıt yok veya saikin veya 

diğer kasıtların, manevî unsur sayılması söz konusu değil. Bir defa, sonuca, doğru varmak için 

objektif olarak eylemleri ortaya koymak lazım. Hikâye anlatmaya gerek yok. Malî bünyesi zaafa 

düşmüş bir bankaya, Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi, 65 inci maddesi, bağlı yönetmelik 

çerçevesinde el konuyor ve onun paraya çevrilmesi veya hisselerin satış yoluyla devri söz konusu. 

Burada eylemleri değerlendirmek lazım. Eylemler ne? Bunda tartışma yok tabiî. Bu 

eylemlerin varlığı noktasında, sıralayacağım eylemlerin varlığı noktasında tartışma yok. Tavsife 

geçeceğim ondan sonra. 

1- Sayın Başbakanımız katılanlardan birisiyle, ihale iştirakçilerinden birisiyle yoğun şekilde, 

ifadesine göre, biri hariç diğerleriyle, bir veya birkaç defa görüşme yapıyor. İhaleye katılacak 

kişiyle görüşme yapıyor. 

2- Bazı siyasîler aracılığıyla bir etkilenme muhatabı, etkilenme odağı, o da eylem 

belirlenmiş; sayfa sayfa var. 

3- Sayın Başbakanımız öbür katılana görüş aktarıyor. Mesala bir başkasına şu kadardan 

aşağı olmasın diyor; oradan aldığı bilgiyi oraya aktarıyor. Bu veriler de var. 
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Bir de, yine, gözlediğimiz, Sayın Başbakan başta pasif olarak veri geliyor kendisine, sonra 

kuşkulandığı zaman aktif olarak veri topluyor. 

Yine, şunu gözlüyoruz: Sayın Başbakanımızın, soruşturma muhatabının önyargısı veya ilk 

yargısı veya ham yargısı diyelim, bu kişinin ihaleye katılmaması noktasında. Sonra -verilerde 

objektif değişim var mı, aşağıda tartışacağım onu- bu görüş tersine dönüyor. 

Bir de Genç TV olayı var. Bantta yansıma farklı, öznelerin, muhatapların, kişilerin ifadeleri 

farklı; ama, Değerli Başbakan burada tavrının, bu davranışının iki amaca yönelik olduğunu; daha 

doğrusu tek amaç var, kamu yararı diyor; ama, bunlardan birincisi, hedef birincisi, daha evvelki 

yaşanan acı tecrübeden dolayı mafyayla bu ihalenin bağlantısını kesmek. Mafyayla bağlantısı 

olanların bu hisselere tesahubunu önlemek. Birinci hedef o. İkinci hedef, objektif olarak belirlendiği 

iddia olunan bedelin altına düşmemek. Bu amaçlarla bunu yapmak. Eylemler bunlar. 

Şimdi, tabiî, evren ve insan yaşamı, bir eylemler yumağıdır. Aslolan suçsuzluktur. Aslolan 

hukuka uygunluktur. O eylemler gerçekten kanunlarda suç olarak tanımlanmış ve tecrim hükümleri 

konmuş ise, ancak suç var veya yok diyebiliriz. Biz de diyemeyiz zaten. Şu Komisyonda da, bizim, 

suç işlendi, işlenmedi; var, yok diyememiz. 

BAŞKAN - Tecrim kelimesinin suçlama manasına geldiğini söylemek istiyorum. 

AHMET İYÎMAYA (Amasya) -Suçlandırma, Anayasadaki 105 inci maddede açıkça 

geçiyor. 

Şimdi, burada, değerli arkadaşlar, isnat maddesi, soruşturma talebinde, insan maddesi 240 

olarak belirlenmiş. Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde. Şimdi bunu inceliyoruz, gerek Anayasa 

Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla verdiği kararlarda gerekse diğer Yargıtay 4. Ceza Dairesinin, 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun; ki daha yeni çıktı, piyasaya çıkmadı, 4. Ceza Dairesi Başkanının, 

Sayın Başkanın çok özgün bir kitabı var, daha yeni çıktı, daha dağıtıma da verilmedi, takip ettiğim 

için kaynakları yakından aldım elimde. 

Bir defa şöyle olacak: Bir başbakanın görevini kötüye kullanmış olması için o konuda görevi 

olacak, görev normu bulunacak. O görev nerden çıkar; görev, Anayasanın 6 ncı maddesine bir 

kanundan çıkar. Tüzükten, yönetmelikten de çıkmaz. Görevi olacak. Bakıyoruz, bu ihaleyle ilgili, 

Başbakanın organik kanunlarda herhangi bir görevi yok. 

BAŞKAN - Evet dinliyoruz Ahmet Bey; buyurun. 

AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Şunu dağıtsın da Başkanım. Gizliliği ihlal ediyor efendim 

9nun için. 

BAŞKAN - Buyurun Ahmet Bey, devam edin; inkıta talebi sizden gelmişti. 

AHMET İYİMAYA (Devamla) - Değerli Başkanım, anayasa altı normlarda, bu ihalede 

Başbakanımızın herhangi bir görevi yok, öyle görüyoruz, öyle görülüyor tespitler, belki yanılıyor 
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olabilirim, öyle görünüyor. Ha, Anayasada yok mu; Anayasadan da görev normları çıkabilir. 

Anayasanın 11 inci maddesi, eğer, Anayasanın herhangi bir hükmü başkaca bir kanunî düzenlemeye 

ihtiyaç göstermeyecek açıklıktaysa, yatay etki doğurur. Çok önemli bir şey. Şimdi, diğer Bakan 

arkadaşımızın doğrudan görevi var. Onu, şöyle getirmek mümkün; Anayasa 112 nci madde, her ne 

kadar, Anayasanın bu maddesinin matlabı siyasal sorumluluk yönünde ise de, cezaî sorumluluğun 

da köklerinin burada yattığı belirtiliyor ilgili öğretide; sondan ikinci fıkrası, ki, üçüncü fıkra oluyor; 

"Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 

gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." Burada bir yatay norm var ve Başbakanın 

da görevi vardır diyorsak, 240; Anayasanın bu normundan bir görev değil, nihayet siyasal 

sorumluluk çıkarıyor diyebilirsek -aşağıda gerekçelerini şey edeceğim- o zaman vasıf değişir; Türk 

Ceza Kanununun 252 nci maddesi var; Hükümet memuriyetinin ve unvan ve şerefinin gaspı, yani, 

başka, görevli olmadığı alanlara müdahele yoluyla suç ikaı, 252... 

Şimdi, şuraya gelelim, savunmalara... Peki, bu ihale hukuku kaynaklı, ihale hukukundan 

kaynaklanacak bu eylemler suç olabilir mi veya suç olmaktan çıkaracak bir hukuka uygunluk 

nedeni var mıdır? Yani, bir maddî hukuk suçu düzenliyor; ama, bir başka kural var; mesela, diyelim 

ki, ben birisini asarsam idamla cezalandırılırım; ama, gardiyan asarsa, izin olduğu için idamla 

cezalandırılmıyor. 

Şu söyleniyor Sayın Başkanım: Gerek bankalar mevzuatından, fon yönetiminden gerekse 

hazine mevzuatından kaynaklanan hisse devirlerinin hazinenin iznine tabi olması; satışı, olur 

verilmesi vesaire; tabi olması; sanki, bu gibi tahkikatları bakana veya başbakana, izinli sayma, onun 

davranışlarını meşru hale getirme gibi bir norm öne sunuluyor. 

Değerli Başkanım, ihale hukukunun -usulü ne olursa olsun- temel ilkelerinden birisi, 

organların birbirlerinden bağımsızlığıdır. Görev ifası sırasında birbirlerine müdahale etmemeleridir 

ve bunlar biz halka tasarruf diyoruz, bir halka öbürüne, öbür halka öbürüne karışamaz. Ne olabilir; 

şimdi, bu izin normu, ihaleye katılacak kişiye, komisyon dışında bir başka kişinin, bir başka kamu 

görevlisinin temasta bulunma hakkını vermez, tahkikat yapma hakkını vermez. Başbakan bir bilgi 

öğrenmiştir, tabiî, bakan bir bilgi öğrenmiştir; bunu, olduğu gibi tahkikat komisyonuna aktaracaktır; 

fakat, katiyyen temas etmeyecektir. îhale hukukunun evrensel prensiplerinden birisi eşit davranma, 

hakkaniyetli davranma, adil davranma ve rekabet kurallarına aykırı davranmama yükümlülüğüdür. 

Bu konular bizi... Sayın Başbakanımız, zaten, ifadesinde, hukukî yön konusunda tereddüt 

buyuruyorlar, zabıtlarda geçen ifadesinde ve burada, kamu yararına yönelik bir davranış da olabilir; 

ama, görevi kötüye kullanma veya 252 nci maddedeki suç, özel bir kasta dayalı değildir. Kamu 

yararı olsun, kamu zai'arı olsun, ne olursa olsun, görevde yetkinin başka bir organın yetkisine el 

atmak, ister istemez, Türk Ceza Kanununun 240 veya 252 suçlandırmış. 
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Şimdi, tabiî, burada yine, ihale, Sigorta Mevduat Fonu yönetiminin ihale yazısında belli, 

kapalı zarf diyor orada, bizzat kapalı zarf, açık da olabilir. Şimdi, görüşmeler açık, zamanı gece. 

Genç TV olayı... Sevgili Başkanım, burada-bantların hukukî değeri üzerinde, tabiî, biz yargı organı 

değiliz; ama, yargı organının içtihatlarından da faydalanmak zorundayız- bir bant olayı var ve bant, 

prensip olarak delil değildir; fakat, diğer delillerle, bulgularla teyit olunduğu zaman, hele hele 

dönülmediği zaman, delil değerine ulaşabilir. Hele hele, ceza hukukunda, serbest takdirî ve vicdanî 

delil sistemi, özel hukuktan farklı olarak caridir. Biz burada Sayın Korkmaz Yiğit'e sorduk, gerçi 

beyanlar itiraf değil, atfı cürümdür, hukuktaki adı, yani, bir tanık beyanı değil, atfı cürümdür; fakat, 

oradaki beyanlarla olgular birbirini destekliyor. Şimdi, bir Genç TV olayı var. Bir defa şu, Sayın 

Başkanım: Tahkikat hukuku, sahiplerini değerlendirmek zorunda. Şimdi, Korkmaz Yiğit'i biz 

burada dinledik. Medya devi olmak istiyor, televizyonlar alıyor, gazeteler alıyor. Alan kişinin 

vermesi anlamsız. Birden de geri satıyor o günlerde. O zaman, bir bakıyorsunuz -bu bulgu çok 

önemli- bandın belli bir bölümü kopmuş. Yani, birileri bu bandın sağlıklılığına inanıyor, 

koparmışlar. Yani, burada, bant delilini hemen elimizin tersiyle itebileceğimiz delil olarak 

değerlendirmemiz pek mümkün görülmüyor. Sonra, bu, tabiî, saiki ne olursa olsun, bir koalisyon 

hükümeti. Bir defa, gerçekten, Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcısıyla, Hüsamettin 

Özkan'la veya Korkmaz Yiğit, bir arkadaşımız daha var, beşli bir isim, hatırlayamadım şimdi, 

onlarla beraber değerlendiriyorlar. Bunu eğer... Mutlaka kamu yararı içindir; ama, yani, bunu 

koalisyon içerisinde müzakere etmesi lazım. 

Benim kanaatim şu Değerli Başkanım: Burada, bir kişisel menfaati uzaktan yakından 

varsayamam, katiyyen, vicdanım oralara uzanamaz; ama, koalisyon yaran mıdır, koalisyon 

iktidarının devamı mıdır, ilerideki medya yararı mıdır... Çok çok, denildiği gibi mesela bedelle ilgili 

ben şeyleri göremiyorum; yani, bugün, arsalar var, çok yüksek değerli arsalar var, bedel 

belirlemesinde arsaları göremedim ben burada evraklara baktım, belki arkadaşlarımız yardımcı 

olabilirler veya kamu yararı mıdır, bilemiyorum; ama, bir ihale konusu olan işte, ihale kademelerini 

-ki, tüzelkişiliği var ihaleyi yöneten fonun- aşarak, o ihale konusunda yönlendirmeler olmasa bile, 

bilgilendirmeler, temaslar, Türk Ceza Kanununun 242 nci, 240 inci veya 252 nci maddesinde -

•yerine göre- tanımlanan fiilin unsurlarının teşekkül ettirdiği yönünde bir kanaatim var. 

Suçlamıyorum yine; ama, bu olayın, zaten yargıya intikal etmiş, yargı yoluyla sonuçlandırılmasının 

daha sağlıklı olacağına inanıyorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Oyunuz. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Yüce Divana sevk etme yönünde. 

BAŞKAN - Cafer Tufan Bey, lütfen... 
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CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) - Sayın Başkanım, burada, dosyayı 

incelediğimizde, bence göze batan en önemli husus, emniyetin bildirdiği bir uyarının süresinde olup 

olmadığı veya ilgili bürokratlarca süresinde değerlendirilip değerlendirilmediği. Başbakanlıktan 

tarafımıza gönderilen dosyada, Sayın Merkez Bankası Başkam hakkında bir soruşturmanın devam 

ettiği, ki, bu, kendisine bildirilen, emniyetten 3.8'de bildirilen yazının gereğini yapmadığı için 

tahkikatın devam etmekte olduğu ve bu tahkikatın neticelendiğinde tarafımıza gönderileceği 

belirtiliyor. Dolayısıyla, burada görünen şu ki, idarî mevzuat, idare tarafından bürokratların bu 

olayda eğer bir bürokratta bir gecikme varsa, ben bunu gecikme olarak yorumluyorum, gecikme 

hakikaten gözüküyor dosyada. Bunun için, gerekli tahkikat Başbakanlıkça devam ediyor bürokratlar 

hakkında. 

Şimdi, diğer taraftan, dosyaya, dün de ibraz edilen, Sayın Altan Karapaşaoğlu tarafından 

ibraz edilen belgede de görüldüğü üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok önce bir bilgi veriyor 

Emniyet Genel Müdürlüğüne; ancak, Emniyet- Genel Müdürlüğü, çok sonra bu bilgiyi iletiyor. 

Asayiş Daire Başkanımız burada ilettiği mercileri gerçi Bakanlık olarak arz etti; ancak, gerek 

İçişleri Bakanını dinlediğimizde gerek Sayın Güneş Taner'i gerek Sayın Başbakanı dinlediğimizde, 

böyle bir bilginin kendilerine gelmediği ve geldiğine dair zaten belge de ibraz edilememiş durumda. 

Ancak, burada, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden böyle bir belgeyi alıp bu belgeyi geç intikal 

ettiren bence emniyet yetkililerinin de, Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan bu teftişte nazara 

alınması ve Asayiş Daire Başkanının ve Emniyet Genel Müdürünün de bu görevin yorumu 

itibariyle bu soruşturma kapsamına alınarak ilgililer hakkında tahkikatın yapılması uygun olacağı 

görüşündeyim. Ancak, biz, Sayın Başbakanı ve Sayın Bakanı Yüce Divana sevk konusunda dosyayı 

incelediğimizde, bazı kişilerin, ki, bu olayda, bunlar zaman zaman yargılanan kişilerdir; ben, 

sadece, böyle* kendilerinden suç atar gibi bazı değerlendirmeler dışında, kendilerinin Yüce Divana 

şevkini gerektirecek ve demin dediğim gibi, bu olayların da kendilerine intikali ispat edilemediği 

için, yani, bu emniyetin yazısının da ispat edilemediği için, bürokrat safhasında kalan ve 

bürokratların, işte, memuriyetteki savsama -233 üncü madde- ve gecikme veya 235 gereği ceza 

kanununun, suçu bildirmede ihmal, takdiri ilgili yerdeki Başbakanlık Teftiş Kuruluna ait olmak 

üzere, o safhada kaldığını, Başbakana ve Sayın Bakana atfedilecek bir suç unsuru dosyada 

göremediğimi arz ediyor ve Yüce Divana sevk edilmeme yönünde kararımı arz ediyorum. 

BAŞKAN - Altan Bey, buyurun. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

üzerinde görüştüğümüz (9/43) sayılı soruşturma önergesiyle ilgili olarak görüşlerimi evvela bir 

kronolojik sıraya göre belirtmek istiyorum müsaadenizle. 
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Bahis konusu olan Türkbankın özelleştirilmesiyle ilgili, ihalesiyle ilgili yapılan çalışmaların 

1995'li yıllara kadar dayanmış olduğunu, gerek medyadan gerekse Çakıcı'nın (9/40) numaralı 

Komisyona verdiği ifadelerinden, çok daha önce ilgilenildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konular 

açıklık gösteriyor. 

Ayrıca, olayın bütün mevcudiyetiyle gündeme geldiği günden hemen sonra, istanbul « 

Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir araştırma yapıyor, bir soruşturma yapıyor, bir istihbarat 

yapıyor ve 13 Mayıs 1998 tarihinde, 7956 sayılı yazısıyla, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü 

İstihbarat Dairesine, Korkmaz Yiğit-Çakıcı ilişkilerini belirten bir yazı gönderiyor. Bu arada, 13 

Mayıstan sonra, 2 Haziran tarihinde, Korkmaz Yiğit Kanal E'yi satın alıyor. Bu konuyu 

belirtmemdeki sebep, ileride bir noktaya geleceğim içindir. 

4 Haziran Perşembe günü, Merkez Bankası Türkbank için ihaleye çıkıyor. Türkbank ihaleye 

çıkınca, 8 Haziran tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kendi yazışım tekiden, 9721 sayılı bir 

yazı daha yazıyor; acaba bu yazı intikal etmedi mi veyahut da bir hatırlatma gerekçesiyle bir yazı 

daha yazıyor. Aynı şekilde, ilişkileri bu yazısında da belirtiyor. 

30 Haziran 1998 Salı günü, Korkmaz Yiğit, Ankara'da, Sayın Başbakan Yılmaz ile 

görüşüyor. Bu görüşmesinde, ihaleye girme onayı alıyor kendisinden; verilen ifadelerden bu 

çıkıyor. Bu da, Sedat Ergin'in 1 Mayıs 2000 tarihinde burada verdiği ifadelerden ortaya çıkmış 

oluyor. Ayrıca, basında da bu konuda geniş tafsilat var. 

Dolayısıyla, demek oluyor ki, ihaleye kimin gireceği, kimin girmeyeceği, Sayın Başbakan 

tarafından sanki tespit edilir, yönlendirilir şekilde bir hal alıyor. 

10 Temmuz Çarşamba günü, Korkmaz Yiğit bu defa Genç TV'yi satın alıyor. Genç TV 

sahibi Ali Karacan Bey, yakın çevresine -bu bilgileri medyadan alıyoruz- televizyonunu 89 milyon 

dolara Korkmaz Yiğit'e sattığını ifade ediyor. Kendisinin ayrıca dinlenmesi gerekirdi; ama, zaman 

kalmadı. 

31 Temmuz Cuma günü, yani, 20 gün sonra, Korkmaz Yiğit, Genç TV'yi Kâmuran Çörtük'e 

satıyor. Kâmuran Çörtük'ün bize burada sunduğu belgelerden, 41 200 dolara sattığını öğrenmiş 

oluyoruz. Burada, Genç TV'nin neden 89 milyon dolara Korkmaz Yiğit tarafından alındığının, 

neden yarı fiyatına Kâmuran Çörtük'e satıldığının mutlaka araştırılması gerekiyordu. 

BAŞKAN - Altan Bey, zabıt tashihi açısından, 41 000 dolar değil, 41 milyon dolar demek 

istediniz her halde. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla; - Evet, 41 milyon dolar. 

3 Ağustos Pazartesi günü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkbank ihalesi konusunda 

Başbakan Yılmaz'a uyarıcı nitelikte bir istihbarat notu gönderiyor. Bu gönderilen istihbarat 

notunun, İstanbul'dan gelen istihbarat notlarıyla ilgisi var mı, yok mu bilemiyoruz. Olabilir de, 
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olmayabilir de. 4 Ağustos Salı günü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkez Bankasına ikinci bir uyarı 

yazısı gönderiyor. Kopyası, bilgi için Başbakanlığa da gönderiliyor deniyor. Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası, gelen yazıda, ilgililere bilgi vermiyor, gerekçe olarak da, zaten onların bilgisi 

vardır gerekçesine sığınıyorlar. Burada, bürokratların da ihmallerinin olduğu, gerek istihbaratı alan 

bürokratların gerekse bu istihbaratı aldıktan sonra ilgili mercilere ulaştırmayan memurların, 

bürokraside görevlilerin ağır ihmalleri olduğu da gözleniyor. 

4 Ağustos Salı günü, aynı gün, Türkbank ihalesi, Korkmaz Yiğit'te kalıyor. 14 Ağustos 

Cuma günü, arkasından, Korkmaz Yiğit Kanal 6'yı satın alıyor. 17 Ağustos Pazartesi günü, Çakıcı, 

Fransa'da yakalanıyor ve birtakım bantlar, ifadeler gündeme geliyor. 

27 Ağustos Perşembe, Korkmaz Yiğit, Başbakan Yılmaz'la Ankara'da tekrar buluşuyor. 

Mesut Yılmaz, kendisi, Mehmet Turan Akköprülü'ye telefon ettiğini ifade ediyor, tutanaklarda bu 

var; ancak, bu ifade, Turhan Akköprülü'nün ifadesi "Mesut Yılmaz bana telefon etti, Korkmaz Yiğit 

Kanal 6'yı aldı, seni oraya genel müdürlük teklif edecek, bunu kabul et" diyor; ama, Sayın 

Yılmaz'ın ifadesi öyle değil; diyor ki: "Kanal 6'yı aldığından bilgin var mı şeklinde bir soru 

sordum" diyor. 

Üç dört gün sonra da Sayın Akköprülü ile bir anlaşma yapılıyor ve Akköprülü Kanal 6'da işe 

başlıyor, bugünkü görüşmede, Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit'e, Milliyet Gazetesini almayı telkin 

ediyor; neden Milliyet Gazetesini satın almıyorsun diye bir ifadede bulunuyor. Bunu sormayı 

yetiştiremedik veyahut da düşünemedik. Bu tarihte de, Kanal 6'da birtakım atamalar başlıyor. Bu 

atamaların kaynağının, Sayın Başbakan tarafından veya onun yardımcıları tarafından yönlendirildiği 

ifade ediliyor. 

28 Ağustos Cuma günü, bu olaylar cereyan ettikten sonra, Başbakan, ekonomi 

kurmaylarıyla toplanıyor. Güneş Taner, bu toplantıda, "Türkbank'ı ne yapacağız, arkadaşlar 

rahatsız" diyor. Yılmaz "MÎT raporundan bir şey çıkmadı diyor. Bütün bu istihbarat raporlarına 

rağmen, MÎT raporundan bir şey çıkmadı diyor. 

28 Ağustos Cuma günü, bu defa, Korkmaz Yiğit Yeniyüzyılı satın alıyor. 8 Eylül Salı günü, 

hazine Türkbankın Yiğit'e devri için ön izin veriyor. Bütün bu istihbarat bilgileri var, gelmiş, Sayın 

Güneş Taner'in biz bu konuyu her safhada durdurabiliriz demiş olmasına rağmen Sayın Başbakana, 

durdurulmuyor, devam ediyor ihale. 

10 Eylül Perşembe günü, Aydın Doğan ile Korkmaz Yiğit, Bodrum'da, Milliyetin satışı 

konusunda anlaşmaya varıyorlar. Milliyetin satışı konusunda da 200 milyon doların üzerinde bir 

fiyatta anlaşıyorlar. O gün, Milliyetin değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu da Sayın Aydın 

Doğan'ın kendi ifadesiyle, arkadaşlarına ifadesiyle sabit. 
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11 Eylül Cuma günü, Korkmaz Yiğit, Ankara'ya gelip, Başbakan Yılmaz'a, Milliyeti satın 

aldığını bildiriyor. 12 Eylül Cumartesi günü, Akşam Gazetesinde, Korkmaz Yiğit'in Milliyeti satın 

aldığı haberi çıkıyor. 

Değerli arkadaşlar, buraya kadar yaptığım bu yorumda, bir taraftan Türkbankın ihalesinin 

sürdüğünü, bu süreç içerisinde istihbarî kaynaklardan Başbakanlığa ve çeşitli mercilere bilgiler 

geldiğini; ama, bir taraftan da, Sayın Başbakanın, Korkmaz Yiğit'i bir medya grubu oluşturmaya 

yönlendirdiği yorumunu çıkarıyoruz. 

13 Eylül Pazar günü, Korkmaz Yiğit, istanbul'da, saat 16.00'da, Güneş Taner'in evinde 

görüşme yapıyor. 14 Eylül Pazar günü, Sayın Ecevit bu haberlerden rahatsız oluyor, Temizel ve 

Hüsamettin Özkan'ı çağırarak, Yiğit konusunda harekete geçin talimatını veriyor. Sayın Ecevit'in 

buradaki rahatsızlığı, Milliyet Gazetesinin satılışından ileri gelmektedir ve kendisi, bir medya grubu 

oluşturulduğu hissim edinmiştir. 

19 Eylül Cumartesi günü, Yılmaz, çeteler konusunda basın toplantısı düzenliyor. Bu basın 

toplantısı notlan medyada da var, bizde de var. 22 Eylül Salı günü, Mesut Yılmaz Bey Amerika 

Birleşik Devletlerine gidiyor ve o tarihte Sayın Ecevit Başbakan vekili olarak işe müzahir oluyor. 

BAŞKAN - Müdahil oluyor manasında; müzahir değil. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Evet, dahil oluyor. 

23 Eylül Çarşamba günü, ertesi gün, Sayın Ecevit, MİT Müsteşarı Atasagun'u Başbakanlığa 

çağmp, Korkmaz Yiğit hakkında bilgi istiyor ve bu bilgi kendisine veriliyor MİT tarafından. Biraz 

önce ifade etmiştik ki, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz, MlT hiçbir bilgi vermedi demişti; bu bir 

çelişki oluyor burada. 

28 Eylül Pazartesi günü, Mersin'den dönen Fikri Sağlar, posta kutusunda Yiğit-Çakıcı 

bantını buluyor. Yiğit-Çakıcı bantının kendisine emniyet tarafından gönderilmiş olduğunu kendi 

kitabında not olarak belirtiyor. 

28 Eylül Pazartesi günü, Fikri Sağlar bantın deşifresini Çanakkale'de bulunan Deniz 

Baykal'a iletiyor. Yine, 28 Eylül Pazartesi, Korkmaz Yiğit, Ecevit cephesindeki olumsuz havayı 

öğrenince, Ankara'ya gelip Hüsamettin Özkan'ı ziyaret ediyor ve bu işte devlet ve benim için bir 

zarar var mı diye bir soru soruyor. 

30 Eylül Çarşamba günü, Korkmaz Yiğit, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ı ziyaret ediyor ve 

Çakıcı ile ilişkisini itiraf ediyor. Aktaş, konuşmayı gizlice banda alıyor. 

30 Eylül Çarşamba günü, Fikri Sağlar ve Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Merkezinde bir araya geliyorlar. Baykal "bandı siz açıklayın" diyen Sayın Sağlar'a "benim 

açıklamam doğru olmaz, sen açıkla" diye, siyasî bir telkinde bulunuyor. Tabiî, bu siyasî telkinin 

altında da, söylentilere göre, birtakım ilişkiler var. 
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2 Ekim Cuma günü, Başbakan Yılmaz ve Hüsamettin Özkan Swiss Hotelde 4,5 saat başbaşa 

görüşüyorlar. Özkan, Yılmaz'dan, Aktaş'ın elinde bulunan zaptı öğreniyor, bandı öğreniyor. 2 Ekim 

Cuma günü, Hüsamettin Özkan ve Korkmaz Yiğit İstanbul'da, Özkan'ın Suadiye'deki evinde 

buluşuyorlar; Özkan "sana Başbakan ve Başbakan Yardımcısı adına yanıt veriyorum; bu işte sana 

zarar var" diyor. Korkmaz Yiğit'in cevabı: "Erol Evcil'den korkuyorum" diye cevap veriyor. Zira, 

Çakıcı'nın ifadelerinde, Erol Evcil'e, bu bankanın satın alınması konusunda birtakım ifadeler var. 

5 Ekim Pazartesi günü, Sayın Ecevit, Hüsamettin Özkan, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, 

Ecevit'in makamında bir araya geliyorlar. Aktaş, Korkmaz Yiğit'le görüşmesinde aldığı izlenimleri 

aktarıyor. 5 Ekim Pazartesi günü, Sayın Ecevit, Hüsamettin Özkan, Aktaş üçlüsü, doğruca Mesut 

Yılmaz'ın yanına gidiyorlar; ilk kez ihaleyi iptal eğilimi doğuyor. Mesut Yılmaz, Amerika Birleşik 

Devletlerinde olan Güneş Taner'i arayıp, durdurun diyor. Demek ki, yaklaşık 3 ay bekleniyor. 

6 Ekim Salı günü, Yılmaz, Orhan Taşanlarla, Kutlu Aktaş'la, Nesim Malki cinayetini 

görüşmek üzere bir araya geliyorlar. Bu sırada da, bu konu gündeme gelmiş oluyor. 

7 Ekim Çarşamba günü, Korkmaz Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Baykal'ı ziyaret 

ederek, bandı yayınlamayın diyor. 

8 Ekim Perşembe, Fikri Sağlar, Çakıcı-Yiğit bandını gazeteci Tuncay Özkan'a dinletiyor, o 

da durumu Başbakana iletiyor. 

11 Ekim Pazar günü, Güneş Taner Amerika Birleşik Devletlerinden dönüyor. Kendi evinde 

Korkmaz Yiğit ile tekrar buluşuyor. Güneş Taner Bey, ilk ifadesinde demişti ki "bir daha beni 

rahatsız etme, evime gelme" demişti; ama, o ifadeden sonra üç defa daha evinde buluşuyorlar. 

12 Ekim Pazartesi, Yılmaz, Antalya'da, emniyet yetkilisi Emin Arslan'a, istanbul Emniyet 

İstihbaratının elindeki bandı soruyor; dördüncü bandın emniyette olduğu anlaşılıyor. Demek ki, 

istihbaratın bilgisi var, Sayın Başbakanın da konudan bilgisi var. 

13 Ekim Salı günü, Fikri Sağlar basın toplantısı yaparak, Çakıcı-Korkmaz Yiğit bandını 

açıklıyor. 13 Ekim Salı günü -aynı gün- Türkbank ihalesi durduruluyor. 

21 Ekim Çarşamba günü, Sayın Ecevit'in konuya duyduğu hassasiyetten dolayı, Aydın 

Doğan Milliyete geri dönüyor. 

27 Ekim Salı günü, Korkmaz Yiğit şantaj bandım dolduruyor. 

28 Ekim Perşembe günü, Mesut Yılmaz, 5 Bakan ve 6 bürokratla basın toplantısı yapıyor; 

bu basın toplantısının bant çözümleri de dosyamızda var. 

29 Ekimde, gazetelerde o güne kadar hiç ismi geçmeyen veyahut da satır aralarında geçen; 

ama, gazetelerde, 29 Ekimde, benim çok önemsediğim bir demeç veren Sayın Hüsamettin 

Cindoruk'un da konunun içinde olduğunu öğreniyoruz ve şu ifadeyi veriyor: "Cindoruk, kendisinde 

başka bilgiler olduğunu belirterek 'bu zat, daha sonra Devlet Bakanı Güneş Taner'le daha başka 
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seferlerde de konuşmuştu, Korkmaz Yiğit için söylüyor; yani, bizim bu tanışmamızdan sonra, 

bunlar yakınlık kurmuşlar' dedi. Demek ki, daha önce bir tanışma var Korkmaz Yiğit'le. Cindoruk 

şöyle devam etti: 'Sonra, benim hatırladığım bir durum daha var. Başbakan, bana, bir yerde, ben 

araştırdım, bu adam mafyayla ilgili değilmiş' dedi; yani, adamla konuşmasında müspet sonuç 

çıkardığı da anlaşılıyor. 'Adamın parası mafya parası değil, karapara değil' dedi ve ihaleye 

girmesine müsaade etti. Sonra da ihaleyi bu adama verdi. Cefi de bunu bana çok methetti' demek 

suretiyle, bu tarihlerden ve olaylardan anlaşılacağı gibi, ihalede bir art niyet olduğu ortaya çıkmış 

oluyor. 

Biraz önce, değerli îyimaya arkadaşımız, bazı konulardan bahsederken, Devlet Güvenlik 

Mahkemesindeki yargılamanın devam ettiğini, bu soruşturmanın -ben öyle anladım, öyle hissettim, 

yanlış anladıysam düzeltilebilir- yersiz olduğu konusunda bir ifadede bulundu. Soruşturma, 

komisyonumuzun konu hakkında çalışmasını engellemez; zira, bu komisyonun asıl amacı, 

dokunulmazlığı olan siyasilerin ihmalle, görevleri olmadığı halde müdahaleleriyle ihaleye fesat 

karıştırmasına vesile olmaları, göz yummaları, ilgisiz kalmaları olaylarının mevcut olup olmadım 

araştırmaktır; bir karara varmaktır ve bu kararını da bildirmektir. 

Dolayısıyla, bu sunduğum bilgilerin ışığı altında, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'm ve 

Güneş Taner'in Yüce Divana şevkine gerek olduğunu ifade ediyorum. Ayrıca, bu arada, ismi geçen, 

konuda bahsi geçen bürokratlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını da Sayın 

Başkanlığınıza teklif ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Hayati Bey, buyurunuz. 

HAYATİ KORKMAZ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelen bütün soruşturma 

komisyonlarının, gerek kamuoyunda gerekse basınımızda çok ilgi uyandırdığını hepimiz biliyoruz. 

Ancak, tabiî, benim izleyebildiğim kadarıyla, bütün komisyonlarda bu kadar ilgi, beklentiye 

rağmen, çıkan sonuçların, hep, en azından, amaca ulaşan, ben somut bazı bulgular göremedim. 

Sadece şunu gördüm; bunların sonucunda hep Parlamento zedelendi, Parlamento yara aldı, Yüce 

Divana gidenler de oldu, aklandı ve bundan da yine Parlamento yara aldı. Ben, bunu, kişisel 

görüşlerim olarak açıklamak istiyorum öncelikle ve İçtüzük değişikliğiyle ilgili çalışmalar var ve 

kesinlikle, bu süreçte, bu arada şunu da ifade etmek istiyorum, ben ilk defa bir soruşturma 

komisyonunda yer alıyorum, bizzat bunu izleme imkânı da bulduğum için söylüyorum; soruşturma 

komisyonlarıyla ilgili, gerçekten, Meclisin tekrar bir değerlendirme yapıp sorumlulukları, görevleri 

tekrar gözden geçirmesi lazım; çünkü, bizim buradaki yetkilerimiz sınırlı, yapabileceklerimiz 

sınırlı; ama, verdiğimiz kararlar sonuçta kamuoyu tarafından farklı algılanabiliyor. Bizler de belki 
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bir parça siyasî kimliğimiz olduğu için, bu konularda, ister istemez, bu kimliğimizin etkisinde 

kalarak kararlar verebiliyoruz. Bunu da düşünmemiz lazım. Mutlaka buna daha farklı bir çözüm 

bulmamız gerekir diye düşünüyorum. 

Bu açıdan, bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra, görevli bulunduğumuz (9/43) komisyonunun 

bugüne kadar elde ettiğimiz somut deliller ve bilgiler ışığında, bakıyoruz, eğer kararı hangi şekilde 

verirsek verelim, yine tartışmalar kamuoyunda ve basında olacak; ancak, biz, tabiî, eldeki somut 

bilgilere baktığımız zaman, yargılanması yönünde karar bile versek, en azından, bugünkü bu 

değerlerle yargının vereceği kararın tabiî ki, bilemeyiz, ama, ağırlıklı olarak yine beraati yönünde 

olacak ve yine Meclisin zedeleneceğini düşünüyorum. O yüzden, devam eden mahkemelerin bence 

esas bu kararları vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda, Sayın Yazıcıoğlu ve 

Karapaşaoğlu'nun da ifade ettiği gibi, gerçekten, bazı bürokratlarımızın çok açık, görevleri 

konusunda elimizde belgeler var, bunları Başkanlık Divanınızın iyi bir şekilde değerlendirip 

bunlarla ilgili gerekli işlemi yapacağını düşünüyorum ve Başbakanın ve Bakanın, bugün bizim bu 

rapor ve bilgiler doğrultusunda, kendi kanaatim olarak, yargılanmaması yönünde kararımı belirtmek 

istiyorum. 

BAŞKAN - Yüce Divana şevkine gerek görmediğinizi ifade ediyorsunuz. 

HAYATI KORKMAZ (Bursa) - Evet, gerek görmediğimi ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Oğuz Bey, buyurun lütfen. 

OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli komisyonun üyeleri; burada, benden 

önceki Sayın îyimaya, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Karapaşaoğlu, işin çeşitli boyutlarıyla konuyu 

ortaya koydular. Özellikle Sayın îyimaya, hukukî çerçevede olayın ne şekilde değerlendirilmesi 

gerektiği yönünde bence çok değerli bir yorum ve katkı sağlamıştır. Ben, onun görüşlerine 

katılıyorum, hukukî yorumlarına. 

Burada dikkate alınması gereken olay şudur: Birincisi, komisyonlarda yapılacak 

değerlendirmelerde, biz hâkim yerine geçemeyiz, biz yargıç değiliz. Dolayısıyla, yargının ne 

şekilde sonuç verip vermeyeceğini değerlendirmek, bizim dışımızdaki bir unsur olması lazım. 

Bence, bizim ortada bakmamız gereken, siyasetçi gereğini yerine getirmiş midir getirmemiş midir, 

siyasetçi üstüne vazife olmayan bir işe karışıp bunun sonucunda bir işin yarım kalması ya da başka 

türlü yönlendirilmesini etkilemiş midir, buna bakmamız lazım geldiğini düşünüyorum. 

Bu bağlamda, konuyu irdelememiz gerektiği zaman, şunu ben tespit ettim, öncelikle, şurası 

çok açık, ifadelerde de yer alıyor; bu Türkbank ihalesine çıkılmadan önce ve çıkıldığı noktasında, 

gerek o dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz gerekse Güneş Taner, burada Türkbank'a talip 

olan, ihaleye girmek isteyen ve ciddî olarak bu konuyla ilgilenen Korkmaz Yiğit'in mafyayla ilişiği 

olduğunu, daha doğrusu Alaattin Çakıcı'yla ilişiği olduğunu biliyorlar. Bu konuda da tereddüt yok; 
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ifadelerde de yer almış durumda bu konu. Ona öncelikle deniyor ki, sen ihaleye giremezsin diye 

haber veriyorlar ve yönlendirme yapıyorlar. Seni ihaleye almayız, kazansan da vermeyiz anlamında. 

Sonradan, araya bazı temaslar giriyor. Bu temasların içinde Sayın Cindoruk, Sayın Cefı Kamhi, 

Sayın Kamuran Çörtük devreye giriyor. Bu arada, medya kuruluşları el değiştiriyor ve arkasından. 

sen ihaleye artık girebilirsin diyorlar ve adam giriyor ve ihaleye giren diğer kişilerle, üstüne vazife 

olmadığı halde, herhangi bir yetkisi olmadığı halde, bizzat görüşmeler yapılıyor ve bu görüşmeler 

çerçevesinde, hatta, ne kadar minimum fiyat vermesi gerektiği yönünde de telkinlerde bulunuluyor. 

Şimdi bu olaya bak; ondan sonra, bantlar bir yerde kamuoyuna yansıdıktan sonra, telaşla, bu 

ihale iptal edildi.. Şimdi, bu olaya objektif, dışarıdan baktığımız zaman, görünen tablo nedir; ben, 

bunun altını çizmek istiyorum. Görünen tablo şudur: Başta bir niye yok, mafyayla ilişiği var diye 

verilmeme karan verilmişken, bazı temaslar sonucunda, bu karar değişiyor, ikna olma, ikna ne 

unsurlarda olmuştur, o konu bizim için çok net bir olay değildir. El değiştirmek mi, güç kazanmak 

mı, başka bilmediğimiz unsurlar mı vardır, ikna mı olmuşlardır; onu da ben tartışmıyorum; ama, 

buradaki olay verilerde herhangi bir değişiklik olmadığı halde, üstelik veriler pekiştiği halde, 

ihaleden bir gün önce emniyet bilgi notu getiriyor, ayrıca ihaleden sonra gelen yazı kayboldu, 

kaybolmadı... Benim hayatım bürokraside geçmiştir, bürokrasinin her kademesinde bulundum, 

bakanlık da yaptığım için, böyle bir özel kaleme gelen bilgi notu hiçbir zaman kaybolmaz. Bu, her 

halükârda ıttılaa sunulmuştur. Ha nedir, bazı bürokratlar amirleri yanmasınlar diye bunu himaye 

edebilirler. Bence bu da çok önemli değil, bunun olup olmaması. Burada, Sayın îyimaya'nın altını 

çizdiği gibi, gerçekten böyle bir görev var mıdır Başbakanın ve ilgili bakanın; varsa, bu bilgiler 

erişti mi, girersin giremezsin deme imkânı var mıdır; yoksa, bu konu münhasıran ihale 

komisyonunun yetkisi midir. Varsa duyumlar ihale komisyonunu yönlendirmeleri lazım. Ona bilgi 

vermeleri lazım. İhaleye girecek kişilerle bire bir görüşmesi, üstüne vazife değildir kimsenin. Zaten, 

ihaleye giren kişilerle fiyat pazarlığı yapılması, Başbakanlık düzeyinde gece saatlerinde yapılması, 

ortadaki olayı bu noktaya getirmiştir. Bu olmasaydı bugün bunlar tartışılmıyor olacaktı. Ha, kamu 

yararı var mıdır? Kamu yararı ya da kamu zararı var mıdır olayı noktasında onun da tartışılması 

gerektiği kanısındayım. Bence, bir adam, o, şu sokakta para toplamadı. İş adamının gelip de 600 

milyon doları veriyorsa, onun için 600 milyon dolar ediyordur o olay. Kaldı ki, yapılan... Sayın 

İyimaya da değindi, yabancı bir uzmanlık kuruluşuna yaptırılan değer tespiti bilanço üzerinden 

yapılan bir değerlemedir. O arada bir rakam tespit edilmiştir. Ancak, o tespit edilen rakamın üzerine 

çıkılmıştır. Belki bir başarı gibi görülebilir; ama, bunun daha yukarı başarıya gidemeyeceği ya da 

en azından çok istekli olan bir kişinin bunu almasını kolaylaştırmak da, aslında bir anlamda 

tartışılması araştırılması gereken bir konudur. Bu örneği biraz da şuradan vermek isterim. Değer 

tespiti, biliyorsunuz, şu anda yapılmış olan GSM ihalesinde yabancı kuruluşların yaptığı değer 
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tespiti 650 milyon dolardır; 649 milyon dolar değer biçilmiştir, 2,5 milyarın üzerinde bir değerle 

çıkmıştır. Dolayısıya, ihale hukukunda o değer tespiti vardır da bu kadar ederdi, etmezdi, daha önce 

bu kadar ediyordu, etmiyordu tartışmalarına girmek çok anlamsız olur; çünkü, neyin ne şekilde 

olacağını bilmek mümkün değildir. 

Dolayısıyla, buradaki unsur, ihaleye bir şekilde müdahale edilmiştir. Yetkisi olmayan Sayın 

Başbakan bu konuda münhasıran üzerine vazife olmadığı halde bu işe girmiştir, müdahale etmiştir, 

yönlendirmiştir; sen girersin, sen giremezsin, sen bu kadar bundan aşağıya ihale teklifi verme, sen 

gir, önce giremezsin, sonra giremezsin... 

Bu unsurları alt alta koyduğumuz zaman, bu konunun yüce Türk yargısı tarafından 

değerlendirilmesi lazım. Yüce Türk yargısı tarafından konunun bütün boyutlarıyla ele alınması 

gerektiği kanısındayım. Bu nedenle, Sayın Mesut Yılmaz'ın ve Sayın Güneş Taner'in, Yüce 

Divanda bu konunun hesabını vermeleri gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ihmali 

olduğu söylenen bürokratlar hakkında da, gerekiyorsa, bir daha değerleme yapılıp bürokratların da 

savcılık bakımından değerlendirilmesinde yarar gördüğümü ifade ediyor; teşekkür eder, saygılar 

sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Oğuz Bey. 

Ahmet Cemil Tunç Bey, buyurun. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu anda 

görüştüğümüz konu, bilindiği gibi, bir önceki 20 nci Dönemde de bir soruşturma komisyonu 

kurulmuştu Ali Rıza Gönül ve arkadaşlarının verdiği soruşturma önergesi doğrultusunda; ancak, 

seçim münasebetiyle yasama dönemi sona erdiği için bu komisyon bu görevini tamamlayamamıştı. 

21 inci Dönemde kurulan bu komisyon, bu iddiaları araştırmakla görevli bir komisyon. Ben, öyle 

inanıyorum ki, komisyonumuzun araştırdığı iddialar ve konular, öyle, afakî ve boş iddia ve isnatlar 

değil; aksine, son derece ciddî ve garip ilişkiler ağının bazı siyasetçi, mafya, çete, bürokrasi ve 

sermaye çevreleri arasında var olduğu, bu komisyonun bazı tanıkları dinlenmesinden sonra açık bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. Bu iddialar, bu karanlık ilişkiler, bazı kasetlerin ortaya çıkmasıyla çorap 

söküğü gibi peşpeşe gelmeye başlamış; bunların ortaya çıkmasıyla da, ilk defa bir hükümet, 55 inci 

hükümet iktidardan güvensizlik oyuyla düşürülmüştür. 

Aslında, var olduğu hep söylenen kirli ilişkiler, yasadışı ilişkiler, son yıllarda Türkiye'de hep 

konuşulur olduğu için, temiz toplum, temiz siyaset özlemleri ve talepleri de sıkça konuşulmaya 

başlanmıştır. Bu taleplerin ortaya çıkması bile tek başına bu kirli ilişkilerin Türkiye'de varlığının 

belki de kanıtlarından bir tanesidir. Özelleştirme faaliyetleriyle beraber, zaten var olan bu kirli ve 

yasadışı ilişkiler, ne yazık ki, daha çok konuşulmaya başlanmış, güvensizlik o kadar yaygın hale 

gelmiş ki, her özelleştirme uygulamasından sonra, her ihaleden sonra, bu tip ilişkiler basını günlerce 
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meşgul etmiş bunlar. Mecliste de son yıllarda çokça konuşulan komisyonlar kurulmuş, tahkikat 

komisyonları ve sonuçlarım hep beraber görüşüyoruz. Susurluk kazasından sonra siyasetçi-mafya 

ilişkileri nasıl ortaya çıkmış, memleket ve millet adına yaşanan hukuksuzluk ve keyfîlikler nasıl 

yaşanmışsa, ortaya çıkmışsa, Türk Ticaret Bankasının özelleştirme ihalesinden, daha doğrusu, 

işadamı Korkmaz Yiğit'in kasetinin Kanal 6 televizyonunda yayınlanmasından sonra, ekonomik 

hayatta siyasetçi-mafya-sermaye ilişkilerinin hangi boyutlarda olduğu, bu kirli çıkar ilişkilerinin 

nerelere kadar uzandığının ortaya çıkmasıyla daha iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 

Kaset yayınlandığı gün de, bütün bu aşamaların geçmesinden sonra vardığım kanaat şu ki, 

Korkmaz Yiğit kasette doğruları konuşuyor. Ne adma olursa olsun, kaldı ki, komisyonda kendisine 

bunu sordum, kasette söyledikleriniz doğru mu diye; doğru olduğunu kendisi de söyledi. Sayın 

Başbakan da, zaten, konuşmanın çatısının doğru kurulduğunu, açık bir şekilde ifade etti; ancak, 

ayrıntılara takıldığını, katılmadığını da ayrıca ifade etmişti. Bu kasette Korkmaz Yiğit'in 

konuştuklarının, ben, doğru olduğuna -bilmiyorum, belki hissî, belki duygusal; ama- inanıyorum. 

Başından beri, Alaattin Çakıcı'mn Türk Ticaret Bankasıyla ilgilendiği biliniyor. Daha ihaleye 

çıkılmadan, Erol Evcil ve Eyüp Aşık bir araya gelip bu konuyu kendi aralarında konuşuyor. Nasıl 

oluyor da ihale esnasında bu bilinmezlikten geliniyor. Daha ortada hiçbir şey yok. Türk Ticaret 

Bankası ihaleye falan bile çıkılmış değil. Emniyetin arşivinden Fikri Sağlar'a Alaattin Çakıcı'mn 

kaseti veriliyor, Korkmaz Yiğit'in, ama, Sayın Başbakana, aynı emniyet yetkilileri, MİT'i, 

istihbaratı, böyle bir ilişkiyi, Çakıcı'mn telefonları dinlendiği halde, tevsik edemedik diye 

söyleyebiliyorlar. Ama, ihale yapıldıktan sonra ilişkileri belgeleyip Sayın Başbakana ve ilgililere 

veriyorlar. Buna nasıl, yani, bunun böyle olduğuna, doğruluğuna nasıl inanacağız. Ben, burada, 

tabiî, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, sorumluluk tamamen Başbakanda demiyorum; bu ihmali 

yapanların Başbakandan çok. daha büyük sorumluluk altında olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. 

Tanıkların ifadesinden, kanun kaçakları, çete, * mafyabaşı ve mensuplarıyla nasıl samimî ilişkiler 

içinde olunduğu ortadadır. Hem Alaattin Çakıcı hem Erol Evcil, ayrı ayrı alman ifadelerinde, hem 

bizim komisyonumuzun aldığı ifade hem de (9/40) nolu komisyonun aldığı ifadelerde, Refahyol 

Hükümetinin yıkılması için Eyüp Aşık ve Mesut Yılmaz'la nasıl ve neden işbirliği yaptıklarını, bu 

komisyonlarda çok açık bir şekilde ifade etmektedirler. Buna delil olarak da, Flash TV olayını 

Çakıcı göstermekte ve hatta daha ileri giderek bazı iddialarda da bulunmaktadır. Çakıcı ile telefon 

konuşmalarının hangi vesileyle olursa olsun ve kiminle olursa olsun, ahlakî olmadığı, hele hele bu 

telefon konuşmaları siyasî kimliği olan kişilerle yapılıyorsa, bunun hiç de yakışık alacak bir hadise 

olmadığını da hemen ifade etmek istiyorum. 

Sayın Mesut Yılmaz, Yavuz Ataç'ın Alaattin Çakıcı'mn adamı olduğunu biliyor. Bunu, hem 

Erol Evcil Başbakana söylüyor hem kendisi de Mesut Beyle konuşup bunu açık bir şekilde ifade 
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ediyor hem de Çakıcı telefonda Eyüp Aşık'a bunu çok açık bir şekilde söylüyor ve daha iyi bir yere 

tayin edilmesi ricasında da bulunuyor. Buna temin edilen kırmızı pasaportun da, Yavuz Ataç 

tarafından temin edildiği çok iyi bilindiği halde, Sayın Başbakan bu adamı çok yakından bildiği 

halde, onunla ilgili hiçbir işlem yapmıyor. Yani, Yavuz Ataç bir çetebaşıyla ilişki içinde olduğu 

halde, bir kanun kaçağına yardım ediyor, yataklık ediyor, bu çok açık bir şekilde bilindiği halde, her 

türlü yardımı Alaattin Çakıcı'ya bu adamın yaptığı bilindiği halde, hiçbir işlem yapılmıyor; yani, 

Çin'e tayin ediliyor. Şimdi, ceza kanunlarımızda yardım ve yataklık nasıl bir şeydir bilmiyorum. 

Bizim köyde dün işittim 63 yaşında bir adam yataklık, yardım yaptı diye şu anda hapiste. Bir 

terörist gitmiş bir gece evinde kalmış, 63 yaşında bir adam... 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - O terör suçlarında oluyor, ağır suçlarda... 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Yani, Çakıcı ağır suç değil... 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Hayır, görevi kötüye kullanma var şimdi bizim 

incelediğimiz şeyde. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Ha, neyse, bir hukukçu yaklaşımıyla değil de bir 

siyasetçi yaklaşımıyla ben daha çok... 

Yani, en azından, Sayın Başbakan, bu Yavuz Ataç'ın bir kamu görevlisi bu, bir kanun 

kaçağıyla bu türlü samimî ilişkiler içinde olmasıyla ilgili bir şey yapmalıydı diye düşünüyorum; 

ama, hiçbir şey yapılmamış, Çin'e tayin edilmiş. 

Sayın Başbakan, banka 600 milyon dolara satıldı, bunun faydası var, yararı var diyor. 

Doğrusu, ben buna katılmıyorum, biraz önce Oğuz Bey de söyledi, kaldı ki, sanıyorum 412 milyon 

dolar bankaya konulmuş Hazine tarafından, sıcak para bankada var. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - 485 milyon dolar... 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Ben 412 milyon dolar olarak biliyorum, 400 küsur. 

Dolayısıyla, bunun varlıklarıyla, bankanın duran varlıklarıyla siz hesapladığınız zaman bunun öyle 

fazla bir fiyat olmadığı gibi geliyor bana. Kaldı ki, bu mesele, daha çok yüksek fiyatla mı satıldı, 

daha çok az fiyata mı satıldı, bundan ziyade ahlakî bir mesele; yani, böyle bir ihalede taraf olmak 

veya içine karışmak, girmek gibi ahlakî bir meselenin daha öncelikli olduğuna inanıyorum. Bir 

devlet adamına, hükümet etme anlayışına, yasalara olan saygısı ve bağlılığıyla alakalı olduğunu 

düşünüyorum. 

Kaset ortaya çıkmasa ne olacak, Sağlar'ın kaseti; ihale onaylanacak, banka Korkmaz Yiğit'in 

olacak; ama, kaset yayınlanınca, suçluluk psikolojisi içinde, ihale, hiçbir araştırmaya gerek 

duyulmadan hemen iptal ediliyor. Hepimiz, zaman zaman bu işlerin içinde bulunduk; böyle şeylerle 

de karşılaştık. İnsan biraz oturur, durur, düşünür, istişare eder, toplantılar yapar, ne yapmaya karar 

verilirse, hep beraber karar verilir; ama, burada hiçbir şey yapılmadan, hemen iptaline karar 
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veriliyor. Demek ki, bir suçluluk hali var ortada, ihalenin iptalinden sonra da günah keçisi Korkmaz 

Yİğit'in üzerine gidiliyor, sen misin bu açıklamaları yapan, âdeta denilerek bir anda adamın dünyası 

da kimsası da değişiveriyor. Bunları normal, olağan kabul etmek mümkün değil. 

Çakıcı'nın... Geçiyorum, bir başka hususu daha ifade etmek istiyorum. Cefı Kamhi, 

Kamuran Çörtük çok ilginç. Korkmaz Yiğit çok açık bir şekilde "Cefi benim çok eski bir 

arkadaşım, çok da samimiyiz" diyor; ama, Cefı konuşurken "ben hiç tanımam" diyor. Aynı şekilde 

Çörtük. Yani, bunlar sütten çıkmış ak kaşık gibi hiçbir şeyle sanki ilgileri olmadıklarını çok açık bir 

şekilde ifade ediyorlar; ama, gerçekler tam bunun aksini gösteriyor. 

Daha fazla hadiseleri dallandırıp fazla şeyler söylemek istemiyorum. Kanaatim o ki, 

Korkmaz Yiğit'in Güneş Taner'le olan ilişkileri, kredi ilişkileri, medya patronluğuna soyunmak gibi 

çalışmalarım yalnız başına yürüttüğü kanaatinde değilim. Dolayısıyla, hükümetle ve hükümet 

çevresiyle yakın ilişkiler içinde olduğunu düşünüyorum ve asla bir hâkim, bir savcı edası içinde 

değilim. Ben buranın bir mahkeme olduğuna da inanmıyorum. Ancak, doğruların ortaya çıkması 

gerektiğine de inanıyorum. Dolayısıyla, yargılama sonucunda, temenni ediyoruz ki, hem Sayın 

Başbakan Mesut Yılmaz hem Güneş Taner aklanmış olarak çıkacaklardır. En çok zevk alacak, bu 

hususta en çok sevinecek olanın da ben olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sabrınıza teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Bir de zabıtlar açısından oyunuzu lütfen tasfiye edin. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Yüce Divana gitmesi hususunda, ikisinin de hem 

Sayın Güneş Taner'in hem Sayın Başbakanın... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Söz sırası, Hatay Milletvekilimiz Namık Kemal Atahan Beyde; buyurun. 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, ben, diğer arkadaşlarım gibi çok uzun, teferruatlı 

konuşmak istemiyorum. Zaten yeteri kadar konu bizce açıklandı. Yalnız soruşturma 

komisyonlarıyla ilgili demin Hayati Bey arkadaşımızın bir şeyi oldu "İçtüzükle değiştirilebilir" 

dedi. Keşke, soruşturma komisyonlarının görevi anayasada Meclis üyelerine verilmiş olmasa. 

Soruşturma komisyonları soruşturma açıldıktan sonra olması gereken -zabıtlara geçmesi yönünden 

söylüyorum- inşallah ilk anayasa değişikliğinde bu da olur. Soruşturma açılması halinde, 

soruşturma görevinin bağımsız yargı organı tarafından yapılması. Bu, Yargıtayın bir dairesi 

tarafından da olabilir; çünkü, yaptığımız işlem adlî, kararların çoğu belki siyasî. Bizim burada 

alacağımız karar yönünden söylemiyorum. 

Şimdi, konumuza gelirsek, başından sonuna kadar ben komisyonda bulundum; tanıklar 

dinlendi, en son Sayın Başbakan ve Sayın Taner de dinlendi, hepsinde bulundum. Burada, her 
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ikisinin Yüce Divanda yargılanmasını gerekir mahiyette bir işlem yaptıkları kanısında değilim. 

Diğer kişilerin beyanları bir atfı cürüm mahiyetinde olabilir. Bir başbakan, bir bakan, devletin 

menfaatlarını korumak zorundadır. Benim kanımca, gereken menfaati koruma işlemi yapılmıştır. 

Bu bakımdan, ben, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner hakkında Yüce Divana sevk etmeme kararı 

verilmesinden yanayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sıra, İstanbul Milletvekilimiz Cavit Kavak Beyde; buyurun. 

MEHMET CAVÎT KAVAK (istanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, ilk günden beri, komisyon toplantılarını izliyorum. Belki, sizden biraz 

daha fazla bazı konulara bilgi sahibi de oldum; çünkü, aynı zamanda yasadışı örgütler 

komisyonunun da üyesiyim. 

Şimdi, burada, önce iddiaya bakalım. Sayın Hayrettin Dilekcan geldiğinde, İnternet'e 

girdim, 254 sayfa bilgi topladım, bu nedenle istedim ki, gidip aklansınlar. Böyle soyut bir iddia. 

Aynı şekilde, diğer komisyonda da, arkadaşlarımız buna benzer şeyler söylediler. 

Ben, sadece bankanın satışına ilişkin işlemlerin, Sayın Başbakan ve Sayın Bakanın değil, 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yürüttüğünü söylemek istiyorum. Bu işlemler, canlı olarak, 

televizyon önünde şeffaf yapılmıştır ve bu şartlarda, isteselerde Sayın Başbakan ya da Sayın Bakan 

ihaleyi bir başkasına vermeleri mümkün değildi. Hazinenin, halihazırda başka bir bankası da olan -

Korkmaz Yiğit'in Bank Ekspres diye bir bankası da var- kimseye izin verilmesi kadar doğal hiçbir 

işlemi yoktur. Aksi takdirde, zaten, banka mevduat sahiplerine ve kamuoyunda bir iğtişaşa 

sebebiyet verirdi. 

Sayın Başbakan, burada, konuşmasında da teminat mektubu verilmemesi uyarısında 

bulunduğunu söyleyerek, esasen, bunlara, devlet tarafından hiçbir yardım yapılmaması telkininde 

de bulunduğunu beyan etmiştir. Devletin zarar ettirilmemesi mahiyetini taşıyan konulardır bunlar. 

Bizim soruşturma kapsamımız 240 tabiî ; yani, burada, başka maddeler yeniden getirip icat 

edemeyiz. Burada, bu 240 inci madde kapsamına girecek eylem ve işlemler olmadığı ve Yüce 

Divana şevkini gerektirecek hiçbir husus bulunmadığı kanısındayım. 

Başbakan, hem 500 milyon dolar limitini koyarak ihaleye katılanlara tehdit olup olmadığını 

sorma konusunda hepsinden bilgi alıyor; çünkü, bu bankanın geçmişte bir sabıkası var. İlk satışında 

Flash TV olayında kendilerine birtakım vaatlerde bulunduğu ve verilmediği için de bazı insanlara 

saldırıda bulunduğunu bizzat söyleyen insanlar var. Dolayısıyla, kendisine ya da başkasına, Sayın 

Başbakanın menfaat sağlaması ya da devlete zarar vermesi söz konusu değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, ben, bu Emniyet Müdürlüğünün konusu duyum olan raporuna baktım. 

Diyor ki, şu 8 firma bankaya talip olacak; Doğan Grubu, Koç Grubu, Sabancı Grubu, Güriş, 

Çukurova, Murat Demirel, Kamuran Çörtük, Azmi Ofluoğlu. Ne gariptir ki, bu 8 firmanın bir tanesi 

dahi bu bankanın alımına talip olmamıştır; yani, bu duyum konusu; yani, duyum olan, üzerinde 

yazıyor... 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Duyumun istihbarat olduğunu... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Efendim, müsaade ederseniz, ben, sizi dinledim, 

siz de lütfen dinlerseniz. 

Duyum, istihbarat şubesine yazılmıştır, biz de gördük. Genelde diyor ki, bu zaptı aldıktan 

sonra yırtın, imha edin, hiçbir şey bırakmayın. 

Diğer komisyonda, Yavuz Ataç'ı, bizzat, ben de, dinleme imkânı buldum. Kendisi, 

ifadesinde -belki siz de zabıtlarda ifadesini okumuşsunuzdur- 1987-1995 yıllarında Alaattin 

Çakıcı'nın kendisine, maiyetinde bağlı olarak çalıştığını söylüyor. Kendisinin vatansever bir insan 

. olduğunu söylüyor. Kendisinin Türkiye için, Türkiye dışında birçok operasyona bizzat katıldığını 

söylüyor. Bu arkadaşımız, Yavuz Ataç, emekli yarbay, Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış ve Başbakanla 

görüşme talebi, diyor ki, Budapeşte saldırısıyla ilgili bilgi vermeye geleceğim. Bilgi veriyor. Sayın 

Başbakan burada diyor ki, bana geldi, hiç o olaydan bahsetmedi, hep kahramanlıklarını anlattı; yani, 

bunun bir başka ilişki olmadığı, şahsına yönelik bir olay olduğunu, tabiî, o tarihten sonra da yapılan 

atamayı biliyorsunuz, Sayın Şenkal Atasagun Londra'dan getirilmiş, MİT'in başına konulmuştur, 

dolayısıyla, böyle bir istek de gerçekleştirilmemiştir. 

Sayın Başbakan, yine Sayın Bülent Ecevit, Sayın Hüsamettin Özkan ve Sayın İsmet 

Sezginle yaptığı toplantıda da, Aydın Doğan'ı telefonla arayarak, Milliyet Gazetesinin mafya eline 

geçmesine gönüllerinin razı olmadığını, bu konuda bilginin kendilerine geldiğini söylemiştir. 

Alaattin Çakıcı'ya gelince, öbür komisyonumuzun Kartal Cezaevinde aldığımız ifadesinde 

de, kendisi bizzat şunu söylüyor: "Türk Ticaret Bankasının ilk satışıyla ilgilendim, bana menfaatlar 

verildi -yani, bizden önceki, 55 inci hükümetten önceki dönemde- ikinci satışında kesinlikle 

ilgilenmedim ve nasıl olsa, kim olursa olsun, zaten ben payımı alırdım." 

Dolayısıyla, eğer dinlersek, burada, kendisinin de bu konuyla; yani, tatmin oluruz, olmayız, 

ben de tatmin oldum mu olmadım mı bilmem; ama, siyasileri içine almayı gerektirecek bir olay 

olduğu kanısında değilim. 

Değişik arkadaşlar söylediler; Sayın Başbakanın menfaati olmadığı konusunda birleşiyorlar, 

kamu yararını gözettiği konusunda birleşiyorlar, mafyayla irtibatı kesme konusunda birleşiyorlar. 

OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Birkısım... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Bazı arkadaşların ifadelerinden aldım. 
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Eğer, bu konuda, Türk Ticaret Bankasının kötü bir sicili varsa, elbette ki, orada parti 

liderleri olarak değil; ama, koalisyon liderleri olarak zaman zaman bir araya geliyorlar, şu anda 

Mesut Bey kabinede değil; ama, şu anda, üç lider toplantı halindeler; yani, bu konuda, Türkiye'nin 

menfaatlarını, Parlamentoda görüşülecek yasaları, birtakım özelleştirme konularını belki 

görüşüyorlardır, belki başka konuları görüşüyorlardır, biz, bunu bilemeyiz; ama, bunlara, sırf siyasî 

parti lideri olarak bakmak ya da siyasî partilerine menfaat temin etmek amacıyla yaptıklarını 

söylemek biraz insaflı değildir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben de, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz 

ve Sayın Bakan Güneş Taner'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığı kanısındayım. Arkadaşlarımın 

bazıları da 240 inci madde kapsamına girmediğini söylemişlerdir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kavak. 

Sıra, Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Mükremin Taşkın arkadaşımızda. 

Mükremin Bey, buyurun. 

MÜKREMÎN TAŞKIN (Nevşehir) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; teşekkür 

ediyorum. 

Türk Ticaret Bankası ihalesi üzerinde yaklaşık üçbuçuk aydır çalışıyoruz. Türk Ticaret 

Bankası ihalesi üzerindeki tartışmalar, ihaleden çok önce başlamış, ihale sırasında devam etmiş, 

ihaleden sonra da kaset olayıyla zirveye çıkmış, sonunda da iptal edilmiş, işlemler durdurulmuştur. 

Çok önceden, Alaattin Çakıcı adlı bir mafya babasının bu ihaye özel ilgi duyduğu kamuoyu 

tarafından biliniyordu. Bu, basında yazıldı, çizildi, sonra ifadelerden de öyle anlaşılıyor. Son olarak 

edindiğimiz belgelerden, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13.5.1998 tarihli yazısıyla, Emniyet 

Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesine bildirdiği yazıda da, bu konuda bilgi vermiyor. 

Bu ihalede mafya gölgesi olduğunu herkes kabul ediyor. İhale, televizyonda, şeffaf bir 

şekilde yapılıyor; fakat, kavga, sahnenin gerisinde devam ediyor. Burada belirli siyasî gruplara 

dayanan işadamları var, siyasîlerin tavassutuyla görüşmeler var, bunun içinde de birisi var. Mesela, 

özellikle Korkmaz Yiğit mafya ilişkisi ve bu Korkmaz Yiğit'in siyasîlerle ilişkisi gayet açık bir 

şekilde burada görülüyor. Bu ihale, bir bakıma da siyasîlerin içinde bulunduğu bir ihaledir. Sayın 

Eyüp Aşık ifadesinde, hem siyasîlerin hem de mafyanın Türkiye'deki bütün ihalelerde 

parmaklarının bulunduğunu belirtmiş, burada, öyle diyor; Türkiye'de bütün ihalelerde mafya 

parmağı vardır diyerek, bunu teyit etmiştir. Dolayısıyla, mafya gölgesinin düştüğü teyit edilmekte, 

zaten iptal sebebi de budur. 

Sahne gerisinde böyle bir mücadelenin yaşandığı ve mafyanın içinde olduğu bilinen ihale, 

hangi TV kanalında yayınlanırsa yayınlansın, şeffaf ve şaibesiz olduğunu iddia etmek mümkün 
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değildir. Bu konuda, siyasetçi-mafya, işadamı-mafya ve siyasetçi-işadamı ilişkileri ortada, 

dosyalarda bunun hepsine örnekler var. Sonra, bazı siyasîlerle ihaleye girecek işadamlarının ilk 

tanışmaları, hem de başka siyasetçilerin tavassutuyla hep ihale öncesine denk geliyor nedense. 

Zamanlama harika. Bunların, tabiî münasebetler sonucu tanışmalar olduğunu kabul etmek, bazı 

şeyleri görmezlikten gelmek olur. Bu işin merkezinde olduğunu söyleyen devrin Başbakanı Sayın 

Ahmet Mesut Yılmaz'ın bu işlerden haberi olmadığını kabul ederek masum olduğu düşünülemez. 

Bir diğer husus, bu konuda, Sayın Yılmaz'ın, 21 inci Dönem başlangıcında; yani, bundan 

takriben bir yıl önce hükümet kurma çalışmaları devam ederken, basma yansıyan ve geniş yankı 

uyandıran bir beyanında, Yüce Divana giderek aklanmak istediğini, kabine dışında da bunun için 

kaldığını ifade etmiştir. Bunu istemek en tabiî hakkıdır. Bu hakkını kullanmasına engel olmak 

yanlış olur diye düşünüyorum. Geçmişte, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, soruşturma 

önergelerinde suçlamalar yapılmış, komisyonlar kurulmuş, pazarlıklar sonucu suçlanan kişiler, 

iddia sahipleri tarafından aklanmıştır. Bu da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını zedelemiş, 

siyasîler birbirlerinin yolsuzluklarını Örtbas ettiler şeklinde yankılanmıştır. 

İhale niçin iptal edildi? Buradan yola çıkalım. İhaleye mafya gölgesi düştüğü için. Buna hiç 

kimsenin itirazı olamaz. Mafya gölgesi olduğu, Alaattin Çakıcı'nın, Korkmaz Yiğit vasıtasıyla bu 

işin içinde bulunduğu, 1998 Mayıs, Haziran aylarında, Sayın Başbakan ve ilgili Sayın Devlet 

Bakanı tarafından biliniyor; bu, ifadelerde de mevcut. Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Güneş Taner'in 

ifadeleri bu yönde. 

Sayın Başbakan, Sayın Güneş Taner'e, önce ihaleye Korkmaz Yiğifin alınmamasını 

söylüyor. Sayın Güneş Taner'de hay hay diyerek, bunun gereğini yapacağını söylüyor. Korkmaz 

Yiğit, Sayın Hüsamettin Cindoruk'un tavassutuyla Sayın Başbakanla, bilahara da Güneş Taner'le 

görüşüyor. Sayın Güven Erkaya'yı referans gösteriyor, ihaleye giriyor. Peki, sormak lazım. Önceki 

bilgileri, duyum veya bilgi notu gibi hukuken delil kabul edilemeyecek ham bilgi şeklinde 

yorumlamayarak, hemen Korkmaz Yiğit'in. ihaleye alınmaması emrini veren Sayın Başbakan, 

sonradan ne değişmiş de aynı bilgileri duyum veya bilgi notu şekline sokarak, Korkmaz Yiğit'in 

ihaleye girmesini sağlamıştır? 

Burada, bir şey daha var. Sayın Güneş Taner'in bu konuda savunmasında bir cümlesi vardı; 

o da aynen şöyle: "Sizin beni yargılama hakkınız yok -doğrudur- beni ancak mahkeme yargılar" 

diyerek, bu konudaki istek ve tercihini ortaya koymuştur. Onun için de istek ve tercihine karşı 

çıkmak haksızlık olur diye düşünüyorum. 

Bu konuda, her ikisinin de Yüce Divana şevki gerekir diye düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Mükremin Bey. 
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Söz sırası, Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Birol Büyüköztürk'te. 

Birol Bey, buyurunuz. 

BİROL BÜYÜKÖZTÜRK (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üçbuçuk aydır 

yoğun bir atmosferde, birçok arkadaşımızı ve birtakım bilgileri alarak son noktaya gelmiş 

bulunuyoruz. 

İnanıyorum ki, birtakım kademelerde, bilhassa İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, asayiş 

şubesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına gönderdiği bu yazının, Emniyet 

Müdürlüğü tarafından hangi nedenle olduğunu bilemediğim; fakat, 3 ve 4 Ağustos tarihlerine kadar 

beklemesini normal karşılamanın mümkün olmadığı kanısındayım. Bunlar, bürokrasi kademesinde 

birtakım sıkıntıların olduğunu gösteriyor; ama, şuna inanıyorum ki, bir insan veya bizler, siyasîler, 

iki yönden hata yapabiliriz: Bir siyasî yönden, bir de hukukî yönden. 

Siyasî yönden yaptığımız hatayı, kamuoyu; yani, ülkenin insanları, seçimde, siyasî hatanın 

bedelini bize ödetirler. 

İkincisi hukukî hatadır. Hukukî hatanın da neticesi yargıdır. Hukukî bir delil bulduğunuz 

zaman da, bunun yargılanacağı yer Yüce Divan veya bir yargı organıdır. İnanıyorum ki, bu konuda 

siyasî bir hata yapılmış, bunun neticesi alınmış; ama, hukukî bir delil bulamadığım için yargıya 

gitmesinden yana değilim; her ikisinin de Yüce Divana sevk edilmemesi konusunda fikrimi beyan 

ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Birol Bey. 

Söz sıramız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Niyazi Yanmaz'da. 

Buyurun. 

MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

arkadaşların da belirttiği gibi, dört aya yakın bir süredir bu komisyonda çalışmalarda bulunuyoruz. 

Mümkün olan delillere ve tanıklara ulaştık kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, Türkbank olayı, daha 54 üncü hükümet döneminde, Tasarruf Mevduat 

Sigorta Fonuna devredilmeden, Refahyol döneminde de, Alaattin Çakıcı'nın özellikle ilgi alanına 

girmiş. Orada zaten isimler geçiyor özellikle, Aydın Bolak falan diye. Anlaşılan, o zaman, 

muhalefet milletvekili Eyüp Aşık, iktidar aleyhine kullanmak gayesiyle, istihbarî bilgiler elde 

edebilmek için Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil'le görüşmüş. Burada bir ifade de var; bu görüşmelerin 

donelerini götürüp Sayın Mesut Yılmaz'a verecek, o da Genel Kurulda konuşacak diye. Burada 

anlaşılan şey şu: Refahyol döneminde de, Eyüp Aşık, Alaattin Çakıcı'nın Türkbankta bir alakaları 

var. 
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Bunun dışında, hem Alaattir Çakıcı hem Erol Evcil hem de Sayın Mesut Yılmaz, Yavuz 

Ataçla görüşmeleri kabul ediyorlar; yani, böyle bir görüşmenin olduğunu kabul ediyorlar. Bu da, 

kendileri arasında bir diyalogun olduğunu teyit eder mahiyette bir husustur. 

Doğal olarak, 55 inci hükümet döneminde de, Alaattin Çakıcı, hükümetle ilişkisini devam 

ettirmek istemiş; ancak, Çakıcı, Eyüp Aşık'la 150 defa, Mesut Yılmazla 2 defa konuştuğunu ifade 

etmiştir. 

Arkadaşlar, burada, esas gözden kaçırılmaması gereken bir husus daha var. Şimdi, Alaattin 

Çakıcı'nın, Erol Evcil'in ifadeleri, Sayın Mesut Yılmazla, Sayın Güneş Taner'le 180 derece zıtlık 

arz ediyor; yani, birinden birine deliller olmadan inanmak yanlış olur; fakat, hadiseler olayı oraya 

doğru götürüyor ki, bir görüşme var. Ha, bu 150 defa olmaz; ancak, bir görüşme var. Ben, Sayın 

Mesut Yılmazla da bir görüşme olduğu kanaati taşıyorum. Zaten Sayın Mesut Yılmaz da, Eyüp 

Aşık'ın Çakıcı'yla görüştüğünü kendisi de ifade ediyor. Bu konudan haberi var. Anlaşılan, Sayın 

Mesut Yılmaz, hükümet olduktan sonra Mehmet Eymür'ün de araya-girmesiyle; yani, Alaattin 

Çakıcı sizin başınıza iş açabilir, problem olabilir, en iyisi, bunu bir organizasyonla bertaraf edelim, 

uzaklaştıralım kanaati taşınmakta. 

Şimdi, burada, zarar eden bir bankaya, devlet 485 milyon dolar para koymuş ve bunu satmak 

istiyor ve Korkmaz Yiğit bankaya talip oluyor. Korkmaz Yiğit'in ihaleye girme aşamasında, 

kendisinin de ifadesinde var; 168 milyon dolar param var diyor. Sadece ihaleye girme aşamasında 

168 milyon dolarının bu bankanın ihalesini almaya yetmediğini bildiğinden dolayı, ortak arama 

kaygısı içerisinde, ortak arayışı içerisinde. 

Şimdi, böyle bir insanın, 168 milyon dolar nakti olan insanın, bir de bakıyorsunuz ki, 605 

milyon dolara Türkbankı alıyor, arkasından Milliyeti alıyor, arkasından Kanal E'yi alıyor, Kanal 

6'yı alıyor, Yeni Yüzyılı alıyor. Şimdi, sadece Türkbankı almakta bu kadar maddî nakit sıkıntısı 

çeken bir insanın, arkası sıra bunları alması; yani, yekûne vurduğunuz zaman, 168 milyon doları 

olan bir insan, 1 milyar 300 milyon dolarlık bir mal alıyor. Ha, bunun tamamını nakit ödeyecek 

anlamında değil; ama, herhalde nakit de, 168 milyon doların çok daha fevkinde bir rakam olsa 

gerek. Böyle bir şeye Sayın Korkmaz Yiğit'in girişmesi mümkün değil; çünkü, Türkiye'de herkes 

bir realite; yani, 168 milyon doları olan bir insan, neticede akıllı bir insan, iyi bir tüccar demektir; 

yani, bu insanın kalkıp, gerisini görmeden, herhangi bir vaat olmadan, ayağını yorganına göre 

uzatmaması söz konusu olamaz. 

Tabiî, burada, akla şu soru geliyor: Acaba, iktidar erkini elinde bulunduran güç, kendi 

propogandasını yapmak için bir medya imparatoru mu yaratmak istiyor? Burada da temcit pilavı 

gibi sunmak istemiyorum, diğer arkadaşlarla, Akköprülü'yle görüşmeyi, Kanal 6'nın yayın 

koordinatörlüğüne gelmesini falan ifade ettiler. 
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Muamma olan bir diğer konu, Genç TV'nin veriliş olayı. Genç TV'nin 89 milyon dolara 

Korkmaz Yiğit tarafından alındığı söyleniyor, 41 milyon dolara, tekrar, 20 gün içerisinde Kamuran 

Çörtük'e satıldığı söyleniyor. Şimdi, böyle büyük rakamların, 20 gün içerisinde adamın karar 

değiştirmesi ticaret stratejisine uymuyor. Uyduğunu farz edelim, 20 gün içerisinde 48 milyon dolar 

bir zararı, kimse göze alamaz. Burada da, belki bizim derinliğine vukuf edemediğimiz birtakım 

ilişkilerin olduğu kanaatini taşıyorum. 

Güneş Taner, Korkmaz Yiğit'le ilk görüşmesinde, adamı âdeta azarlar mahiyette, topluluk 

içerisinde şunu ifade ediyor: "Senin kötü arkadaşların var." Ancak, zaman içerisinde, Korkmaz 

Yiğit'le evinde görüşüyor, bir daha görüşeceğim diyor, bir daha görüşüyor, ondan sonra da kanaati 

değişiyor. İlk başta kanaati böyle olan bir insanın, sonradan farklı bir kanaat taşımış olması; yani, 

hele hele Türkiye'de sağır sultanın bile, Anadolu'nun en ücra köşesindeki insanların bile bu konuyla 

yatıp kalktığı bir dönemde, Ankara'nın merkezinde, özellikle yönetici konumunda olan insanların 

bu işten bihaber olması mümkün değil. Burada, benim gördüğüm kadarıyla, Sayın Güneş Taner'in 

bir ihmali veya olaya göz yumması söz konusudur. 

Sayın Mesut Yılmaz anamuhalefet lideri iken direkt ve dolaylı olarak Çakıcı'yla görüşmede 

bulunmuş. Dünyadan tamamen soyutlanan, şimdi, bizim burada ifadeleri alınmış, mesela Çakıcı, 

Erol Evcil, Kartal Kapalı Tip Cezaevinde, birbirlerinden farklı zamanlarda ifadeleri alınıyor. Ali 

Güngör Bey, komisyondaki arkadaşlar; fakat, konuşmalarda genellikle paralellik görülüyor; yani, 

birbirlerinden ayrı konumda olan insanların, hiç irtibatı olmayan insanların, böyle paralellik arz 

eden ifadelerde bulunmuş olması, birbirlerini teyit eder mahiyette olmuş olması, onların delillerini 

daha da kuvvetlendiriyor. 

îlk bakışta Korkmaz Yiğit hakkında menfi görüşlerde olduğunu beyan eden Sayın Yılmaz, 

Korkmaz Yiğit'le görüştükten sonra, Alaattin Çakıcı'nın özellikle Yiğit'i ihaleye sokmamak için bir 

kanaati oluştuğunu söylüyor. 

Değerli arkadaşlar, Korkmaz Yiğit bir ifadesinde diyor ki: "Alaattin Çakıcı'yla ben telefonda 

konuştuğumda, vücudumun kimyası değişti, tükürük bezlerim kurudu." Sayın Mesut Yılmaz 

buradaki ifadesinde diyor ki: "Benim Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı'yla irtibatta olduğu hakkında 

bir sağduyu, bir kanaatim vardı; fakat, Korkmaz Yiğit, Hüsamettin Cindoruk'un aracılığıyla bana 

geldiğinde birtakım şeyler söyledi. Ben anladım ki, o kanaate sahip oldum ki, Alaattin Çakıcı, 

kamuoyunu bu şekilde yönlendiriyor, Korkmaz Yiğit'le kendisinin bağlantısı olduğu, Korkmaz 

Yiğit kendisini Alaattin Çakıcı'ya endeksliyor ki, hükümet, işte o zamanki yöneticiler Korkmaz 

Yiğit'i özellikle ihaleye sokmasınlar." 

Değerli arkadaşlar, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu Alaattin Çakıcı'nın yöntemi değil. Eğer 

bir telefon konuşmasında adamın vücut kimyasını değiştiriyorsa, böyle bir adam, özellikle 
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kamuoyunu yönlendirmek gibi bir çaba içerisine girmez. Bir diğer ifadeyle, Alaattin Çakıcı, 

Korkmaz Yiğit'e, sen bu ihaleye girmeyeceksin dese, Korkmaz Yiğit giremez. 

Sayın Yılmaz bir Başbakan olarak, dönemin Başbakanı olarak, uhdesinde bulunan istihbarat 

birimlerini pratik olarak kullanmamıştır, işte, burada, biraz önce arkadaşlar arz ettiler, kronolojik 

sıraya göre dizdiler; 13 Mayısta Emniyet Müdürlüğünün yazıları falan var. İşte, Başbakanlığa 

gidiyor, yazı kayboluyor, birtakım şeyler. Uhdesinde bulunan istihbarat birimlerini pratik olarak 

kullanmamıştır kanaatindeyim. Bürokrasi bahanesine sığınmak, bir Başbakan için inanılması güç 

bir hatadır. 

Kaldı ki,, medya ve kamuoyu, o dönem bu haberlerle çalkalanmaktadır. Bir Başbakanın bu 

olaylara tamamıyla bigâne kalması düşünülemez. 

Bir diğer konu -burada da tanıkları dinlediğimizde ifade ettiler- ihalenin 605 milyon dolara 

gidiyor olmuş olması, bizim devlete bir zararımız olmadı ki. Bir profesyonel kuruluşa 250 milyon 

dolara gideceği kanaatine sahip olundu; yani, o şekilde bir rapor verdiler deniliyor; fakat, 

geçenlerde de GSM ihalesi için, yine bir profesyonel kuruluşa, aynı şekilde bir rapor istenmiş, 

fizibilitesi yaptırılmış, işte 650 milyon dolara giderse falan denilmiş; ama, 2,5 milyar dolara gitti. 

Şimdi, ihalenin 605 milyon dolara Korkmaz Yiğit'te kalmasını Sayın Mesut Yılmaz bir 

basan gibi göstermekte; ancak, ihalenin üzerine gölge düşmesi sebebiyle satışın olmaması, devleti 

zarara sokmuştur. En basitinden, bir an evvel satılması gereken, özelleştirilmesi gereken bir banka, 

bu yüzden tekrar devlette kalmış ve zararına devam etmiştir. Bu durum, benim kanaatime göre, 

Sayın Mesut Yılmaz'ın hatasından kaynaklanmaktadır. 

Sayın Güneş Taner ve Sayın Mesut Yılmaz, sade bir vatandaş olmayıp, bir devletin 

kaderinde söz sahibi ve icra sahibi şahıslardır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetimini, hiç 

hakkı olmayan bir şekilde, şaibe ve saygınlığına halel getirecek bir durum içerisine sokmuşlardır. 

Çetelerle, işadamlarıyla, ihale öncesi görüşmek, bizim devlet geleneğimizde olmayan bir 

davranıştır. Ben, bu kanaate sahibim. 

Netice olarak, benim edindiğim kanaat o ki, ne Sayın Güneş Taner'in ne de Sayın Mesut 

Yılmaz'ın, bu görüşmelerde kişisel bir menfaat sağladıkları kanaatinde değilim; ancak, olaya göz 

yumulduğu ve en azından ilgisiz kalındığı ve yetkisini kullanmayarak görevlerini kötüye 

kullandıkları kanaati taşıyorum. 

Dolayısıyla, Yüce Divana şevkini uygun buluyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Mustafa Niyazi Bey. 

Söz sırası, Uşak Milletvekilimiz Sayın Armağan Yılmaz Beyde. 

Buyurun. 

ARMAĞAN YILMAZ (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; herkes hadisenin enine boyuna tartışmasını yaptı. 

Hukukçu arkadaşlarımız hukukî açıdan inceledi. Biz de, aklımızın erdiği kadarıyla bir müfettiş 

gözüyle baktığımızda, kısa ve öz olması bakımından söylüyorum; ben, iki yerde birtakım çelişkilere 

rastladım. 

Sayın Başbakanın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu denetimi altında olan, denetimi yapılan 

bir ihaleye müdahale etme hakkı var mıdır veya bu müdahalede ne kadar söz sahibi olduğunun 

bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. 

İkinci husus ise, ihaleye giren firmaların konuşularak yönlendirilme hadisesidir ve bankayı 

500 milyon doların altında satmam deyip, birakım çevreleri yönlendirmesi de bir basiretsizlik 

örneği gibi görülmektedir. Bu nedenle, Sayın Başbakanımızın ve Devlet Bakanının Yüce Divana 

şevkinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Armağan Bey. 

Ali Bey... 

ALİ TEKİN (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Çok uzun süren bir çalışmadan sonra, artık karar aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 

Ben, burada yapılan faaliyetlerden şöyle bir sonuç çıkarıyorum: Bir kere, aşağı yukarı bütün 

üyelerin söylediği gibi, ne Sayın Mesut Yılmaz'ın ne de Sayın Güneş Taner'in bundan kişisel olarak 

bir çıkar sağladığına inanmıyorum. Zaten, böyle bir çıkarın sağlanmış olması da mümkün değil. 

Niyetlerinin kötü olduğunu varsaysak dahi -ki, ben böyle bir şey söylemiyorum- dahi, zaten, burada 

yapılan işlem, eksik teşebbüs biçiminde ortaya çıktığı için, bundan dolayı herhangi bir sonuç ortaya 

çıkmamıştır. 

Burada gördüğümüz bir olgu, ülkemizde, devlet ile iş dünyası arasındaki ilişkilerin 

gerçekten çok iyi tanzim edilmediğini görüyoruz. Ayrıca, ülkemizde, ne yazık ki, zaman zaman 

bazı alaturka usullerin de geçerli olduğunu görüyoruz. Aslında, gerek siyasetçilerimiz gerekse iş 

dünyasından gelen kişiler, belki bunu kasıtlı olarak da yapmıyorlar; ama, sanıyorum Türk yönetim 

kültürünün bir parçası olarak, zaman zaman olaylar gerçekten çok da sevimli olmayan bazı haller 

alabiliyor. 

Dolayısıyla, bence bu soruşturmadan çıkarılması gereken en önemli derslerden birisi, 

Türkiye'de ihale sisteminin ve özel sektör ile devlet arasındaki ilişkilerin ne şekilde olacağı 

konusunda kafa yormamız gerektiğidir. 

İkincisi, bu incelemeden benim çıkardığım sonuç, Türkiye'de bürokrasinin gerçekten hantal 

bir şekilde işlediğidir ve çoğu zaman da, siyasetçilerin taleplerine karşı çok da duyarlı olmadıklarını 

şahsen müşahede ettiğimi söyleyebilirim. Bu bakımdan, Türkiye'de, devletin bir bürokrasi devleti' 
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biçiminde olduğunu maalesef görüyoruz. Bunun da, tabiî ki, değiştirilmesi yolunda bazı adımların 

atılması gerektiğine inanıyorum. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, burada, bu ihale süreci bir eksik teşebbüs halinde tezahür 

etmiştir. Eğer, biraz önce belirttiğim gibi, niyet kötü olsa bile, bu niyet gerçekleşmemiş, bir sonuca 

ulaşmamıştır. Arkadaşlarım da sık sık belirttiler, bu konudaki niyetleri anlamak, daha doğrusu iyi 

niyet mi var, kötü niyet mi var bunu da anlamak, elde ettiğimiz kanıtlar yoluyla benim vicdanımda 

açıklığa kavuşmamıştır. 

Dolayısıyla, hukukun evrensel bir prensibi olan, insanların suçluluğu kanıtlanıncaya kadar 

suçsuz olmaları prensibine olayı bir miktar yaklaştırarak söylemek gerekirse, ben, gerek Sayın 

Mesut Yılmaz'ın gerekse Sayın Güneş Taner'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığı 

düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Ali Bey. 

Söz sırası, Ankara Milletvekilimiz Havrettin Özdemir Beyde. 

Buyurun Hayrettin Bey. 

HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Sayın Başkan, ben, öncelikle, alınan ifadeler ve teftiş 

kurulu raporları üzerinde konuşmak istiyorum. 

Birinci olarak, bu gensoru önergesini veren Sayın Ali Rıza Gönül'ün ifadesinden aynen 

okumak istiyorum: "Benim komisyonunuza arz edeceğim herhangi bir belge mevcut değildir." 

İkinci olarak, bu bankanın sahibi gözüken ve gerçekten sahibi olan Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonunun Başkanı olan Gazi Erçel'in ifadesinde "devletin hiçbir kademesinden, Sayın 

Başbakan, Sayın Taner dahil, bunun dışında hiçbir şekilde bize ne baskı ne de fikir, ihaleyle ilgili 

herhangi bir tesir de yapılmamıştır" denilmektedir. 

Üçüncü olarak, Cefi Kamhi'nin ifadesinde, hal ve hareketelerinden, aslında Sayın Cefı 

Kamhi'nin araştırılması gerektiği düşüncesindeyim. 

Bir başka konu, aslında, buraya gelip bize yanlış bilgi veren istihbarat eski daire başkanı 

Sayın Sabri Uzun'un ifadesinden... 24 Haziranda Merkez Bankasından, Emniyet Genel 

Müdürlüğünden gelen yazı o şeyi anlatıyor ve arkasından, kendisinde herhangi bir belge ve bilgi 

bulunmadığını söylüyor. Ancak, bilahara, bir arkadaşımızın temin ettiği, İstanbul Emniyet Müdürü 

Sayın Hasan Özdemir'in yazmış olduğu bir yazıdan hiç bahsetmiyor. Bu yazı da, eğer tetkik 

ederseniz, Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından da bilinmiyor; yani, onlara da 

verilmiyor. 

Raporda dikkatimi çeken bir husus bu. 
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İkincisi de, zaten Korkmaz Yiğit, ifadesinde, kimyası bozuk bir insan olarak kendisini ifade 

ediyor ve bana göre de kaale alınacak hiçbir şey söylemiyor. 

Bundan sonra, ifadeleri ve raporları tetkik ettiğimizde, Emniyet Genel Müdürlüğünün 

yazısının, bilgi notunun, yine Sabri Uzun Beyin ifadesiyle bir resmî evrak olmadığını da kendisi 

söylüyor. 

Bu konuda, unutmadan şunu ilave etmek istiyorum: Bu şahısla ilgili Komisyonumuzca suç 

duyurusunda bulunulmasında yarar gördüğümü belirtmek isterim. Ancak, bir hukukî değerlendirme 

yaptığınızda, Başbakan, Anayasanın 112 nci maddesine göre, hükümetin genel siyasetin 

yürütülmesinde, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanuna uygun olarak yerine getirilmesini 

gözetmek, düzenleyici önlem almakla yükümlüdür. Bu anayasal görev tanımıyla, Başbakanın, genel 

olarak sorumluluğu belirtilmiştir. Bir başbakanın, ihale komisyonu başkanı gibi hareket etmesi, 

ihaleye katılan kişilerle görüşmesi, fiyat telaffuz etmesinin, ihlaye katılanların Başbakanın izahatını 

alma ihtiyacı hissetmelerinin, serbest piyasa ekonomisi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını 

tespit ediyorum. Bu yalnız Sayın Mesut Yılmaz'la alakalı değil, özellikle 1980 sonrası cumhuriyet 

hükümetlerinin başbakanlarıyla alakalıdır. 

Ancak, konuyu Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi çerçevesinde değerlendirdiğimizde, 

görevi kötüye kullanma suçunun kasıtlı bir suç olduğu, yani suç tarihinde cürmî kastın varlığı 

araştırılmalıdır. Kastın varlığı için, sadece hareketin iradî olması yetmez. Bununla beraber, failin 

yaptığı hareketin görevi kötüye kullanma niteliğinde olduğu sonucundan, yani davranış ve 

işlemleriyle mevzuata aykırı hareket ettiği bilinmesi gerekir. Türkbank ihalesinde, bu açıdan 

bakıldığında, Sayın Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'in eylem ve işlemlerinin, eldeki belgelerin 

incelenmesinden ve Komisyonca dinlenen tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır; yani, Sayın Mesut 

Yılmaz ve Sayın Güneş Taner'in Yüce Divana şevkine gerek görülmediğini belirtmek isterim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Hayrettin Bey. 

Değerli arkadaşlar, yaklaşık üçbuçuk aydan beri delilleri topladık, tanıkları dinledik ve 

nihayet savunmaya müracaat ettik. Elde toplanan deliller, sunulan bilgiler ve alman tanık ifadeleri 

ve yapılan savunma çerçevesinde, Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşının vermiş olduğu soruşturma 

önergesinde temas edilen hususlarla ilgili olarak, dönemin Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz ve 

dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divana şevkine mahal olmadığı kanaatindeyim. 

Oyumu bu istikamette kullanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yapılan oylamada bütün arkadaşlarımın gösterdiği hassasiyete 

huzurunuzda tek tek teşekkür ediyorum. Herkes, vicdanî kanaatini, fevkalade açık bir şekilde ifade 

etti ve yapılan oylama sonunda, soruşturma komisyonumuzun incelemekte olduğu hususa ilişkin 
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olarak, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divana şevkine 

mahal olmadığı kararma varıldı. 

Usulün tekemmülü açısından imzalanması gerekli olan bir evrakımız var. Bu evrak, 

soruşturma komisyonu raporuna eklenecektir. O raporu, lütfen, şimdi arkadaşlarımız buradayken... 

Karar doğrultusunda oyunu kullananlar sadece imza atacaklar; muhalefet olanlar 

"muhalifim, şerhim var" diyerek şerh ilave edecekler. Olumlu oy kullananlar, yani şevkine gerek 

olmadığım düşünenler sadece imza edecek, aksi oyda olanlar, varsa muhalefet şerhini belirtecekler. 

48 saat sonra rapor sizlere verilecek, siz, ondan sonra 48 saat içerisinde şerhinizi yazınız. 

Değerli arkadaşlar, tekrar, açıklığa kavuşturulması ihtiyacıyla ifade ediyorum. Karara 

eklenecek olan çizelgeyi tekrar dolaştırıyorum. Reddine karar vermiş olan arkadaşlarım sadece imza 

edecekler. "Hayır, önergeyi kabul ettim" diyen arkadaşlar, muhalefet şerhleri olduğunu yazacaklar 

ve imzalayacaklar; varsa, muhalefet şerhlerini de, rapor kendilerine verildikten sonra, iki gün 

içerisinde Başkanlığa verecekler. O bakımdan, imzaların bu doğrultuda atılmasını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, komisyonumuz şu anda faaliyetini tamamlamış durumdadır. Sizlere, 

rapor en kısa zamanda, muhtemelen Cuma günü intikal ettirilecektir. Pazartesi gün de, 

cevaplarınızı, muhalefet şerhlerinizi istirham edilyorum. Eğer, onu en kısa zamanda verirseniz, biz 

de raporumuzu, muhalefet şerhlerinizi eklemek suretiyle Başkanlık makamına takdim edeceğiz ve 

komisyonumuz görevini yerine getirmiş olacak. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Salı günü veririz. 

BAŞKAN - Peki, Salı günü saat 12.00'ye kadar... 

Efendim, hepinize çok teşekkür ediyorum; komisyon faaliyetlerine gösterdiğiniz duyarlılık, 

hem devamda hem açıklığa kavuşmasındaki sorularınız, tahlilleriniz ve meseleye ciddiyetle 

yaklaşan üslubunuz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 

2-SONUÇ ve KARAR 

Komisyonumuz; Komisyon Başkanlığı tarafından daha evvel yapılan çağrı doğrultusunda 

31.05.2000 günü saat 14.38'de komisyon salonunda Komisyon raporunu sonuçlandırmak ve karara 

bağlamak üzere toplanmıştır. 

Tüm üyelerin (15) katıldığı toplantıda üyelerin ayrı ayrı kanaatleri alınarak yapılan oylama 

sonucunda; (8) sekize karşılık (7) oyla; 
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Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesi ile İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Ko
nusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiası ile verilen önerge nedeniyle Devlet Eski Ba
kanı Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana Şevkine Mahal Olma
dığına karar vermiştir. 

Raporumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine sunulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Yılmaz Karakoyunlu 

İstanbul 
Kâtip 

Armağan Yılmaz 
Uşak 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Hayati Korkmaz 

Bursa 

Üye 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
(Muhalifim, muhalefet 

şerhi ektedir) 
Üye 

Mükremin Taşkın 
Nevşehir 

(Muhalifim, muhalefet 
şerhim ektedir) 

Başkanvekili 
Hayrettin Özdemir 

Ankara 
Üye 

Ahmet îyimaya 
Amasya 

(Karşıyım, karşı oyu 
yazısı sunulacak.) 

Üye 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Namık Kemal Atahan 

Hatay 

Üye 
Birol Büyüköztürk 

Osmaniye 

Sözcü 
Ali Tekin 

Adana 
Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Niyazi Yanmaz 

Şanlıurfa 
(Muhalifim) 

9/43 NO.LU SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
1. Raporda alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Siyasetçi-Mafya-îşadamı üçgeni içerisinde 

bir ihale yapıldığı görülmektedir. Sayın A. Mesut Yılmaz "Ben bu işin tam ortasındayım." Diyerek 
bu çarpık ilişkilerin içinde olduğunu kendi ifadesi ile ortaya koymuştur. 

2. Dönemin Başbakanı Sn. Ahmet Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı'nın iliş
kilerini 5 inci ayda bildiği için Türkbank ihalesine Korkmaz Yiğit'in katılmasını istememektedir. 
Gerekli yerlere de buna göre talimat vermiştir. Ancak yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar ne
ticesinde, verilen referanslar doğrultusunda katılmasında bir sakınca görmemiştir. 

3. Özerk bir kuruluş olan ve T.C. Merkez Bankasına bağlı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
nun yapmış olduğu bir ihalede; bir Başbakanın ihale komisyonu başkanı gibi hareket edip müdaha
lede bulunması yanlıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 483) 



- 2 0 1 -

4. İhaleye katılacak olan firmalarla sanki rekabet ortamı yaratıyormuş gibi ayrı ayrı görüşerek 
Bankayı 500 milyon USD'den aşağı satmam şeklinde tiyo vermesi ihaleye fesat karıştırmak anla
mına gelir. 

Yapmış olduğu bu uygulamalar neticesinde dönemin Başbakanı A. Mesut Yılmaz'ın Yüce Di
vanda yargılanmasının uygun olduğu kanaatini taşımaktayım. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 5.6.2000 

Armağan Yılmaz 
Uşak 

KARŞI OY GÖRÜŞÜMÜZ 
A) Parlamento Hukuku Yönünden: 
Soruşturma işleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin adli görevlerindendir. Dönemin sona er

mesiyle düşmeyen (ayakta kalan işlerdendir) 
Bu ilkeler, aynı konuda kurulmuş komisyonun yerine yeni komisyonun kurulmasını önler. 

Özellikle raporu tamamlanmış komisyonların işlemlerini ta baştan yenilemeye manidir. Bu alanda 
gözlenecek boşluklar, adli yetki ve adli organ alanındaki kurallarla doldurulabilir. 

Adli organ niteliğindeki önceki dönem komisyonu korunmalı, parti ve milletvekili değişimi, 
yöntemince yansıtılmalıydı (İçtüzük, Mad. 21, 22 ve dğ) Aksine düşüncelere dayalı 23.11.1999 t, 
656 sayılı parlamento karan, önceki komisyonun varlığına son veremeyeceğinden hukukî değer ta
şımaz. Hukuken yok sayılan bir komisyon ve bu komisyon kararına dayalı meclis iradesi, yirminci 
dönemden beri varolan soruşturma işini sona erdirmiş olmaz. (Any, Mad. 11,87, 100. İçtüzük Mad. 
77/2) (Bütün bunlar için Bkz. D. Tülen Hikmet. Anayasa Hukukunda Bakanların Cezai Sorumlulu
ğu ve Meclis Soruşturması, yayınlanmamış doktora tezi. Shf: 127, 137, 139, 107 Dr. Kılıçoğlu, M. 
Sinan 1982 Anayasasına Göre Meclis Soruşturması, yayınlanmamış doktora tezi. Shf: 118, Dr. 
Onar Erdal 1982 Anayasasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümeti Denetleme İşlevi, 6 ncı 
Millî Egemenlik Sempozyumu Shf: 28-76) 

Halen devam eden 20 nci dönem komisyonunun dönüştürülmesi yoluyla soruşturma işini so
nuçlandırmak gerekirken anayasa ve yargısal yetkinin tabiatından kaynaklanan hukuk aşılarak, ye
niden komisyon ihdası yoluyla üretilen raporun müzakere ve işi sonuçlandırma kabiliyeti bulunma
maktadır. Genel Kurulun -yönü ne olursa olsun- her türlü kararına rağmen, "soruşturma işi" zama
naşımına uğramaksızın ayakta kalabilecektir. 

B) Suç Hukuku Yönünden: 
Yasama organının "soruşturma" yetkisi, salt-adlî yetkidir. Adaletin gerektirdiği titizlik ve ob

jektif özen, siyasî amaçlara hiçbir zaman feda edilmemelidir. 
Toplanan deliller, soruşturma muhataplarının komisyondaki ve orada atıf yoluyla benimsedik

leri diğer ifadeleri, olayın oluş zincirindeki yapısı değerlendirildiğinde varılacak sonuç şudur: 
a) Muhataplardan Bakan, ihaleye katılacaklardan K.Y. ile birkaç kez, Başbakan ise K.Ş. ile -

biri gece, konutta olmak üzere- yoğun şekilde biri hariç diğerleriyle de, ihale öncesi temas halinde
dir. Koalisyonun küçük ortağının lideri ve bir milletvekili aynı konuda, K.Y. ile ilgili olarak Baş
bakanla etkileşim içindedirler. 

b) İhale, TC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonunca yü
rütülmektedir. İhale Komisyonunun yürüteceği işleri, bir başka organ, kişi veya yürütme organı 
üyelerinin üstlenmeleri mümkün değildir. 
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Başka organ veya kişilerin, komisyonu aşarak ihaleye katılanlarla görüşmesi, ihalenin usulü ve 
görüşmenin amacı ne olursa olsun, ihale ve görev hukukunu ihlal anlamına gelir. İhalede rekabet 
kuralı, onay mercilerinin ihaleye katılacakları karşısında soruşturma dosyasındaki muhatap tavırla
rını hukuk-dışı kılar. 

c) Bakanın izin veya onay mercii olması (izin/onay kuralı), eylemi hukuka uygun hale getir
mez. Muhataplar, onay aşamasında elde ettikleri verileri takdir hakkı çerçevesinde elbetteki kulla
nacaklardır. Onay yetkisi, ihale komisyonunun yürüteceği işlere karışma, ihaleye katılacaklardan 
biri veya bazıları ile temas ve onları yönlendirme hakkı vermez. 

d) Yoğun şekilde yazılı ve görsel basın alımında bulunan K.Y.'nin, ihale aşamasında Genç-
TV'yi elden çıkarmasının düz bir satım ilişkisi olarak yorumu, inandırıcı değildir. Burada bantın so
mut olay akışı içindeki delil değeri üzerinde durulmalıdır. 

e) Gerek TCK 240, gerekse TCK 252 hükümlerinde tanımlanan suçlarda genel kasıt dışında, 
"özel kasıt", unsur olarak aranmamaktadır. (Y4CD. 30.1.1996 t,8182/236) Muhataplara izafe edi
len fiillerde "kamu zararının veya özel yararın" teşekkülü, bir suç unsuru değildir. Hatta kamu ya
rarına amaçlanması dahi sonucu etkilemez. (Nitekim Başbakan, tavrındaki amacı, "ihalede öngörü
len bedeli gerçekleştirmek ve ihalenin mafya ile bağına engel olmak" biçiminde açıklamaktadır) 
Hukuk devleti, "kamu yararının yahut kişilerin değil; hukukun yönettiği devlet"tir. Ayrıca kanaati
miz, muhatapların hiçbir şekilde "Özel çıkar" içinde olamayacakları yönündedir. Başbakanın K.Y. 
ile ilgili olarak takdir hükmünü değiştirmesi, K.Y.'nin gelecekteki medya konumuna (medya çıka
rına) ve koalisyonu (iktidarı) sürdürme saikine dayalı olabilir. 

Tercih olunan hiçbir ihale usulünün ihaleye katılacak kişi veya kişilerle dosyada belirlenen ve 
muhataplarca da benimsenen şekilde temasa geçilmeyi mümkün kılmaması karşısında, yetki gasbı 
yoluyla isnat olunan anlamda bir suçun teşekkül etmiş olabileceği düşünülmektedir. Başbakan yö
nünden bir görev kuralının yokluğu sonucuna ulaşılması halinde, TCK. 252 hükmünde tanımlanan 
suçun teşekkül ettiği sonucuna varılabilir. O halde yapılacak iş, komisyonun vasıf değişikliğine da
yanan hukuku uygulayarak sonuca gitmesi olacaktı. Kaldı ki Anayasanın 112/3 hükmünün yatay et
ki sebebiyle görev kuralı niteliğinde olması karşısında, varılacak sonuç ta, aynı olacaktır. 

Mevcut delillere göre yargılamanın yapılması, "hukukun, adaletin, muhatapların ve siyaset ku
rumunun yararınadır". 

Karşı düşüncemiz, Yüce Genel Kurulun takdirlerine sunulur. 5.6.2000 

Oğuz Tezınen Ahmet İyimaya 
Bursa Amasya 

9/43 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Bilindiği gibi Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı; Türk Ticaret Bankasının Sa

tışı İhalesiyle ilgili olarak ortaya iddialar atmışlar. Gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye 
kullandıkları, bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiası ile Devlet 
eski Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan A. Mesut Yılmaz haklarında Anayasanın 100 ve İçtü
züğün 107 nci maddeleri uyarınca soruşturma açılmış; 18.4.2000 tarihinden itibaren çalışmaya baş
layan Komisyonumuz çalışmalarını 31.5.2000 tarihindeki toplantı ile noktalamıştır. Yapılan oyla
mada, Komisyonun 7'ye karşı 8 oyla aldığı "Yüce Divana Şevkine Mahal Olmadığı" kararına mu
halif olduğumu ve Yüce Divana Şevki Gerekir yönünde görüş bildirmiş, oyumu da o yönde kullan
mıştım. Bu konudaki Muhalefet Şerhimi arz ediyorum. 
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İddialar şöyle sıralanabilir: 

Türk Ticaret Bankasının T.C. Merkez Bankası nezdindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
İdaresine ait hisselerinin satışıyla ilgili olarak 4.8.1998 tarihinde yapılan ihaleye, fesat karıştırıldı
ğı, dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakanı A. Mesut Yılmaz'ın bu olaya göz yumduğu, 
en azından ilgisiz kaldığı ve yetkisini kullanmayarak görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 
verilen önergede aşağıdaki hususların soruşturulması istenmiştir: 

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresince, ihaleye hazırlık aşamasında basında yer alan ko
nu ile ilgili haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan ve konunun araştırılma
sını isteyen 24.6.1998 tarih B.02.2.TCM.0.16.00.00 sayılı yazıya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
İçişleri Bakanlığının 40 gün sonra 4.8.1998 tarih ve 375-3299 sayılı cevabî yazının ihale bitimin
den altı saat sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresine ulaştırıldığı, bu tarihten bir gün önce 
de bütün ilgili birimlerin uyarıldığı belirtildiğine göre, bu ilgili birimlerin kimler olduğu ve bildiri
len yerler arasında Başkanlığın da bulunup bulunmadığı, 

- İhale sonrası Merkez Bankasına (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İdaresi) gelen söz konusu 
yazının, bilgi için de Başbakanlık makamına gönderildiğine göre Dönemin Başbakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın bu konuda ne yaptığı, özellikle kozmik damgalı böyle bir yazının Başbakanlık Makamın
da bulunmadığı veya bulunmadığı tespitinden hareketle sorumluların kimler olduğu, 

- Basında yer alan haberlere dayanarak iddia edildiği üzere T.C. Merkez Bankası Başkanının; 
İhale-Korkmaz Yiğit-Alaattin Çakıcı ilişkileri ve Emniyetin bilgi notu konularında Başbakan A. 
Mesut Yılmaz'la konuştuğu ortada iken, Başbakanın neden gerekli tedbirleri almadığı ve yetkisini 
kullanmadığı, 

- İhalenin onayı öncesi Başbakanın, ilgili Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı ile görüşüp ge
rekli uyarılarda bulunmaması, tehdit ve şantajın karıştığı belirlenen bu ihalenin iptali konusunda ta
limat vermediği hususları ile ilgili olarak, 

- Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, 
T.C.K.'nun 240 inci maddesi gereğince görevlerini kötüye kullandıklarını bu nedenle de Anayasa
nın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince haklarında Meclis Soruşturması açılması 
istenmiştir. 

- Türk Ticaret Bankası ihalesi üzerindeki tartışmalar, ihaleden çok önce başlamış, ihale sıra
sında devam etmiş, ihaleden sonra da kaset olayı ile zirveye çıkmış, sonunda da iptal edilmiş, iş
lemler durdurulmuştur. Çok önceden Alaattin Çakıcı adlı bir mafya babasının bu ihaleye özel ilgi 
duyduğu kamuoyu tarafından biliniyordu. Bu konu basında yazılanlardan ve alınan ifadelerden an
laşılmaktadır. Son olarak da 13.5.1998 tarihli İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Mü
dürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına yazdığı yazı ile konu Devlet tarafından da bilinmektedir. Bu 
ihalede mafya gölgesi olduğunu herkes kabul ediyor. İhale, TV'de şeffaf bir şekilde yapılıyor; fa
kat kavga sahnenin gerisinde şiddetli bir şekilde sürüyor; bir grup, bazı siyasilerin himayesinde, bir 
başkası, mafya+başka bir siyasî grubun himayesinde; 3 üncü grup ise yüksek bir yere sırtını daya
mıştır. Kavga burada. Bunun için de mafya+bir siyasî grubun himayesindeki Korkmaz Yiğit ihale
yi kazanacağından emin olarak ihaleye giriyor ve kazanıyor. Siyasilerin + mafyanın + işadamının 
kombine bir şekilde içinde bulunduğu bir ihale... Sayın Eyüp Aşık ifadesinde "Türkiye'de bütün 
ihalelerde mafya parmağı vardır" diyerek mafya gölgesinin düştüğünü teyit etmektedir. Sahne ge
risinde böyle bir mücadelenin yaşandığı ve mafyanın içinde olduğu bilinen ihale, hangi TV kana
lında yayınlanırsa yayınlansın, şeffaf ve şaibesiz olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Bu konu
da siyasetçi-mafya-işadamı ilişkileri ortada. İncelediğimiz dosyalarda hepsi ile ilgili bir çok örnek-
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ler var. Sonra, bazı siyasiler ile ihaleye girecek işadamlarının ilk tanışmaları, hem de başka siyasî
lerin tavassutu ile, hep ihale öncesine denk geliyor nedense? Zamanlama harika. Bunların, tabii mü
nasebetler sonucu tanışmalar olduğunu kabul etmek, bazı şeyleri görmezlikten gelmek olur. "Bu 
işin merkezînde olduğunu" söyleyen, devrin Başbakanı Sayın A. Mesut Yılmaz'ın, bu işlerden ha
beri olmadığını kabul ederek masum olduğu düşünülemez. 

- İhale niçin iptal edildi? Buradan yola çıkalım. İhaleye mafya gölgesi düştüğü için. Buna hiç 
kimsenin itirazı olmaz. Mafya gölgesi olduğu, Alaattin Çakıcı'nın Korkmaz Yiğit vasıtası ile bu işin 
içinde bulunduğu, Mayıs-Haziran aylarında Sayın Başbakan ve Sayın ilgili Devlet Bakanı tarafın
dan biliniyordu. (Sn. A. Mesut Yılmaz ve Sn. Güneş Taner'in ifadeleri bu yönde). Sayın Başbakan, 
Sayın Güneş Taner'e önce ihaleye Korkmaz Yiğit'in alınmamasını söylüyor. Sayın Güneş Taner de 
"hay hay" diyerek bunun gereğini yapacağını söylüyor. Korkmaz Yiğit Sayın Hüsamettin Cindo-
ruk'un tavassutu ile Sayın Başbakanla ve bilahara Sayın Güneş Taner'le görüşüyor, Sayın Güven 
Erkaya'yı referans gösteriyor ihaleye giriyor. Peki sormak lazım: Önceki bilgileri "duyum veya bil
gi notu" gibi hukuken delil kabul edilmeyecek tam bilgi şeklinde yorumlamayarak, hemen Kork
maz Yiğit'in ihaleye alınmaması emrini veren Sayın Başbakan, sonradan ne değişmişte aynı bilgi
leri "duyum" veya "bilgi notu" şekline sokarak Korkmaz Yiğit'in ihaleye girmesini sağlamıştır. Bu
rada İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13.5.1998 tarihli yazısı ve yine Emniyet Genel Müdürlüğü 
Asayiş Daire Başkanlığının "bilgi notu" olarak değerlendirildiği bilgiler "bize ulaşmadı" dendi. Bu 
bahane arkasına sığınıldı. Düşünebiliyor musunuz? Sizin özel kaleminize kapalı zarfta, acil ve giz
lidir ibaresi ile bilgi geliyor ve oradan Başbakana ulaşmıyor. Bunu inandırıcı bulmuyorum. Bilgi 
notu Sayın Başbakana ve dolayısıyla sorumluluğu olan herkese ulaşmıştır. Ancak çok ince bir ay
rıntı olarak, senaryo akışı böyledir. Farzedelim bilgi notu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazı
sı ulaşmadı; 

1. Daha önce Alaattin Çakıcı'nın bu ihaleye ilgisi sokaktaki vatandaş tarafından biliniyor, Sa
yın Başbakan ve Sayın ilgili Bakan tarafından da bilindiği ifadelerinde geçiyor. Buna dayanarak, 
Korkmaz Yiğit'in ihaleye girmesinin önlenmesine bile karar veriliyor. 

2. Önceki bilgiler yok sayılıyor, bize resmî yazılı bilgi ulaşmadı bahanesi ile Korkmaz Yiğit iha
leye sokuluyor. Dolayısıyla mafya ihaleye giriyor. Yani ihale şiabeli hale geliyor ve fesat karışıyor. 

Burada ihalenin sağlıklı bir ortamda yapılması idarenin, dolayısıyla Sayın Başbakanın ve ilgi
li Sayın Bakanın görevidir. Bu görev yerine getirilmemiştir. Bilgileri olduğu halde, Devletin ilgili or
ganlarını harekete geçirerek, şaibesiz bir ihale yapılmasını sağlayamamışlar veya sağlamamışlardır. 

-Türk Ticaret Bankası ihalesi siyasilerin merkezinde olduğu bir ihaledir. Fesat, siyasiler tara
fından karıştırılmıştır. İhalenin ana unsuru teknisyenler olması gerekirken "500 milyon dolardan 
aşağı verirseniz iptal ederim" diyerek direk müdahalede bulunan, ihaleye katılanların biri hariç hep
si ile görüşen, birinden aldığı bilgiyi bir başkasına aktaran Sayın Başbakan ihaleye fesat karıştırmış
tır. Bunun mazeretini Sayın Eyüp Aşık şöyle ifade ediyor "politikacı riske girmelidir, Devletin ma
lını ucuza satmamak için riske girmek gerekir". Bu masumane ve fedakârlık görüntüleri arasına sı
ğınma, asıl olayı gizlememelidir. 

- Sayın Mesut Yılmaz 21 inci Yasama Dönemi başlangıcında yani bundan takriben bir yıl ön
ce, hükümet kurma çalışmaları devam ederken basına yansıyan ve geniş yankı bulan bir beyanında 
"Yüce Divana giderek aklanmak istediğini, kabine dışında da bunun için kaldığını" ifade etmiştir. 
Bunu istemek en tabi hakkıdır. Bu hakkını kullanmasına engel olmak yanlış olur diye düşünüyo
rum. TBMM'de, geçmişte soruşturma önergelerinde suçlamalar yapılmış, komisyonlar kurulmuş, 
pazarlıklar sonucu, suçlanan kişiler iddia sahipleri tarafından aklanmıştır. Bu da TBMM'nin itiba
rını zedelemiş, "siyasiler birbirinin yolsuzluklarını örtbas ettiler" şeklinde yankılanmıştır. 
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- Sayın Güneş Taner savunmasını yaparken verdiği ifadede "sizin beni yargılama hakkınız 
yok; beni ancak mahkeme yargılar" diyerek istek ve tercihini ortaya koymuştur. Bu istek ve terci
he karşı çıkmak haksızlık olur sanırım. 

Sonuç olarak; 

1. Eski Başbakan Sayın A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Sayın Güneş Taner Yüce Di
vana giderek aklanmayı istemişlerdir. 

2. İhaleye fesat karıştırmışlar, dolayısıyla görevlerini kötüye kullanmışlardır. 

3. İhaleye mafya gölgesinin düşmesine göz yummuşlar, şaibesiz bir ihale yapılmasını sağlaya
mamışlardır. 

Düşüncesi ile Sayın Ahmet Mesut Yılmaz ve Sayın Güneş Taner'in Yüce Divana şevki gere
kir vicdani kanaatindeyim. 

Alınan karara karşı Muhalefet Şerhimi arz ediyorum. 

Saygılarımla... 

6.6.2000 
Dr. Mükremin Taşkın 

Nevşehir 
9/43 Soruşturma Komisyon Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİM 

Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusun
da gerekli tedbirleri almadıkları için Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş 
Taner hakkında açılan Meclis soruşturma komisyonunun yaptığı çalışma ve araştırma neticesinde 
vardığım kanaat hem Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hem de Devlet Eski Bakanı Güneş Ta
ner'in Yüce Divan'a şevki yönünde olmuştur. Çünkü; 

1. Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ın Türk Ticaret Bankasının özelleştirme ihalesi ilgili organik 
hiçbir bağı ve görevi olmadığı halde çok yakından ilgileniyor. Kendi ifadeleriyle biri hariç katılan 
diğer iştirakçilerin hepsiyle görüşüyor. Yani ihaleye katılacak kişilerle görüşme yapıyor. Katılanla
rın görüşlerini birinden diğerine aktarıyor. Mesela birine "şu kadardan aşağı olmasın" diyor. Dola
yısıyla ihaledeki bu davranışlarıyla Sayın Başbakan suç işlemiştir. 

2. Hem Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz hem de Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Türk 
Ticaret Bankası İhalesinden önce de sonra da Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı'yla ilişkisini bili
yorlardı. Bu ilişkiyi bildikleri halde ihalenin yapılmasına izin vermişlerdir. 

3. İhaleden önce Eyüp Aşık'ın Erol Evcil'le görüşmesinde Alaattin Çakıcı'nın Türk Ticaret 
Bankasıyla olan ilgisini konuşmuşlardı. Eyüp Aşık'ın bilgilerini Başbakan'a ilettiği bir vakıadır. 

4. Emniyetin Arşivinden Korkmaz Yiğit-Alaattin Çakıcı'nın ilişkilerini havi ses kaseti Fikri 
Sağlar'a gönderiliyor da, nasıl oluyor da Sayın Başbakan Emniyet birimlerinden ilişkileri tevsik 
edici bir kanıt bulunamaz. 

5. İhaleden bir gün önce Emniyetin ilgili birimleri Başbakanlığa ihaleye mafyanın karıştığını 
belirten bir yazı gönderiyorlar. Ancak yazı Başbakanlıkta kayboluyor. Aynı şekilde yazı Merkez 
Bankasına da gönderiliyor. 
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6. Sanık ifadelerinde Bankanın iyi bir fiyatla satıldığını, dolayısıyla kamu zararının bulunma
dığını, aslında kamu yararının bulunduğunu iddia etmektedirler. Bu doğru değildir. Çünkü ihaleden 
önce hazine bu bankaya 485 milyon dolar para koymuştur. Duran Varlıkları da hesaba kattığınız za
man aksine iddia edildiği gibi yüksek bir fiyata değil, ucuz bir fiyata satılmıştır. Kaldı ki GSM iha
lesinde yabancı uzmanların tespiti 650 milyar dolar olduğu halde 2,5 milyar dolar değerinin üzeri
ne çıkmıştır GSM ihalesi. 

7. Kasetler ortaya çıktıktan sonra suçluluk telaşı içinde hemen ihale iptal ediliyor. Korkmaz'in 
üzerine gidiliyor. Bu davranış ihaleye mafyanın karıştığının bilinmesinden ileri geliyor. 

8. Genç TV olayı: Korkmaz Yiğit Genç TV'yi Kamuran Çörtük'e 41 200 bin dolara satıyor. 
Halbuki Korkmaz Yiğit bu TV'yi 89 milyon dolara satın almıştı. Neden yarı fiyatına satsın. Çünkü 
olayın her aşamasında Kamuran Çörtük vardır. Hükümet ve Yiğit ilişkilerinin kurulmasında olan 
katkılarından dolayı Genç TV'yi yarı fiyatına almıştır. Aynı şekilde Cefi Kamhi de olayın her saf
hasında bu ihalenin içindedir. Korkmaz Yiğit'le ilişkileri iddia ettiği gibi değil aksine Korkmaz Yi
ğit'in dediği eskiye dayanan samimi ilişkilerdir. 

9. Korkmaz Yiğit bir medya imparatorluğu kurmak istiyordu. Kanal 6, Kanal E, Milliyet Ga
zetesi, Yeni Yüzyıl ve daha başka gazeteler. Korkmaz Yiğit, tek başına böyle bir işe girmeye cesa
ret edemez. Hükümetin teşvikleri var. Destekleri var. Güneş Taner kredi bulacağını vadediyor. Sa
yın Başbakan da Korkmaz'a yardımcı olunmasını istiyor. 

10. Sayın Başbakan Mesut Yılmaz, Yavuz Ataç'la Alaattin Çakıcı'nın ilişkilerini çok yakından 
biliyor. Bunları Yavuz Ataç kendisine anlatıyor. Yani Ataç bir çete başına, mafya başına yardım ve 
yataklık yapıyor, kırmızı pasaport temin ediyor. Ancak Başbakan bir kamu görevlisi olan Yavuz 
Ataç hakkında hiçbir işlem yapmadığı gibi onu Çin'e tayin ediyor. 

Dolayısıyla yukarıda kısaca zikredilen sebeplerden dolayı Eski Başbakan Ahmet Mesut Yıl
maz ile Devlet Eski Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'a sevkedilmesi hususunda bende oluşan 
kanaati ifade ederken yüce yargı sonunda bu hususta adaletin gereğini yerine getirecektir. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

9/43 NO'LU SORUŞTURMA KOMİSYONU 
MUHALEFET ŞERHİ 

TBMM 20 nci Dönem Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşının, Türk Ticaret Ban
kasının, satış ihalesi ile ilgili olarak, ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri 
almayarak, Görevlerini Kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin TCK'nun 240 inci maddesine uy
duğu iddiası ile Devlet eski Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan A. Mesut Yılmaz haklarında 
Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri uyarınca bir meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önerge ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonucu çıkan karara ilişkin muhelefet şerhimiz. 

Ek olarak sunduğumuz: 
Alaattin Çakıcı - Korkmaz Yiğit - Türkbank ve Soruşturma Konusu İlgililerin İlişkiler Krono

lojisi 
Başlıklı, ifadelerden alınan liste ve tutanaklar ışığı altında yapılan tespitlerimiz incelendiğinde 

aşağıdaki bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır: 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 13.5.1998 tarih ve 7956-98 sayılı bir yazı ile Türkbank'a talip 

olan ve ilgilenen kişi ve kuruluşlar olarak aşağıdaki isimleri: 
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Doğan Grubu 
Koç Grubu 
Sabancı Grubu 

Güriş Holding + Mehmet Emin Karamehmet 
Bayındır Holding Sahibi Kamuran Çörtük 
Üniversal Holding'den Murat Demirel 
Azmi Ofluoğlu 
Korkmaz Yiğit, olarak bildiriliyor. Fakat Alaattin Çakıcı'nın, ilişkisi eskilere dayanan, Kork

maz Yiğit ile anlaştığını ve bu amaçla da çeşitli girişimlerde bulunacağı bilgilerinin elde edildiği bir 
istihbarat yazısını Ankara'ya Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına "çok gizli" 
kaydı ile bildiriyor. 

Aradan bir ay kadar bir zaman geçtikten sonra; 13.5.1998 tarih ve 7956-98 sayılı yazısını ilgi 
tutarak, 4.6.1998 tarihi itibari ile Türk Ticaret Bankası ihalesine katılma başvuru süresinin sona er
diği bu tarih itibarı ile anılan bankanın ihalesine katılmak için, 

Erdoğan Demirören 

Ali Balkaner 
Hayyam Garipoğlu 
Azmi Ofluoğlu ve 
Korkmaz Yiğit isimli işadamlarının başvuruda bulunduğunun bilindiği, Bankanın ihalesine ka

tılmak isteyen diğer iş adamlarına ise, Alaattin Çakıcı tarafından baskı yapıldığı ve ihaleye girme
lerinin engellendiği, ihaleye katılacakları ifade edilen yukarıdaki isimlerin ise Alaattin Çakıcı tara
fından yönlendirildikleri ve Alaattin Çakıcı ile anlaşmalı olarak, onun talimatları doğrultusunda iha
leye katıldıkları böylece, Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi konusunda ihalenin iş adamı 
Korkmaz Yiğit tarafından alınmasının sağlanması hususunda çaba sarfedildiği, 

T.C. Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan medya organlarına yansıyan bilgi
lere göre, anılan ihaleye: 

Zorlu Holding A.Ş. 
İpeks İplik A.Ş. 
As Yapı Endüstri A.Ş. 
Avrupa-Amerika Holding A.Ş. 

Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. isimli firmaların katıldığı yolunda bilgiler elde 
edilmiş olup, yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Alaattin Çakıcı-Korkmaz Yiğit ikilisinin kendile
rinden habersiz değişik firmaların da ihaleye girmesini önemsemedikleri, bankanın satın alınması 
hususunda ihalenin kendi inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleşeceği hususunda emin oldukları şek
linde istihbari mahiyette bilgiler elde edilmiştir. İfadeli bir yazıyı tekrar Ankara Emniyet Genel Mü
dürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına 8.6.1998 tarih ve 9721-98 sayılı çok gizli kaydı ile tekraren 
bildiriyor. 

Sayın Mesut Yılmaz komisyonumuza verdiği ifadesinde; ihaleden önce emniyetten kendisine, 
Alaattin Çakıcı-Korkmaz Yiğit ilişkisinin olduğunun bildirildiğini teyit ediyor. Hatta Emniyette ko
nuşmalarının olduğunu ifade ediyor. 
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Sayın Yılmaz, Güneş Taner'e bu doğrultuda bilgiler olduğunu, hiçbir şekilde Korkmaz Yigit'in 

bu ihaleyi almaması gerektiğini söylediğini ifade ediyor. 
Ancak Sayın Yılmaz, Cindoruk ve Kamhi ile görüştükten sonra tutumunu değiştiriyor. Emni

yetten gelen bilgileri gözardı ederek K. Yiğit'e komplo yapıldığı gerekçesine sığınıyor. K. Yiğit ile 
gerek Sayın G. Taner, gerekse Sayın M. Yılmaz müteaddid görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler es
nasında da sanki A. Çakıcı~K. Yiğit ilişkisi hakkında bilgisi olmayan bir birim arıyormuş gibi dav
ranıyor. MİT Müsteşarını çağırıyor ve kendilerine Korkmaz Yigit'in kendisinde Emniyetten gelen 
bilgiler olduğunu, bu bilgileri MİT'in doğrulayıp doğrulamayacağını soruyor ve MİT'in doğrula-
mayacağının cevabını aldığını ifade ediyor. 

MİT Müteşarından bu cevabı alan M. Yılmaz, ihale sürecinin yürümesine göz yumuyor. Em
niyet birimleri ihalenin durmadığını, devam ettiğini görünce, Başbakan'a tekrar bir not gönderiyor
lar. Bu arada 22 Eylül 1998 Salı günü Yılmaz ABD'ye gidiyor. Yılmaz-Taner-Yiğit görüşmelerin
den rahatsız olan Ecevit, Başbakanlık makamına vekalete başlayınca derhal MİT Müsteşarını çağı
rıp K. Yiğit hakkında bilgi temin ediyor. Bu arada da F. Sağlar'a, Çakıcı-Yiğit ilişkisini kanıtlayan 
bir bant gönderiyorlar. 

K. Yiğit, olayların Ecevit cephesinde aleyhine geliştiğini öğrenince, H. Özkan'ı ziyaret ediyor. 
Endişe içine düşen K. Yiğit, 30 Eylül Çarşamba günü İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ı makamında zi
yaret ediyor ve Çakıcı ile olan ilişkisini itiraf ediyor. Ve Yılmaz'ın, ABD'de olmasından ve kendi
sinin Başbakan vekili olmasından yararlanan Ecevit, konu üzerinde yoğunlaşıyor ve ihalenin dur
durulmasına vesile oluyor. 

NETİCE: 
Türkbank ve Çeteler Komisyonundaki tutunaklardan yararlanarak elde ettiğimiz konular sırası 

ile şöyle : 
1. E. Aşık vasıtası ile A. Mesut Yılmaz'ın Çakıcı ile ilişkisi vardır. Çakıcı'dan siyasî olarak Re-

fah-Yol iktidarının düşürülmesine destek olmasını ister. 
2. Yumruk olayının aydınlanması için yine A. Çakıcı'dan ve Erol Evcil'den yardım talep eder. 
3. Çakıcı ile ilişkisi çok açık ve belgeli olan K. Yigit'in Türkbank ihalesine girmesini onaylar. 
4. İhaleye, fiyat biçmek sureti ile ihaleyi yönlendirir ve müdahale etmiş olur. 
5. Basında ve kamuoyundaki tepkiyi gözardı etmiştir. 
6. İhalenin K. Yiğit'de kalacağını bildiği halde, ihalenin yürütülmesine göz yumar. 

7. K. Yigit'in bir medya devi oluşturma gayretlerine destek vermektedir. 
8. 13 Mayıs 1998 tarihinde resmen kendisine bilgi verilmesine rağmen 13 Ekim 1998 tarihine 

kadar ihalenin sürdürülmesine göz yummaktadır. 
9. G. Taner'e önceleri K. Yigit'in ihaleye sokulmamasını tembih etmesine rağmen bilahare bu 

tutumundan vazgeçerek K. Yigit'in ihaleye girmesine ve ihaleyi kazanmasına göz yummuş, hatta 
devir ve teslim işlemlerine izin vermiştir. 

10. İhalenin tahakkuk etmemiş olması, suç unsurunu ortadan kaldırmayacaktır. 

11. Bu sebeplerden ötürü karara itiraz ediyorum. 
6.6.2000 

Mustafa Niyazi Yanmaz Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Şanlıurfa Bursa 
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13 Mayıs 1998 

2 Haziran 1998 Salı 
4 Haziran Perşembe 
8 Haziran 

30 Haziran Salı 

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ İLE 
BURSA MİLLETVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU'NUN 

MUHALEFET ŞERHLERİNİN EKİ 

A. ÇAKICI-KORKMAZ YİĞİT-TÜRKBANK VE SORUŞTURMA KONUSU 
İLGİLİLERİN İLİŞKİLER KRONOLOJİSİ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Emniyet Genel Müdürlüğü 
İstihbaratına Türkbank İhalesi İle İlgili Korkmaz Yiğit-
Alaattin Çakıcı ilişkisi olduğu 7956 sayılı Yazı ile bildiriliyor. 
Korkmaz Yiğit Kanal E'yi satın alıyor. 
Merkez Bankası Türkbank için ihaleye çıkıyor. 
Türkbank ihaleye çıkınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 9721 sayılı bir Yazı ile, bir önceki 
yazısını teyiden tekrar bir yazı gönderiyor. 
Korkmaz Yiğit Ankara'da Başbakan Yılmaz ile görüşüyor, 
ihaleye girme onayını alıyor. 
(Tutanak 1.5.2000 Sedat Ergin ifadesi) ihaleye kimin gireceğini 
Başbakan tespit ve yönlendirmiş oluyor. 
Korkmaz Yiğit Genç TV'yi satın alıyor, Genç TV Sahibi 
Ali Karacan yakın çevresine televizyonunu 89 milyon $'a 
sattığını ifade ediyor, ancak bilahare... 
Korkmaz Yiğit Genç TV'yi 20 gün sonra Kamuran Çörtük'e 
41 200 $'a satıyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Türkbank İhalesi konusunda 
Başbakan Yılmaz'a uyarıcı içerikte bir istihbarat notu gönderiyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Bankasına ikinci bir uyarı 
yazısı gönderiyor. Kopyası bilgi için Başbakanlığa da gönderiliyor. 
T.C. Merkez Bankası gelen yazıdan ilgili mercilere bilgi vermiyor. 
Aynı gün Türkbank ihalesini Korkmaz Yiğit kazanıyor. 
Korkmaz Yiğit Kanal 6'yı satın alıyor. 
Çakıcı Fransa'da yakalanıyor. 
Korkmaz Yiğit Başbakan Yılmaz'la Ankara'da buluşuyor, 
Mesut Yılmaz M. Turhan Akköprülü'yü telefonla arıyor 
"Korkmaz Yiğit sana Kanal 6 için genel müdürlük teklif edecek 
kabul et" diyor. (Bu ifadeyi, Mesut Yılmaz, bu olaydan haberin 
var mı?) diyerek teyid ediyor. Bu görüşmeden 3-4 gün sonra 
Akköprülü ile anlaşma yapılıyor ve Akköprülü Kanal 6'da işe 
başlıyor. Bugünkü görüşmede Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit'e 
Milliyet Gazetesini almayı telkin ediyor. Kanal 6'da atamalar 
başlıyor. 

10 Temmuz Çarşamba 

31 Temmuz Cuma 

3 Ağustos Pazartesi 

4 Ağustos Salı 

4 Ağustos Salı 
14 Ağustos Cuma 
17 Ağustos Pazartesi 
27 Ağustos Perşembe 
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28 Ağustos Cuma 

28 Ağustos Cuma 

8 Eylül Salı 

10 Eylül Perşembe 

11 Eylül Cuma 

12 Eylül Cumartesi 

13 Eylül Pazar 

14 Eylül Pazar 

19 Eylül Cumartesi 

22 Eylül Sah 

23 Eylül Çarşamba 

28 Eylül Pazartesi 

28 Eylül Pazartesi 

28 Eylül Pazartesi 

30 Eylül Çarşamba 

30 Eylül Çarşamba 

2 Ekim Cuma 

Başbakan ekonomi kurmaylarıyla toplanıyor. Güneş Taner, 

"Türkbank'ı ne yapacağız arkadaşlar rahatsız" diyor. 

Yılmaz "MİT Raporundan bir şey çıkmadı" diyor. 

Korkmaz Yiğit, Yeni Yüzyıl'ı satın alıyor. 

Hazine Türkbank'ın Yiğit'e devri için ön izni veriyor. 

Aydın Doğan ile Korkmaz Yiğit Bodrum'da Milliyet'in satışı 

konusunda anlaşmaya varıyorlar. 

Korkmaz Yiğit Ankara'ya geçip Başbakan Yılmaz'a Milliyet'i 

satın aldığını bildiriyor. 

Akşam Gazetesinde Korkmaz Yiğit'in Milliyet'i satın aldığı 

haberi çıkıyor. 

Korkmaz Yiğit İstanbul'da saat 16.00'da Güneş Taner'in evinde 

görüşme yapıyor. (Uzun Yol adlı kitaptan) 

Ecevit, bu haberden rahatsız oluyor. Temizel ve Özkan'ı çağırarak 

Yiğit konusunda harekete geçin talimatını veriyor. 

Yılmaz çeteler konusunda basın toplantısı düzenliyor. 

Mesut Yılmaz ABD'ye gidiyor, Ecevit Başbakan vekili oluyor. 

Ecevit ertesi günü MİT Müsteşarı Atasagun'u Başbakanlığa 

çağırıp Korkmaz Yiğit hakkında bilgi istiyor. 

Pazar günü (27) Mersin'den dönen Fikri Sağlar posta kutusunda 

Yiğit-Çakıcı bandını buluyor. 

Fikri Sağlar bandın deşifresini Çanakkale'de bulunan 

Deniz Baykal'a iletiyor. 

Korkmaz Yiğit, Ecevit cephesindeki olumsuz havayı öğrenince 

Ankara'ya gelip H. Özkan'ı ziyaret ediyor ve "Bu işte Devlet ve 

benim için bir zarar var mı?" sorusunu yöneltiyor. 

Korkmaz Yiğit, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ı ziyaret ediyor ve 

Çakıcı ile ilişkisini itiraf ediyor. Aktaş konuşmayı gizlice 

banda alıyor. 

Fikri Sağlar ve Deniz Baykal CHP Genel Merkezinde biraraya 

geliyorlar, Baykal, "Bandı siz açıklayın" diyen Sağlar'a benim 

açıklamam doğru olmaz, sen açıkla" diyor. 

Başbakan Yılmaz ve H. Özkan, SWISS Otel'de 4,5 saat başbaşa 

görüşüyorlar. Özkan, Yılmaz'dan Aktaş'm elinde zabıt 

olduğunu öğreniyor. 
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2 Ekim Cuma 

5 Ekim Pazartesi 

5 Ekim Pazartesi 

6 Ekim Salı 

7 Ekim Çarşamba 

7 Ekim Çarşamba 
8 Ekim Perşembe 

11 Ekim Pazar 

12 Ekim Pazartesi 

13 Ekim Sah 

13 Ekim Salı 
21 Ekim'Çai"Şamba 
27 Ekim Salı 
28 Ekim Perşembe 
29 Ekim Perşembe 

H. Özkan ve K. Yiğit, İstanbul'da Özkan'ın Suadiye'deki evinde 
buluşuyorlar, Özkan: Sana Başbakan ve Başbakan Yardımcısı 
adına yanıt veriyorum: Bu işte şana zarar var, diyor. 
Yiğit: Erol Evcil'den korkuyorum, diye cevap veriyor. 
Ecevit, H. Özkan, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, Ecevit'in 
makamında biraraya geliyorlar. Aktaş, Korkmaz Yiğit'le 
görüşmesinde aldığı izlenimleri aktarıyor. 
Ecevit-H. Özkan-Aktaş üçlüsü doğruca Mesut Yılmaz'in yanına 
gidiyorlar. İlk kez ihaleyi iptal eğilimi doğuyor. Mesut Yılmaz 
ABD'de olan Güneş Taner'i arayıp, durdurun diyor. 
Yılmaz, Orhan Taşanlar ve Kutlu Aktaş'la Nesim Malki 
cinayetini görüşüyor. 

K. Yiğit CHP Lideri Baykal'ı ziyaret ederek, bandı yayınlamayın 
diyor. 
Milliyet'in Korkmaz Yiğit'e satışı açıklanıyor. 
Fikri Sağlar, Çakıcı-Yiğit bandını gazeteci Tuncay Özkan'a 
dinletiyor, o da durumu Başbakan'a iletiyor. 
Güneş Taner, ABD'den dönüyor, kendi evinde Korkmaz Yiğit ile 
tekrar buluşuyor. 
Yılmaz, Antalya'da Emniyet Yetkilisi Emin Arslan'a İstanbul 
Emniyet istihbaratının elindeki bandı soruyor. Dördüncü bandın 
Emniyette bulunduğu anlaşılıyor. 
Fikri Sağlar basın toplantısı yaparak Çakıcı-K. Yiğit bandını 
açıklıyor. 
Türkbank İhalesi durduruluyor. 
Aydın Doğan Milliyet'e geri dönüyor. 
Korkmaz Yiğit şantaj bandını dolduruyor. 
Mesut Yılmaz 5 bakan ve 6 bürokrat ile basın toplantısı yapıyor. 
Sayın Hüsamettin Cindoruk'un Hürriyet'e demeci: 
Cindoruk, kendisinde başka bilgiler olduğunu belirterek 
"bu zat, daha sonra Devlet Bakanı Güneş Taner'le daha başka 
seferler de konuşmuştu. Yani, bizim bu tanışmamızdan sonra 
bunlar yakınlık kurmuşlar" dedi. Cindoruk, şöyle devam etti: 
Sonra benim hatırladığım bir durum daha var. Başbakan bana bir 
yerde "Ben araştırdım, bu adam mafyayla ilgili değilmiş" dedi. 
Yani adamla konuşmasında müspet sonuç çıkardığı da anlaşılıyor. 
"Adamın parası mafya parası değil, kara para değil" dedi. 

Ve ihaleye girmesine müsaade etti. Sonra da ihaleyi bu adama 
verdi. Cefi de bunu bana çok methetti. 
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DİZİ PUSULASI 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Tarih 

— 

03.02.2000 

14.04.2000 

Muhtelif 

06.03.2000 

10.03.2000 

... 

... 

06.03.2000 

31.03.2000 

31.03.2000 

07.04.2000 

Sayı 

Muhtelif 

675 

692 

431,748, 
1531-5 

026758 

1607 

— 

— 

063591 

090/0513 

9636 

2142 

Sayfa Adedi 

78 

1 

1 

3 

592 

17 

1361 

11 

8 

138 

2 

92 

ÖZÜ 

Komisyonun kuruluşu hakkındaki önerge ve 
karar 

Komisyon üyelerinin seçimi 

Süre uzatma kararı 

Uzman ve Müfettiş görevlendirme yazdan 

Merkez Bankasından gelen belgeler 

Korkmaz Yiğit'in RTÜK'ten alınan deşifre 
bandı 

D.G.M. dosyalan (3 klasör) 

Kutlu Aktas ile Korkmaz Yiğit arasındaki 
görüşmenin deşifre metni. 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müd.) gelen 
belgeler. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu 

MİT'ten gelen yazı 

Arena Programındaki A.Mesut Yılmaz ve Güneş 
Taner'in açddamalan. 
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1 

" Sıra No 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Tarih 

07.04.2000 

14.04.2000 

11.04.2000 

— 

— 

30.05.2000 

31.05.2000 

Muhtelif 

. 

-

Muhtelif 

-

-

Sayı 

2142 

2000/590 

— 

— 

Tutanaklar 

40-41-51 

-

-

Muhtelif 

. 

-

Muhtelif 

. 

-

Sayfa 
Adedi 

3 

4 

2 

1 

264 

48 

7 

33 

66 

14 

3 

274 

1 

3 

ÖZÜ 

Alaattin Çalucı'nın Flash TV'deki açıklamaları 

Alaattia Çakıcı'nın ve Erol Evcil'in yazılı ifadesi 

Deniz Baykal'uı yazdı ifadesi 

Hüsamettin Özkan'ın yazılı ifadesi 

Komisyonca yapılan görüşme tutanakları 

Diğer Soruşturma Komisyonlarınca alınan konu 
ile ilgili Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı'nın ifadesi 

Toplantı tutanağı (Değerlendirme) 

Toplantı tutanağı (Karar) 

Giden evrak 

Devam cetveli 

Zimmet defteri, gelen giden, karar defteri 

Gelen evrak 

Kitap (Kod adı Susurluk) 

Video Kaseti 

26 sırada 3026 parça evraktan ibarettir. 06.06.2000 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 481) 

20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Can
dan ve 57 Arkadaşı Tarafından Verilen Petrol Ofisi A.Ş. 
(POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkla
rı ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
339 ve 240 mcı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Başbakan 
A. Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
ge ve (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Petrol Ofisi A.Ş.'nin % 51'lik kamu hissesinin özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldığı ve ihale

de en yüksek fiyatı veren (1 160 milyon Dolar) Akmaya-Orteks grubunda kaldığı bilinmektedir. 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15.7.1998 tarihli toplantısında aldığı beklenme'dik bir kararla 

ihaleyi alan firmayı devre dışı bırakmış, 2 nci sırada olan firmayla da görüşmeden, ihaleyi 3 üncü 
sıradaki Konsorsiyuma verdiğini açıklamıştır. 

Konu dikkatle incelendiğinde, ihalenin sonuç bölümü hariç, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu
nun şeffaflık ilkesine aykırı olduğu, ayrıca 4054 sayılı Rekabet Kurulu Yasasının çiğnendiği, Özel
leştirme Yüksek Kurulu kendi kuruluş kanununda olmamasına rağmen sıra değişikliğine giderek ve 
tercih kullanmak suretiyle ihaleye fesat karıştırılarak devleti zarara uğrattığı görülmektedir. Daha 
da önemli olan Başbakan'ın bu tutumu Özelleştirme Kurumunu yıpratmış, şaibe altında bırakmış ve 
ileride yapılacak özelleştirmeleri de etkileyecek bir hal almıştır. 

Bu sebeple Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi hakkında T.C.K.'nun 240 in
ci ve 339 uncu maddesindeki görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma sonucunu oluştu
ran eylemlerinden dolayı Anayasanın 100 üncü, TBMM içtüzüğünün 107 nci maddesi uyarınca bir 
meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 20.7.1998 

Veysel Candan Ekrem Erdem Musa Uzunkaya 
Konya İstanbul Samsun 

Lütfi Yalman Feti Görür Sabahattin Yıldız 
Konya Bolu Muş 

Zülfükar İzol Yakup Budak Abdullah Gencer 
Şanlıurfa Adana Konya . 

Cemalettin Lafçı Süleyman Arif Emre Ahmet Çelik 
Amasya İstanbul Adıyaman 
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Hasaii Hüseyin Öz 
Konya 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Sıtkı Cengil 
Adana 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Rıza Ulucak 
Ankara 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 

Ahmet Karavar 
Şanlıurfa 

'hmet Alton Karapaşaoğlu 
Bursa 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

İsmail İlhan Sungur 
Trabzon 

Sacit Günbey 
Diyarbakır 

Aslan Polat 
, Erzurum 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Kazım Ataoğlu 
Bingöl 

Naci Terzi 
Erzincan 

Musa Okçu 
Batman 

Fethullah Erbaş 
Van 

Zeki Karabayır 
Kars 

Abdullah Arslan 
Tokat 

SaitAçba 
Afyon 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Bilge 
Ankara 

Memduh Büyükkılıç 
Kayseri 

Cafer Güneş 
Kırşehir 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Ertan Yülek 
Adana 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Ramazan Yenidede 
Denizli 

Şaban Şevli 
Van 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Ahmet Doğan 
Adıyaman 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

M. Salih Katırcıoğlu 
Niğde 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

GEREKÇE 
1. POAŞ özelleştirmesinde satışa esas olan değerlendirme sağlıklı yapılmamıştır. Birçok gay

rimenkul iz bedel üzerinden yazılmış ve gerçek değerin yazılması durumunda satışın zor olacağı dü
şünülmüştür. Ayrıca bürokratlar etki altında bırakılarak özelleştirmeye karşı oldukları ithamıyla 
karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu mantık içerisinde POAŞ'm mal varlığı 650 milyon dolar olarak 
deklare edilmiştir. Bu değer gerçek kıymetin çok altında olup eksik ve yanlıştır. POAŞ yetkililerin 
verdiği bilgiye göre POAŞ bilançosundaki kasa, banka, stoklar ve alacaklar gibi her an nakte çev
rilebilecek değerlerin toplamı 90-100 trilyon liradır. Ayrıca Petrol Ofisin aktifinde yer alan ve de
ğeri trilyonlarla ifade edilen gemi, tanker, uçak ikmal tankerleri ve kara nakil vasıtaları 1 TL iz be-
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del üzerinden izlenmektedir. Devlet Planlamadan ödeneği alınamayan birçok yatırım, bakım, 
onarım faslından yapıldığı için bilanço aktifinde yer almamaktadır. Gerçek bir değerlendirme ve he
sap yapıldığında POAŞ'ın bugünkü değerinin bir kaç katrilyon olduğu ortaya çıkacaktır. 

2. POAŞ'ın özelleştirilmesinde altyapı eksiklikleri mevcuttur. Özellikle çalışan personelin, iş
çi memur ve sözleşmeli personel açısından belirsizlikler mevcuttur. Bu ana kadar 2903 sözleşmeli 
personel tazminatlarının kimin tarafından ve nasıl ödeneceği hususunda yazılı olarak müracaat et
melerine rağmen henüz bir cevap alamamışlardır. Şayet çalışan işçiler tazminatları ödenmek sure
tiyle işten çıkarılacaklarsa veya memurlar başka bir devlet kurumuna aktarılacaksa, bu yapılacak iş
lem 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun çeşitli fıkralarına aykırıdır. 

3. POAŞ petrol ürünleri üretim, rafine ve dağıtımında bir halkayı teşkil eder. Bu halkada PO-
AŞ'la birlikte TÜPRAŞ, TPAO ve BOTAŞ bulunmaktadır. Bu halkanın en kârlı bölümü de PO
AŞ'ın yaptığı dağıtım, hizmetidir. POAŞ'ın yalnız başına özelleştirilmesi, diğerlerine zarar verecek 
ve özellikle de özelleştirme kapsamında olan TÜPRAŞ'ın değerini düşürecektir. 

4.4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ihalenin bütün safhalarının şeffaf olmasına amirdir. Halbu
ki bu olayda perde arkasında tüm işler tamamlandıktan sonra, son aşamada finale kaldığı söylenen 
firmalara TV ekranları açılmış ve oradan çıkan neticeye de uyulmamıştır. 

5. POAŞ özelleştirilmesinde yine 4046 sayılı Özelleştirme Kanununda stratejik önemi haiz fık
ra ihlal edilmiş ve satışta altın hisse yani kamu denetimi 5 yılla sınırlandırılmıştır. Bu durum hem 
sakıncalı hem de yasalara aykırıdır. Kaldı ki geçmişe baktığımızda 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında 
özel bir işletme olan ATAŞ rafinerisi bakıma alınma gerekçesiyle üretim durdurulmuş, ihtiyaç dev
let kuruluşu olan İPRAŞ'tan karşılanmıştır. 1990 Körfez Krizinde yabancı şirketler bütün ürünleri
ne zam yapıyorlar, ancak POAŞ eski fiyatla satışa devam ediyor, bu durumda yabancı şirketlerde 
fiyatları indirmek zorunda kalıyor. 1994-1996 yılında yabancı sermaye kuruluşu olan ATAŞ rafine
risi zarar gerekçesiyle üretimi durduruyor, bunun sonucunda hükümet aldığı bir kararla % 15'lik 
Akaryakıt İstikrar Fonundan vazgeçiyor. Yine Yunanistan'la yaşanan Kardak Krizinde Türk Silah
lı Kuvvetlerinin ihtiyacı bir gecede POAŞ bayilerine verdiği ürünü geri alarak karşılıyor. Özetle al
tın hisse yani kamu denetiminin 5 yılla sınırlandırılması sakıncalıdır. 

6. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4054 sayılı kanunu da ihlal ederek, Rekabet Kurulu görüşü
nü zamanında almayarak oldu bittiye getirmiştir. Rekabet Kurulu kendine müracaatla değil, basın
dan çıkan haberlerden yola çıkarak re'sen inceleme başlatmış ve şu ana kadar da sonuçlandırma
mıştır. Halbuki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı baştan sona Rekabet Kurulu ile birlikte paralel ça
lışması gerekmekteydi. Kamu menfaati bunu gerektirir. Aksi halde burada olduğu gibi yapılırsa, 
yönlendirme olur ve idare bundan zarar görür. 

7. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığının görev ve yetkileri ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu kurumların kuruluş kanunları incelendiği 
zaman, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tüm çalışmaları yapar, ihaleyi tamamlar ve Özelleştirme 
Yüksek Kurulu da işlemleri onaylar veya reddeder. Burada olduğu gibi 3 üncü sırada kalan bir kon
sorsiyumu birinci sıraya getirmek veya yeniden fiyat düzenleme yetkisi yoktur. Burada Özelleştir
me Yüksek Kurulunun yaptığı işlem hukuken tartışmalıdır ve yetki aşımı söz konusudur. Kaldı ki 
yaptığı işlem sonucunda idarenin kârı olmayıp, aksine zararı söz konusudur. 

8. Nihaî karar aşamasında, Önce aranan şartlara göre yeterlilik verilmişken, finale kalan 3 fir
madan ilave şartlar talep edilmiş, ihaleyi alan birinciyle, ikinci sırada olan firmayla hiç görüşme ya
pılmadan 3 üncü firmanın fiyatı birinci firmanın rakamına yükseltilerek ihale sonuçlandırılmaya ça-
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lışılmıştır. Halbuki birinci ve ikinci firma daha şimdiden 50 milyon dolar (yaklaşık 2 trilyon) fazla 
verebileceklerini açıklamışlardır. Bu gelişmeler önceden planlı bir satışın yapıldığı, firmanın da alet 
olarak kullanıldığı izlenimini vermektedir. Özelleştirme tdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Yüksek 
Kurulu adına açıklama yapan Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi'nin Rekabet Kurulu ile ilgili açıkla
masında çelişki olup, yapılan bu haksız uygulamada siyasî ve ticarî ilişkilerin ve menfaat lobileri
nin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız hususlar Özelleştirme İdaresinin satışlarına gölge düşür
müş ve daha sonra yapacağı satışlar da talebi azaltmıştır. Aslında bu tür uygulamalar hükümete olan 
güveni de sarsmaktadır. Dolayısıyla yapılan, hatalı, yanlış ve hukuk dışı işlem, bundan sonra özel
leştirilecek kurumların da değerinde düşüşe sebep olmuştur. 

Bu sebeple Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi haklarında TCK'nun 240 
inci ve 339 uncu maddesindeki görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma sonucunu oluş
turan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 üncü, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir meclis soruşturması açılmasını arz ve talep ederiz. 

(9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 5.6.2000 

Komisyonu 
Sayı: A.01.1.GEÇ.91 32-29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük 

Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 
ve 240 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakam 
Işın Çelebi Haklarında Kurulan (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun, yaptığı 
soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Komisyon Başkanı 
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I- KOMİSYONUN KURULUŞU: 

20 nci Dönemde; Konya Milletvekili Veysel CANDAN ve 57 Arkadaşı, 
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve 
Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan A.Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Işın Çelebi 
Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge vermişlerdir. 

Sözkonusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 
13.10.1998 tarihli 6 ncı Birleşiminde görüşülmüş ve aşağıdaki 601 Sayılı Karar ile 
kabul edilerek Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuştur. 

Karar No 601: 

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'ın Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları 
ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Başbakan A.Mesut YILMAZ ve Devlet Bakanı Işın Çelebi Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun 2 
aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi 
tarihinden başlanılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
13.10.1998 tarihli 6 ncı Birleşiminde karar verilmiştir. 

Komisyon 16.12.1998 tarihinde birinci toplantısını yapmış ve çalışmalarına 
başlayarak Başkanlık Divanını oluşturmuştur. Yapılan gizli oylama sonucu Aydın 
Milletvekili Sayın Cengiz ALTINKAYA 8 oyla Başkanlığa, İstanbul Milletvekili 
Sayın Mehmet SEVİGEN 13 oyla Başkanvekilliğine, Balıkesir Milletvekili Sayın 
Abdülbaki ATAÇ 14 oyla Sözcülüğe, Yozgat Milletvekili Sayın Kazım ARSLAN 
9 oyla Katipliğe seçilmişlerdir. 

Komisyon çalışmalarına başlamış ve toplam 4 toplantı yapmıştır. 
Komisyonun çalışmaları bitmeden seçimler nedeniyle 20 nci Dönem sona ermiştir. 

20 nci Yasama döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönem 
içinde sonuçlandırılamayan ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan 9/32 
Soruşturma Önergesi ile birlikte 16 adet Meclis Soruşturması Önergesi 21 nci 
Döneme intikal etmiştir. 
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Meclis Başkanlığımız; bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin 
belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari 
mahiyette görüş bildirmek üzere bir kaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda 
ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan aşağıdaki öneri 
üzerine İçtüzüğün 72 maddesi uyarınca görüşme açılarak sözkonusu meclis 
soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu 
yüce genel kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmayı uygun görmüştür. 

Öneri: 

Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması 
Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış meclis 
soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40 ve 
9/41) Esas Numaralı Meclis Soruşturmaları Önergeleri için 1, diğer önergelerin her 
biri içinde 1 olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması 
Komisyonu (9/32 dahil) kurulması ve komisyonların ilk 2 aylık çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlanılması önerilmiştir. 

Sözkonusu öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
23 .'11.1999 tarihli 23 üncü birleşiminde okunarak 657 Sayılı kararla kabul 
edilmiştir. 

Komisyon 17.02.2000 tarihinde saat 13.00'de en yaşlı üye sıfatıyla Afyon 
Milletvekili Sayın Halil İbrahim ÖZSOY'un Geçici Başkanlığında toplanmıştır. 
Toplantıya 13 üye katılmıştır. Geçici Başkanın açılış konuşmasından sonra 
Komisyon Başkanlık Divanı seçimine geçilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucu 
Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal ÖZBİLEN 8 oyla Başkanlığa, Kars 
Milletvekili Sayın Arslan AYDAR 12 oyla Başkanvekilliğine, Artvin Milletvekili 
Sayın Ergün BAYRAK 11 oyla Sözcülüğe, Bayburt Milletvekili Sayın Şaban 
KARDEŞ 11 oyla Katipliğe seçilmişlerdir. (Ek-2) 

Komisyon Başkanlığına seçilen Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal 
ÖZBİLEN, Komisyona hitaben bir teşekkür konuşması yapmış ve Komisyon; 
bütün toplantılarında tam tutanak tutulmasına, gerektiğinde çalışma süresi boyunca 
genel kurul çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin alınmasına ve 
Başkana gerekli gördüğü hallerde diğer kurum ve kuruluşlardan belge, bilgi 
istenmesine, bilirkişi çağırmasına, yetki verilmesi hususunu kararlaştırmıştır. (Ek-
4) 
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Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihde toplanarak çalışma esas ve 

usullerinin belirlenmesi amacıyla 13.50'de toplantısını bitirmiştir 

Ancak Komisyonumuz başkanlık divanını oluşturup çalışmalarına 
başlamadan 03.02.2000 tarihinde üyelerimizden İzmir Milletvekili Sayın Süha 
TANIK istifa etmiştir. Bu suretle boşalan Komisyon üyeliğine Genel Kurulun 
16.02.2000 tarihli 58 inci Birleşiminde Afyon Milletvekili sayın Halil İbrahim 
ÖZSOY seçilmiştir. (Ek-5) 

Komisyonumuz çalışmalarına başladıktan sonra İstanbul Milletvekili sayın 
Necdet SARUHAN, Adana Milletvekili sayın Tayyibe GÜLEK ve Elazığ 
Milletvekili sayın Mustafa GÜL Komisyon üyeliklerinden istifa etmişlerdir.(Ek-5) 

Bu suretle boşalan üç üyelikten birine Genel Kurulun 22.02.2000 tarihli 60 
inci Birleşiminde Balıkesir Milletvekili sayın Hüseyin KALKAN, diğer ikisine ise 
Genel Kurulun 01.03.2000 tarihli 64 üncü Birleşiminde Ankara Milletvekili sayın 
Ayşe GÜROCAK ile İçel Milletvekili sayın Akif SERİN seçilmişlerdir. (Ek-5) 

Çalışmalarını düzenli bir şekilde yüreten Komisyonumuz, soruşturmayı ilk 
iki aylık süre içerisinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun 
yazılabilmesi amacıyla; iki aylık nihai bir çalışma süresi verilmesi için Türkike 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine 
Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.04.2000 
tarihli 80 inci Birleşiminde 19.04.2000 tarihinde ihtibaren iki aylık ek süre 
verilmiştir. (Ek-2) 

II-SORUŞTURMANIN KONUSU 

Konya Milletvekili Veysel CANDAN ve 57 Arkadaşı, Petrol Ofisi A.Ş. 
(POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük 
Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 339 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
A.Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Işın Çelebi Haklarında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılması 
için verdikleri Önergede; 

1. POAŞ Özelleştirmesinde satışa esas olan değerlendirme sağlıklı 
yapılmamıştır. Bir çok gayrimenkul iz bedel üzerinden yazılmış ve gerçek değerin 
yazılması durumunda satışın zor olacağı düşünülmüştür. Ayrıca bürokratlar etki 
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altında bırakılarak özelleştirmeye karşı oldukları ithamıyla karşı karşıya 
bırakılmışlardır. Bu mantık içerisinde POAŞ'ın mal varlığı 650 milyon dolar 
olarak deklare edilmiştir. Bu değer gerçek kıymetin çok altında olup eksik ve 
yanlıştır. POAŞ yetkililerin verdiği bilgiye göre POAŞ bilançosundaki kasa, banka, 
stoklar ve alacaklar gibi her an nakte çevrilebilecek değerlerin toplamı 90-100 
trilyon liradır. Ayrıca Petrol Ofisin aktifinde yer alan ve değeri trilyonlarla ifade 
edilen gemi, tanker, uçak ikmal tankerleri ve kara nakil vasıtaları 1 TL.iz bedel 
üzerinden izlenmektedir. Devlet Planlamadan ödeneği alınamayan bir çok yatırım, 
bakım onarım faslından yapıldığı için bilanço aktifinde yer almamaktadır. Gerçek 
bir değerlendirme ve hesap yapıldığında POAŞ'ın bugünkü değerinin bir kaç 
katrilyon olduğu ortaya çıkacaktır. 

2. POAŞ'ın özelleştirilmesinde altyapı eksiklikleri mevcuttur. Özellikle 
çalışan personelin, işçi memur ve sözleşmeli personel açısından belirsizlikler 
mevcuttur. Bu ana kadar 2903 sözleşmeli personel tazminatlarının kimin tarafından 
ve nasıl ödeneceği hususunda yazılı olarak müracaat etmelirine rağmen henüz bir 
cevap alamamışlardır. Şayet çalışan işçilere tazminatları ödenmek suretiyle işten 
çıkarılacaklarsa veya memurlar başka bir devlet kurumuna aktarılacaksa, bu 
yapılacak işlem 4046 sayılı Özelleştirme Kunununun çeşitli fıkralarına aykırıdır. 

3. POAŞ petrol ürünleri üretim, rafine ve dağıtımında bir halkayı teşkil eder. 
Bu halkada POAŞ'la birlikte TÜPRAŞ, TPAO ve BOTAŞ bulunmaktadır. Bu 
halkanın en karlı bölümü de POAŞ'ın yaptığı dağıtım hizmetidir. POAŞ'ın yalnız 
başına özelleştirilmesi, diğerlerine zarar verecek ve özellikle de özelleştirme 
kapsamında olan TÜPRAŞ'in değerini düşürecektir. 

4. 4046 sayılı Özelleştirme Kununu İhalenin bütün safhalarının şeffaf 
olmasını amirdir. Halbuki bu olayda perde arkasında tüm işler tamamlandıktan 
sonra, son aşamada finale kaldığı söylenen firmalara TV ekranları açılmış ve 
oradan çıkan neticeye de uyulmamıştır. 

5. POAŞ özelleştirmesinde yine 4046sayıh Özelleştirme Kanununda 
stratejik önemi haiz fıkra ihlal edilmiş ve satışta altın hisse yani kamu denetimi 5 
yılla sınırlandırılmıştır. Bu durum hem sakıncalı hem de yasalara aykırıdır. Kaldı ki 
geçmişe baktığımızda 1974 Kıbrıs Barış Harekatında özel bir işletme olan ATAŞ 
rafinerisi bakıma alınma gerekçesişle üretim durdurulmuş, ihtiyaç devlet kuruluşu 
olan İPRAŞ'tan karşılanmıştır. 1990 Körfez Krizinde yabancı şirketler bütün 
ürünlerine zam yapıyorlar, ancak POAY eski fiyatla satışa devam ediyor,bu 
durumda yabancı şirketler de fiyatları indirmek zorunda kalıyor. 1994-1996 yılında 
yabancı sermaye kuruluşu olan ATAŞ rafinerisi zarar gerekçesiyle üretimi 
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durduruyor, bunun sonucunda hükümet aldığı bir kararla % 15'lik Akaryakıt 
İstikrar Fonundan vazgeçiyor. Yine Yunanistan'la yaşanan Kardak Krizinde Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin intiyacı bir gecede POAŞ bayilerine verdiği ürünü geri alarak 
karşılıyor. Özetle altın hisse yani kamu denetiminin 5 yılla sınırlandırılması 
sakıncılıdır. 

6. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4054 sayılı Kanunu da ithal ederek, 
Rekabet Kurulu görüşünü zamanında almayarak oldu bittiye getirmiştir. Rekabet 
Kurulu kendine müracaatla değil, basından çıkan haberlerden yola çıkarak re'sen 
inceleme başlatmış ve şu ana kadar da sonuçlandırmamıştır. Halbuku Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı baştan sona Rekabet Kurulu ile birlikte paralel çalışması 
gerekmekteydi. Kamu menfaati bunu gerektirir. Aksi halde burada olduğu gibi 
yapılırsa, yönlendirme olur ve idare bundan zarar görür. 

7. 4046 sayılı Özelleştirme Kununu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görev ve yetkileri ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu 
kurumların kuruluş kanunları incelediği zaman. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tüm çalışmaları yapar, ihaleyi tamamlar ve Özelleştirme Yüksek Kurulu da 
işlemleri onaylar veya reddeder. Burada olduğu gibi 3 üncü sırada kalan bir 
konsorsiyumu birinci sıraya getirmek veya yeniden fiyat düzenleme yetkisi yoktur. 
Burada Özelleştirme Yüksek Kurulunun yaptığı işlem hukuken tartışmalıdır ve 
yetki aşımı söz konusudur. Kaldı ki yaptığı işlem sonucunda idarenin karı olmayıp, 
aksine zararı söz konusudur. 

8. Nihai karar aşamasında, önce aranan şartlara göre yeterlilik verilmişken, 
finale kalan 3 firmadan ilave şartlar talep edilmiş, ihaleyi alan birinciyle, ikinci 
sırada olan firmayla hiç görüşme yapılmadan 3 üncü firmanın fiyatı birinci 
firmanın rakamına yükseltirlerek ihale sonuçlandırılmaya çalışılmıştır. Halbuki 
birinci ve ikinci firma daha şimdiden 50 milyon dolar (yaklaşık 2 trilyon) fazla 
verebileceklerini açıklamışlardır. Bu gelişmeler önceden planlı bir satışın yapıldığı, 
firmanın da alet olarak kullanıldığı izlenimini vermektedir. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ile Özelleştirme Yüksek Kurulu adına açıklama yapan Devlet Bakanı 
Sayın Işın ÇELEBİ'nin Rekabet Kurulu ile ilgili açıklamasında çelişki olup, 
yapılan bu haksız uygulamada siyasi ve ticari ilişkilerin ve menfaat lobilerinin 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız hususlar Özelleştirme İdaresinin 
satışlarına gölge düşürmüş ve daha sonra yapacağı satışlara da talebi azalmıştır. 
Aslında bu tür uygulamalar hükümete olan güveni de sarsmaktadır. Dolayısıyla 
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yapılan, hatalı, yanlış ve hukuk dışı işlem, bundan sonra özelleştirilecek 
kurumların değerinde düşüşe sebep olmuştur. 

Bu sebeple Başbakan Mesut YILMAZ ve Devlet Bakanı Işın ÇELEBİ 
haklarında, TCK 240 ve 339 uncu maddesindeki görevi kötüye kullanma ve 
ihaleye fesat karıştırma sonucunu oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 
üncü, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasını arz ve talep edilmiştir. 

III- 20 NCİ DÖNEM KOMİSYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖZET 
BİLGİ 

- Komisyon 20 nci Dönemde; 

- Toplam 4 toplantı yapmıştır. 

- Komisyon ilk toplantısında Tam Tutanak tutulmasını kararlaştırmış ve 2 
nci toplantısından itibaren tam tutanak tutulmuştur. 

24.12.1998 tarihinde Başbakanlık Yüksek denetleme Kurulu 
Başkanlığından konusunda deneyimli bir Baş denetçinin Komisyonda 
görevlendirilmesi istenmiş ve 15.1.1999 tarihinde Kurul Denetçisi Nursel 
ÖZTÜRK görevlendirilmiştir. 

- 24.12.1998 tarihinde Ankara 11 inci Asliye Hukuk Hakimliğinden 
POAŞ'ın Özelleştirilmesi ile ilgili olan davanın dosyasından bir suretinin 4.1.1999 
tarihine kadar komisyona gönderilmesi istenmiş ancak Komisyon Kayıtlarından da 
anlaşılacağı üzere cevap alınamamıştır. 

24.12.1998 tarihinde Rekabet Kurumu Başkanlığından POAŞ'ın 
Özelleştirilmesi ile ilgili yaptığı inceleme dosyası ve işlemleri neticelerinin birer 
suretinin 4.1.1999 tarihine kadar Komisyona gönderilmesi istenmiş ve 5.1.1999 
tarihinde Rekabet Kurumu Başkanlığınca Ek'te sunulan yazı ve ekleri Komisyona 
intikal ettirilmiştir. 

24.12.1998 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından POAŞ'ın 
özelleştirilmesiyle ilgili tüm ihale dosyaları ve yapılan tüm işlemleri neticeleri ile 
birlikte tüm evrakların 28.12.1998 tarihine kadar Komisyona gönderilmesi 
istenmiş ve Özelleştirme İdaresi başkanlığınca 28.12.1998 tarihinde 
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a) İhale İşlem Dosyası (1 Klasör) 
b) Yazışma Evrakları Dosyası (2 Klasör) 
c) Hukuki İşlemler Dosyası (1 Klasör) 

Komisyona göndermiştir. 

- 24.12.1998 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanı sayın Uğur BAYER ile 
konuyla ilgili Bürokratları dinlemek üzere 30.12.1998 Çarşamba günkü toplantıya 
çağrılmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 25.12.1998 tarihli cevabi yazısında 
Başkanın yurtdışında başka bir toplantıda olacağı dolayısı ile POAŞ projesinden 
sorumlu Başkan yardımcısı Haluk BÜYÜKBAŞ ve ilgili Bürokratların katılacağı 
bildirilmiştir. 

- Komisyon 30.12.1998 tarihinde toplantı yapmamış ancak 6.1.1999 
tarihinde yapmış olduğu son toplantısında Özelleştirme İdaresi başkanı Uğur 
BAYER'i dinlemiştir. 

24.12.1998 tarihinde Sayıştay başkanlığından ihale konusunda deneyimli bir 
bilirkişi Komisyonda görevlendirilmek üzere istenmiş ve Sayıştay başkanlığınca 
7.1.1999 tarihinde Uzman denetçilerden Ahmet DAL Asli görevini sürdürmek 
kaydıyla Komisyonda görevlendirilmiştir. 

- 06.1.1999 tarihinde Rekabet Kurumu Başkanı Aydın AYAYDIN konuyla 
ilgili Komisyona bilgi vermek üzere ilgili bürokratları ile birlikte 3.2.1999 
Çarşamba günkü toplantıya davet edilmiş ancak 3.2.1999 tarihli topantıya yedi 
üyenin katılması nedeniyle Toplantı Karar yeter Sayısı olmadığından toplantı 
yapılamamıştır. 

- 6.1.1999 tarihinde Ankara 5 inci Asliye Ticaret Mahkemesinden POAŞ'ın 
Özelleştirilmesi ile ilgili olan 1998/1057 esas numaralı dosyasından bir suretlerini 
2.2.1999 Salı gününe kadar Komisyona gönderilmesi istenmiş ve 1.2.1999 
tarihinde Mahkemece Dosya Komisyona gönderilmiştir. (1 klasör). 

- Komisyonun 16.2.1999 tarihinde İçtüzük gereği 2 aylık süresi 
dolacağından TBMM Başkanlığından 3.2.1999 tarihinde 2 aylık ek süre istenmesi 
için Komisyon toplantıya çağrılmış ancak Toplantı Yeter Sayıya ulaşılamadığından 
sözkonusu süre uzatma kararı alınamamış aynı gün konu TBMM Başkanlığına 
bildirilmiştir. 
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- Komisyon çalışmalarını tamamlayamadan Seçimler dolayısı ile 20 nci 
dönem sona ermiştir. (Ek-1) 

IV-KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

17.02.2000 Perşembe günü çalışmalarına başlayan Komisyonumuz ilk 
toplantısında Başkanlık Divanı seçimini yapmıştır. 

Komisyon Başkanlığına seçilen Kırklareli Milletvekili Cemal ÖZBİLEN 
Komisyona hitaben bir teşekkür konuşması yapmış ve Komisyon; bütün 
toplatılarında tam tutanak tutulmasına, gerektiğinde çalışma süresi boyunca Genel 
Kurul çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin alınmasına ve Komisyon 
Başkanına, gerekli gördüğü hallerde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve 
Özel Kuruluşlardan belge ve bilgi istemesine, bilirkişi çağırmasına yetki verilmesi 
hususunu kararlaştırmıştır. 

Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihte toplanarak çalışma esas ve 
usullerinin belirlenmesi amacıyla 13.50'de toplantısını bitirmiştir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içerisinde toplam 9 toplantı yapmış ve bu 
toplantılarda dile getirilen konular hakkında bilgi ve belge toplanması için 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, Rakabet Kurulu Başkanlığından ve 
Mahkemelerden yazışma yapmak suretiyle belge ve bilgi istemiştir. (Ek-5) 

Komisyonumuz 25.02.2000 tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığından ve Sayıştay Başkanlığından konusunda deneyimli birer 
Uzman kişi görevlendirmesini istemiştir. Başbakakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığı Sayın Nursel ÖZTÜRK'ü, Sayıştay Başkanlığı ise sayın Recep 
TÜZEN'i görevlendirmişlerdir. 

Komisyonumuzda görevlendirilen Nursel ÖZTÜRK ve Recep TÜZEN 
görevlendirildikleri tarihten itibaren Komisyonun tüm toplantılarına katılmışlar ve 
Komisyonumuzun ihtiyaç duyduğu bilgileri Komisyona sunmuşlardır. 

Komisyonumuz Özelleştirme İdaresi Başkanı ve Bürokratları ile Rekabet 
Kurulu Başkanı ve Bürokratlarını 12.04.2000 tarihli toplantısına davet etmiş ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanı Uğur BAYER ve konu ile ilgili Bürokratları ile 
Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı KARAKELLE ve Grup Başkanı 
Erkan YARDIMCI Komisyonumuzun bu toplantısına katılarak bilgi vermişlerdir. 
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Komisyonumuz Konya Milletvekili Sayın Veysel CANDAN'ı (Soruşturma 
Önergesinde ilk imza sahibi olarak) ve Devlet Bakanı, Aydın Milletvekili Sayın 
Yüksel YALOVA'yı 18.04.2000 tarihinde yapacağı toplantıya davet etmiş ve 
Sayın CANDAN ile Sayın YALOVA Komisyon toplantısına katılarak bilgi 
vermişlerdir. 

Haklarında Soruşturma Komisyonu kurulan İzmir Milletvekili Devlet Eski 
Bakanı Sayın Işın ÇELEBİ ile Anavatan Partisi Genel Başkanı, Rize Milletvekili, 
Eski Başbakan A.Mesut YILMAZ Komisyonumuz 09.05.2000 Salı günü Saat 
14:00'da yapacağı toplantıya savunmalarını yapmak üzere davet edilmişlerdir. 

Sayın Işın ÇELEBİ ve Sayın A.Mesut YILAZ Komisyonumuzun bu 
toplantısına katılarak savunmalarını yapmışlardır. (Ek-6) 

A- Yazışmalar 

Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 28 adet yazışma yapmıştır. 
Bunlardan soruşturma ile ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeler aşağıdaki 
şekildedir. (Ek-2) 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 21.02.2000 tarihli 2 
nolu yazımız ile; 

Komisyonumuz çalışma süresince gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurul 
çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin istenmiştir. Sözkonusu izin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca verilmiştir. 

2- Tutanak Müdürlüğünden 21.02.2000 tarihli 3 nolu yazımız ile; 

Komisyonumuzun çalışma süresince yapacağı tüm toplantılarda tam tutanak 
tutulması istenmiş ve ikinci toplantısından itibaren tüm toplantılarında tam tutanak 
tutulmuştur. 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından 25.02.2000 
. tarihli 6 nolu yazımız ile; 

Konusunda deneyimli bir Başdenetçinin Komisyonumuzda Soruşturmamız 
bitene kadar daimi olarak görevlendirilmesi istenmiş ve Başbakanlık Yüksek 
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Denetleme Kurulu Başkanlığınca 29.02.2000 tarihinde Başdenetçi Nursel 
ÖZTÜRK görevlendirilmiştir. 

4- Sayıştay Başkanlığından 25.02.2000 tarihli 8 nolu yazımız ile; 

İhale konusunda deneyimli bir Bilirkişinin Komisyonumuzda 
Soruşturmamız bitene kadar daimi olarak görevlendirilmesi istenmiş ve Sayıştay 
Başkanlığınca 03.03.2000 tarihinde Uzman Denetçi Recep TÜZEN 
görevlendirilmiştir. 

5- Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 25.02.2000 tarihli 7 nolu yazımız 
ile; 

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'ın Özelleştirilmesi ile ilgili olarak Özelleştirme 
İdaresi Başkanı ve Konu ile ilgili Bürokratları Komisyonumuzun 29.02.2000 
tarihinde yapacağı toplantıya davet edilmişlerdir. Özelleştirme İdaresi Başkanı ve 
Bürokratları bu toplantıya gelmişler ancak Komisyon toplantı yeter sayı 
sağlanamadığından toplanamamıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanı ve Bürokratları Komisyonumuzun 28.03.2000 
tarihinde yapacağı toplantıya tekrar davet edilmişler ancak TÜPRAŞ'ın 
Özelleştirilmesi nedeni ile çok yoğun olduklarını belirterek daha sonraki bir 
toplantıya katılacaklarını bildirmişlerdir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanı ve Bürokratları Komisyonumuzun 12.04.2000 
tarihinde yapacağı toplantıya tekrar davet edilmişler ve bu toplantıya Özelleştirme 
İdaresi Başkanı Uğur BAYAR ve Bürokratları katılarak POAŞ'ın özelleştirilmesi 
ile ilgili bilgi vermişlerdir. 

6- Rekabet Kurulu Başkanlığından 29.03.2000 tarihli 13 nolu yazımız 
ile; 

POAŞ'ın Özelleştirilmesi ile ilgili olarak Rekabet Kurulu Başkanı ve Konu 
ile ilgili Bürokratları bilgi vermek üzere Komisyonumuzun 12.04.2000 tarihinde 
yapacağı toplantıya davet edilmişler ve bu toplantıya Rekabet Kurulu Başkan 
Yardımcısı İsmail Hakkı KARAKELLE ve Grup Başkanı Erkan YARDIMCI bu 
toplantıya katılarak POAŞ'ın Özelleştirilmesi ile ilgili bilgi vermişlerdir. 
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7- Konya Milletvekili Sayın Veysel CANDAN 29.03.2000 tarihli 15 nolu 
yazımızla; 

Önergede ilk imza sahibi olarak bilgisine başvurulmak üzere 
Komisyonumuzun 12.04.2000 tarihinde yapacağı toplantıya davet edilmiş ancak 
Sayın Veysel CANDAN bu toplantıya gelmiş olmasına rağmen Komisyon Veysel 
CANDAN'a verilen saatte başka birisini dinlediğinden bilgisini alamamıştır. 

Sayın Veysel CANDAN, Komisyonumuzun 18.04.2000 tarihinde yapacağı 
toplantıya tekrar davet edilmiş ve Sayın CANDAN bu toplantıya katılarak 
Komisyonumuza bilgi vermişlerdir. 

8- 14.04.2000 tarihli 20 nolu yazımız ile; 

Aydın Milletvekili Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Yüksel 
YALOVA bilgisine başvurulmak üzere Komisyonumuzun 14.04.2000 tarihinde 
yapacağı toplantıya davet edilmiş ve Sayın Yüksel YALOVA bu toplantıya 
katılarak POAŞ.'ın özelleştirilmesi ile ilgili Komisyonumuza bilgi vermiştir. 

9- 31.03.2000 , 25.04.2000 ve 05.05.2000 tarihli 16, 22, 27 nolu yazılarım 
ile; 

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'ın Özelleştirilmesi ile ilgili Ankara 2 inci İdare 
Mahkemesi Başkanlığından, Ankara 5 inci Asliye Ticaret Mahkemesi 
Başkanlığından ve Danıştay 1 inci Dairesi Başkanlığından çeşitli kararlar istenmiş 
ve her üç Mahkememizden de konu ile ilgili gerekçeli kararlar Komisyonumuza 
iletilmiştir. 

10- 04.05.2000 tarihli 24 nolu yazımız ile; 

Hakkında soruşturma Komisyonu kurulan İzmir Milletvekili Devlet Eski 
Bakanı Sayın Işın ÇELEBİ, savunmasını yapmak üzere Komisyonumuzun 
09.05.2000 tarihli salı günkü toplantısına davet edilmiş ve Sayın Işın ÇELEBİ bu 
toplantıya katılarak Komisyon huzurunda savunmasını yapmıştır. 

11- 04.05.2000 tarihli 25 nolu yazımız ile; 

Hakkında soruşturma Komisyonu kurulan Rize Milletvekili Anavatan Partisi 
Genel Başkanı , Eski Başbakan Sayın A.Mesut YILMAZ , savunmasını yapmak 
üzere Komisyonumuzun 09.05.2000 tarihli salı günkü toplantısına davet edilmiş ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 481) 



- 1 7 -

Sayın A.Mesut YILMAZ bu toplantıya katılarak Komisyon huzurunda 
savunmasını yapmıştır. 

B- Tanıklar 

1.- Özelleştirme İdaresi Başkanı sayın Uğur BAYAR ve bürokratları, 

Komisyonumuzun 12.04.2000 tarihli 4 üncü toplantısında özetle; (Ek-6) 

UĞUR BAYAR - Efendim, malumları olduğu üzere, özelleştirme kapsamına 
alınacak olan kuruluşlar, Özelleştirme Yüksek Kurulunun, Sayın Başbakanımızın 
ve ilgili bakanlarımızın oluşturduğu Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla 
kapsama alınmaktadır. Kapsama alındıktan sonra ilk yıllardaki adıyla kamu 
ortaklığı yüksek kurulu, bugünkü adıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu, umumiyetle 
kapsama alış kararlarında hangi tarz, hangi usulle ve metotla satılacağına dair 
ibareleri de oraya dere etmektedir. Biz, özellikle son dönemlerde çıkardığımız 
kapsama alma kararlarında bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Hangi 
metotla veya hangi metotlar kombinasyonuyla satılacağı ibaresini muhakkak karara 
dere ediyoruz. 

Yine, bu bağlamda Petrol Ofisi 5.9.1990 yani bundan on yıl önce, 90/7 sayılı 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. 
İdaremiz, bir şirket kapsama alındıktan sonra çeşitli çalışmalar yapmaktadır. 
Öncelikle ana sözleşme değişikliği yapılmaktadır. Çünkü, 233 sayılı Kanundan 
özelleştirme kapsamına, şu anki adıyla 4046 sayılı kapsama geldiği ve anonim 
şirkete dönüştüğü için, anonim şirkete dönüşme çalışmaları yapılmakta; bundan 
sonra da değer tespit ve ihale komisyonları kurulmakta. Şirketin değer tespiti, 
gerekirse danışmanlar tutulmak marifetiyle değer tespiti yapılmakta. Değer tespiti 
ve ihale komisyonu bu değerler üzerinden çeşitli usullerle ihaleye çıkmaktadır. 
Tabiî, her şirketin kendine mahsus karakteristiği olduğu için, her bir şirkete de çok 
değişik formüller bir tanesine veya bir kaç tanesine uygulanmaktadır. Bunun en 
çarpıcı örneği, işte birkaç gün önce yaşadığımız TÜPRAŞ uluslararası halka 
arzıdır. Eğer bir şirketin uluslararası halka arz edilebilme niteliği, yönetim 
kabiliyeti kârlılığı gibi unsurları bünyesinde taşıyorsa, tabiî ki biz halka arzlara 
öncelik vermek zorundayız. Ancak, bu unsurları taşımazsa, ya blok satışlar veya 
varlık satışları gibi çeşitli usullere de başvuruyoruz. 

Petrol ofisi gibi büyük bir şirkette -ki yüzde 7'si de halka açıktır bunun uzun 
yıllardır- blok satış yapılma tercihi, Petrol Ofisinin, öncelikle bir müdebbir, bir 
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yönetim kadrosuna kavuşmasını temin etmek, ondan sonra da, devletin elinde 
kalan hisselerini tedricen halka arz etmek şeklinde oluşmuştur. 

1998'de 35'inci hükümet göreve geldiği zaman, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına beni yeniden tayin ettiklerinde, Yüksek Kurulumuza sunduğumuz 
bilgiler çerçeve'sinde şöyle bir manzara ortaya çıkmıştı Sayın Başkan: Uzun 
yıllardır Türkiye özelleştirmeyi konuşur, fakat yapamaz bir durumdaydı malumları 
olduğu üzere, ben, dönemin yüksek kuruluna Türkiye'de özelleştirmeyi bir noktaya 
getirmenin ve dünya özelleştirme haritasında Türkiye'yi bir noktaya getirmenin 
ancak hacmi çok büyük birkaç tane işi başlayıp, bitirip, parasını alıp dünya 
özelleştirme literatürüne sokmakla mümkün olacağını Sayın Başbakanımıza ve 
bakanlarımıza arz ettim ve bu çerçevede de 1998'in ilk altı ayında çok hızlı bir 
özelleştirme programına gerilmişti hatırlayacağınız üzere. GSM lisanslarının 500'er 
milyon dolarlık Uluştırma Bakanlığı tarafından para tahsili o dönemde yapılmıştı, 
hemen onun akabinde İş Bankasının 651 milyon dolarlık bugüne kadar,TÜPRAŞ 
olana kadar Türkiye'nin yaptığı en büyük halka arzı yapılmış ve 100 bin 
yatırımcıya satılmıştı. Bunun arkasından da yine büyük bir satış olarak Petrol Ofisi 
satışı gündeme gelmiş ve bu gerçekleştirilmişti. 1998'in ilk altı ayında bu satışlar, 
Avrupa'da, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri içinde Telekom satışları harici, 
dünyanın en büyük dördüncü satışıydı; İş Bankası dünyanın en büyük ikinci 
satışıydı Telekomlar hariç, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında. Ki, bunlar 
arasında Polonya, Macaristan gibi ülkeler de var, Petrol Ofisi de bunlardan biriydi. 
Dolayısıyla, Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir ve özelleştirmesini yapıyor bir 
ülke konumuna getirmek için hacmi büyük, önemli iki projeydi; fakat, malumları 
olduğu üzere, biraz sonra da arz edeceğim üzere, ihale sonucunda kararın üçüncüye 
verilmesinin ve arkasından Rekabet Kuruluyla olan bazı ön izin, nihaî izin 
konularındaki çıkan hususlardan dolayı bu hadise iptale kadar gitti; ondan sonra da 
Türkiye siyasî bir çalkalanma dönemine girip, 55 inci hükümet düşünce de, o 
faaliyetler tamamen durdu. 57 nci hükümet yeniden işbaşına gelince, yeniden 
parlamentodaki çoğunlukla da bu destek idaremize, Özelleştirme Yüksek Kurulu 
tarafından verildiğinde, Petrol Ofisinin yeniden ihale edilmesinin uygun olacağını 
düşündük ve yeniden ihale ettik. Bir, birbuçuk ay sürede de o ihale 1 milyar 260 
milyon dolarla sonuçlandı. Eğer, Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemi biraz 
rahatlarsa zannediyorum önümüzdeki hafta da ihalenin sonuçlarını Özelleştirme 
Yüksek Kuruluna sunacağız. Bu arada da TÜPRAŞ'ın 1,1 milyar dolarlık 
uluslararası halka arzını yapmış olduk. 

Bu konuda müsaade buyurursanız bir iki kelime arz etmek isterim Sayın 
Başkanım. İdaremiz, bugüne kadar sermaye piyasalarında yapılan en büyük halka 
arzları arka arkaya yapmıştır. Netaş, Tofaş, İş Bankası, TÜPRAŞ; her biri, bir 
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öncekinin üç dört misline katlayarak yapılan en büyük halka arzlardır. İş Bankası 
halka arzında 1998'de 100 bin yeni yatırımcı 350 milyon dolar talep getirerek bir 
rekor oluşturmuştur. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, bugüne kadar özel sektörün 
yaptığı en büyük halka arz 180-200 milyon dolarla Sabancı Holding halka arzıdır. 
Sabancı Holding halka arzının yurtiçinde yaratabildiği talep sadece 20 milyon 
dolardı. İş Bankası hakikaten tarihî bir talep yaratmıştı. Biz, TÜPRAŞ'ta bunu aşıp 
aşamayacağımız konusunda mütereddittik; ancak, çok büyük memnuniyetle gördük 
ki ve Türkiye'de yaşanan Cumhurbaşkanlığı krizine rağmen çok sıkıntılı günler 
geçirdik yurtdışı toplantılarında, ancak, buna rağmen, yurt içinden 1,3 milyar dolar, 
yurt içinden de yaklaşık 400 milyon dolar olmak üzere, toplam 1,7 milyar dolar 
talep yaratıldı ve bu satışta 380 bin yeni yatırımcıya -yine, Türkiye'nin en büyük 
rekoru oldu- 1,1 milyar dolarlık bir satış gerçekleşti. Para da, tedricen, bugün ve 
yarın gelmek üzeredir. Bugün gelen kısmının da 700 milyon dolarını biraz evvel 
Hazineye yolladık. 

Genel manzara konusunda arz edeceğim bunlardır efendim. Müsaade 
buyurursanız, Petrol Ofisi özeline girmek isterim. Eğer sorularınız varsa 
memnuniyetle... 

BAŞKAN - Öncelikle bu özelleştirmeyle, yani, ilk bizim konumuzla ilgili konuda 
bilgi verirseniz. Ondan sonra da sorulara geçeriz. 

UĞUR BAYAR - Sayın Başkanım, değerli üyeler; Petrol Ofisi AŞ 5.9.1990 
tarihinde Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kararıyla kapsama alınmıştır arz 
ettiğim üzere. Yüksek Kurul tarafından 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı stratejik 
kararı da alınmıştır. Burada hemen dikkat buyaracağınız üzere, 1990 tarihinde 
kapsama almıyor, 1994'te strateji kararı alınıyor. Yani, siyasî devamlılığın bu 
işlerde ne kadar önemli olduğu sadece şu iki cümleden bile ortaya çıkıyor diye 
düşünüyorum. 4046 sayılı Kanunla oluşturulan değer tespit komisyonu, ki, bunlar 
Sayın Başbakanımızın onayıyla oluşmaktadır, 1997 tarih ve 651 sayılı oluruyla 
çalışmalarına başlamıştır. Yine, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunuyla oluşturulan 
ihale komisyonu Sayın Başbakanımızın 19.3.1998 tarih ve 101 sayılı oluruyla da 
çalışmalarına başlamıştır. 

Petrol Ofisi A.Ş, Amerikan Chess Manhattan Bank liderliğindeki bankalar 
konsorsiyumuyla 11.3,1994 tarihinde yapılmış olan danışmanlık hizmetleri 
sözleşmesiyle yeniden bir yıl süreyle uzatılmıştır. Yüzde 51 oranındaki hisselerin 
blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından toplam 8 adet yerli gazete, 3 adet yabancı gazete, dergi ve CNN'de ilan 
verilerek de, 17.3.1998 tarihinde bahse konu ihaleye çıkılmıştır. Bu aşamada, her 
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zaman yaptığımız gibi, potansiyel yatırımcılara birer itimat sözleşmesi 
imzalattırılmış, bu itimat sözleşmesi şirketler halka açık olduğu için ihale 
şartnamesini alan kişiler, halka açık şirketin bilgilerine sahip oluyorsunuz, bu 
bilgileri başka maksatla kullanamazsınız anlaşmasıdır. Dünyanın her yerinde bu 
anlaşma vardır. Affınıza sığınarak arz ediyorum, bunun İngilizcesi confıdancialty 
agremant'tir; bunun Türkçesi gizlilik anlaşması diye çevrildiği için; siz gizli iş 
yapıyorsunuz diye mahkemeye verildik; neyse o davayı kazandık, halbuki bu itimat 
sözleşmesinin mantığı ihale dosyasında aldığınız bilgileri halka açık şirket olduğu 
için başka maksatlarla kullanamazsınızdır. Bu itimat sözleşmesi imzalattırılan ve 
halen yüzde 6,7'si İMKB'de işlem gören şirketle ilgili bilgilerin yüzde 51 
oranındaki blok hisse satışı dışında, istenmeyen amaçlarla ilgili kullanımı bir 
ölçüde de olsa engellenmeye çalışılmıştır. Bunu imzalayan potansiyel yatırımcılara 
ihale şartnamesi ve şirket tanıtım kitapçığı satılmaya başlanmıştır. Bu aşamada 
potansiyel yatırımcılara ayrıca teklif verme süreci içerisinde toplam 29 yatırımcı 
söz konusu şartları sağlayarak, teklif vermek için ihale şartnamesi ve şirket tanıtım 
kitapçığı almıştır. Son teklif verme tarihi 18.5.1998 tarihiyle de on adet yatırımcı 
konsorsiyumundan teklif alınmıştır. Bu aşamada teklif sahiplerinden 10 milyon 
dolar ilk aşamada geçici teminat mektubu alınmıştır. Bu teklif sahipleri Sayın 
Başkan, Çukurova Holding Anadolu Uluslararası Konsorsiyumu, Akmaya Orteks 
Konsorsiyumu, Doğuş Holding Garanti Bankası Konsorsiyumu, münferiden 
Selahattin Beyazıt, Ceylan Holding Milgaz Konsorsiyumu, Koç Holding, Cıngıllı 
Holding, Türkiye İş Bankası A.Ş Bayındır Holding Park Holding ve PÜAŞ, EGS 
Holding ve Süzer Holdingtir. Tekliflerin ön değerlendirmesinden sonra, teklif 
sahipleri 27 Mayıs 1998 ve 16 Haziran 1998 tarihleri arasında üçer gün süreyle 
şirket bünyesinde oluşturulan bilgi odalarına davet edilmiştir. Sayın Başkanım, bu 
da, bizim son zamanlarda çok uygulamaya başladığımız bir husustur. Bugün, 
maalesef Türk kamu uygulamalarında bu çok görülür, ihaleler sadece ihale 
dosyasındaki bilgiler üzerinde yapılmaktadır. Halbuki, hem o bilgilerin tam sağlığı 
hem de ihale süreçleri çok uzadığı için ihale dosyasında verilen bilgiler, hem 
fınansal bilgiler hem teknik bilgiler hem teknolojik bilgiler ihale süreci içinde 
doğaldır ki değişmektedir, teklif sahipleri tekliflerini ihale dosyası üzerinden 
verdiklerinde ve şirketi aldıklarında, örnek veriyorum, eğer bankada 1 milyon 
doları varsa, eğer ihale süreci içinde, beş ay içinde bu para 200 bin dolara indiyse, 
ihale sahibi bana verdiğiniz bilgide 1 milyon dolardı, şimdi 200'e indi gibi hukukî 
konulara veya işçi sayılarında veya teknolojik gelişmelerde hukukî ihtilaflara yol 
açmaktadır. Bizim burada bu bilgi odalarını oluşturmaktaki maksadımız, şirketin 
içinde bilgi odası kurup, yatırımcıları birer hafta, ikişer hafta bilgi odalarına sokup, 
bütün, karşılıklı mutabakata, işçi sayısından tutun da, stoklarına, malî 
hesaplarından tutun da teknolojik yatırımlarına kadar bütün bilgileri karşılıklı 
olarak mutabık kaldıktan sonra revize teklif vermelerini temin etmektir. Bu 
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aşamada teklif sahiplerine şirketle ilgili tüm detaylalı bilgiler verilmiş, her türlü 
soruları cevaplandırılmış, şirket üst yönetimiyle görüşme imkânları da 
sağlanmıştır. Bu önemli notu arz etmek istedim. 

Bu aşamada, teklif sahiplerinden Akmaya Orteks girişimi, ki en yüksek 
teklifi veren, talep edilen 25 milyon ABD Doları tutarındaki ek geçici teminatı 
kendi fizibilite değerlerini çok aştığını ifade eden EGS Holding bilgi odalarına 
girmemişlerdir. Yani, EGS Holding çekildiğini söyleyerek, ancak Akmaya Holding 
hiçbir sebep göstermeden şirketin içine onbeş gün girmeyi dahi kullanmamıştır. 
Daha sonra tüm teklif sahipleri, 15-19 Haziran 1998 tarihleri arasında ihale 
komisyonu tarafından birinci tur pazarlık görüşmelerine çağrılmıştır. Burada teklif 
sahiplerinden şirketle ilgili iş planları, stratejileri, yatırım ve istihdama bakış 
açılarıyla, ağırlıklı olarak finansman kaynakları, özkaynak ve yabancı kredi 
girişimleri ve bu finansmanın sağlanma süresi hakkında bilgi alınmıştır. 

Tekliflerin değerlendirilmesi ve yapılan birinci tur pazarlık görüşmelerinden 
sonra 23.6.1998 tarihinde, biraz evvel arz ettiğim üzere, teklif sahiplerinden 25 
milyon dolar tutarında ek geçici teminat mektubu alınmıştır. Bu aşamada EGS 
Holding, Süzer Holding ve Cıngıllı Holding 25 milyon ABD Doları tutarındaki ek 
teminat mektubunu vermeyerek ihaleden çekilmişlerdir. İhaleye devam edilen 
toplam yedi adet yatırımcı, idaremiz ihale komisyonunca 29.6.1998 pazartesi günü 
saat 10.30'da Dış Ticaret Müsteşarlığı Uğur Ercan salonunda yapılan nihaî pazarlık 
görüşmelerine davet edilmiştir. İdaremizde ihale yapacak büyük salonumuz 
maalesef olmadığı için Dış Ticaret Müsteşarlığındaki Uğur Ercan salonunda bu 
toplantı yapılmıştır. Ankara 44 üncü Noteri Sayın Refik Demirci'nin huzurunda ve 
yazılı ve görsel basına açık olarak yapılan nihaî pazarlık görüşmeleri sonucunda 
oluşan ilk üç fiyat teklifi 1 milyar 160 milyon ABD Dolarıyla Akmaya Orteks 
ortak girişim grubu, 1 milyar 150 milyon ABD Dolarıyla Garanti Bankası Doğuş 
ortak girişim grubu, 1 milylar 110 milyon dolar ile de Türkiye İş Bankası Anonim 
Şirketi, Bayındır Holding, Park Holding ve Petrol Ürünleri, Turizm ve Nakliyat 
A.Ş. ortak girişimi olarak gerçekleşmiştir. 

Nihaî pazarlık görüşmelerinin açık artırma bölümünde 1 milylar ABD 
Dolarının üstüne çıkan teklif sahiplerinden 15'er milyon ABD Doları ek geçici 
teminat mektubu daha talep edilmiş ve ilk sırayı aşan teklif sahipleri 1.7.1998 
tarihi itibariyle söz konusu mektupları idareye teslim etmişlerdir. Bu durumda her 
üç teklif sahibinin idaremiz nezdinde bulunan geçici ve ek teminat mektuplarının 
tutarı 50'şer milyon dolara yükselmiştir. 
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Bu arada, söz konusu ihaleyle ilgili olarak alınan tekliflerin 
değerlendirilmesi ve teklif sahipleriyle ilgili birinci tur pazarlık ve müzakere 
prosedürü devam etmekte iken, Rekabet Kurulu Başkanlığına 17.6.1998 tarihli 
yazımız ile ihaleye teklif veren toplam 10 adet yatırımcı istişarî olarak ön 
değerlendirme ve inceleme amacıyla bildirilmiştir. 

Bu arada, hemen bir konuyu arz etmek isterim Sayın Başkanım, bizim 
ihalemiz 1 milyar dolar seviyesinde Rekabet Kurulunun önüne ilk gelen ihaleydi 
ve Rekabet Kurulu da ikibuçuğuncu yılında henüz oluşma safhasında bir kurum 
idi, hem işin bu cesamette olması hem de nevinin ilk örneği olması dolayısıyla 
Rekabet Kuruluyla bu yazışmalarımız şu anda olduğu kadar kurumsal bir yapıda 
gitmiyordu, onu arz etmek isterim. Nitekim, Petrol Ofisinden sonra bu sıkıntının 
ortaya çıktığını gören Rekabet Kurulu, sadece özelleştirme ihalelerine matuf, 
zannediyourm 98/4 sayılı bir tebliğ çıkartarak, bütün özelleştirme ihalelerini amir 
hükümleri koyan yeni bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğ, ön izin ve nihaî izin olmak 
üzere çok güzel ve yapısal bir şekilde bu ilişkileri tesis etmiştir ve bu ihaleden 
sonra Rekabet Kurluuyla ön izin ve nihaî izin konusunda hiçbir sıkıntı yaratmadan 
ve çok faydalı bir şekilde de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, bu tebliğ 
henüz sonradan ihtiyaç görerek çıkardığı tebliğ henüz o zaman çıkmamıştı ve bu 
tebliğin olmamasından dolayı bazı sıkıntılar da yaşadık. 

Bilahara, 23.6.98 tarihinde, revize tekliflerin alınmasından sonra ihaleye 
devam edilen yedi adet yatırımcı tarafından doldurulan Rekabet Kurulu Başkanlığı 
birleşme.ve devralmalar hakkında bildirim formları 26.6.1998 tarihli yazımızla 
Kurulun detaylı incelemesine sunulmuş, aynı yazıda söz konusu ihalenin sonraki 
prosedürü ve takvimi hakkında açıklamalarda da bulunulmuş ve nihaî pazarlık 
görüşmeleri sonucunda Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulacak teklif 
sahiplerinin ayrıca kurula bildirileceği nihaî olarak da belirtilmiştir. Daha sonra 
30.6.1998 tarihli yazımız ile 29.6.1998 tarihinde kamuoyu açık olarak yapılan 
nihaî pazarlık görüşmeleri sonucunda ilk üç sırada yer alan teklif sahibi bildirilerek 
bu teklif sahiplerine ilişkin Rekabet Kurulu Başkanlığı birleşme ve devralmalar 
hakkında bildirim formları tekrar kurula gönderilmiştir.Kurulun 1.7.1998 tarihli 
yazısı üzerine, aynı tarih itibariyle Rekabet Kuruluna yazılan tüm yazılar yeniden 
özetlenerek idaremizin ilk iki yazısının istişarî görüş talebini içerdiği, son 
yazımızda ise nihaî izin talebinde bulunduğu bildirilmiştir. 

Kurul Başkanlığının 8.7.1998 tarihli yazısıyla tüm yazışmaların 
değerlendirildiği, 4054 sayılı Yasanın ilgili maddeleri çerçevesinde rekabet 
politikaları açısından konunun ve ilk üç firmanın incelenmesiyle incelem 
raporunun kurula getirilmesi ve bu görüş oluşuncaya kadar özelleşmeyle ilgili 
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işlemlerin sonuçlandırılmaması, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanlığına öneride 
bulunmasına karar verildiği bildirmektedir. 

İdaremiz tarafından yapılan ihale, 29.6.1998 tarihiyle teknik anlamda 
sonuçlanmış olup, ihale sonuçları 4046 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulmakta ve Kurul kararı sonucunda uygun 
görülen teklif sahibine yüzde 50 peşin ödemenin yapılması, kesin teminatların 
getirilmesi ve satış sözleşmesi imzalanması için uygun bir süre tanınacaktır. 

Rekabet Kurulunun da uygun görüşü olması durumunda ihale şartnamesinde 
yer alan gerekli şartları yerine getiren teklif sahibiyle satış sözleşmesi imzalanacak 
ve şirketin yüzde 51 oranındaki hissesi alıcıya devredilerek özelleşme işlemi 
tamamlanacaktır. Sayın Başkanım, bu safahat çerçevesinde ilk üç teklif 
Özelleştirme Yüksek Kurulundan 15.7.1998 tarih ve 98/54 sayılı kararıyla POAŞ'a 
sunulmuş, POAŞ'ın yüzde 51 oranındaki hissesinin 1 milyar 160 milyon ABD 
Doları bedel karşılığı ihalenin üçüncü en yüksek teklif veren İş Bankası AŞ, 
Bayındır İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Park Holding ... Turizm Nakliyat Ortak 
girişim grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir anonim şirket satılması 
karar vermiştir. 

BAŞKAN -Bu durumda birinci sırada teklif veren firmanın kale alınmamasının 
sebebi ne? 

UĞUR BAYAR - Efendim, zaten, zannediyorum ihalenin de iptaline götüren 
husus budur. Öncelikle Özelleştirme Yüksek Kurulunun kendisine sunulan 
teklifler arasında istediği gruba, tabiî ki, dilediğine... 

BAŞKAN - Böyle bir hakkı var değil mi Özelleştirme İdaresinin? 

UĞUR BAYAR - Tabiî, 4046 sayılı Kanun. 

BÜLENT ÜZEL - Özelleştirme Yüksek Kurulunun böyle bir yetkisi var. Nitekim, 
mahkeme, niçin üçüncü sırada olana verildiğine ilişkin, birinci sırada dikkate 
alınmayan Hayyam Gariboğlu Grubunun, Orteks-Akmaya Grubunun dava 
dilekçesinde belirttiği hususlar, bize verilmeliydi, biz birinci geldik olarak açılan 
davayı reddetti. Bu davanın ret gerekçesinde de, 4046 sayılı Özelleştirme 
Kanununun 2 nci maddesinde özelleştirmenin ilkeleri sıralanmıştır. Bu ilkelerden 
mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, sorumluluk, görev ve yetkilerini üstlenecek 
ortak grubun temini ilkesi çerçevesinde böyle bir, ayrıca, ilan duyurularda ve 
şartnamede belirtildiği üzere dilediğine vermekte serbesttir ilkesi gereğince bu 
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davada hukuka aykırılık görmediğinden, açılan davayı reddetmiştir, Ankara 2. 
İdare Mahkemesinin kararı. 

UĞUR BAYAR - Bir örnek arz etmek gerekirse Sayın Başkanım, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu bu yetkisini müteaddit defalar kullanmıştır. Mesela, Orüs Kalkım'ı 
ikinci en yüksek teklif olan, ama çalışanları olduğu için çalışanlarına vermiştir, 
Erzurum Aşkale Çimentoyu yine ikinci en yüksek gelene, yıllardır yapageldiği bir 
uygulamadır, Kurtalan Çimentoyu yine bölge işadamları diye ikinci en yüksek 
gelene vermiştir ve Karadeniz Bakırın da bir işletmesini yine ikinci en yüksek 
gelen teklife vermiştir. Tabiî, burada bunlar belki de hacim olarak, malumunuz 
olduğu üzere 2886'ya tabi olmadığı için, hacim olarak küçük işletmeler olduğu 
için, belki de kamuoyunun dikkatini çekmemiş; ama, 1 milyar 100 milyonluk bir 
boyuta çıkınca belki bu konu çok daha dikkat çeker hale gelmiştir.Bu arada, neden 
birincinin kale alınmadığına dair, önümüze o soru gelecektir, müsaade ederseniz 
ben onu arz edeyim.Öncelikle grubun hem ihaleye yaklaşım usulü, bilgi odalarına 
girmemesi, iş planlarını bize sunuşundaki, yani Petrol Ofisine dair iş planlarını 
vermiş, ama, mukayeseyle öbür iki konsorsiyumun iş planlarından daha kifayetsiz 
olduğu, öbür iki konsorsiyumun, zannederim Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
takdiri budur, ben haddimi aşmayım, ancak oradaki havayı size arz ediyorum, son 
iki grubun, yani, ikinci ve üçüncü gelen grubun planlarının daha tatminkâr olduğu, 
her ikisinin de ileride çalışanlarına hisse devri yapacağı saikinin olması 
dolayısıyla, zannediyorum birinciyi kale almadı; ancak, en önemlisi Sayın 
Başkanım, biz, bu ihale süreci esnasında devletin belli kurumlarıyla, Maliyesinden 
Millî İstihbarat Teşkilatına kadar yazışmalar yaptık; ancak, bütün bu hadiseler 
bittikten ve kamuoyuna aksettikten sonra, 29 Hazirandan sonra, gümrüklerden 
sorumlu Devlet Bakanımız, o zaman Sayın Serdaroğlu beni telefonla arayarak, 
bunu basından okuduğunu ve bu kişi hakkında teşekkül halinde ihraç kaçakçılığı, 
resmî evrakta sahtekârlık, 1887 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa 
muhalefet ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanuna 
aykırılıktan Gümrük Müsteşarlığı ile ihtilafı olduğu ve bunun bize belgelerini 
yollayabileceğini söylediler ve Sayın Bakan, ihale süreci bittikten sonra bu 
belgeleri bize yolladılar. Nitekim, şu anda hatırladığım kadarıyla 24 000 dolarlık 
faturanın başına ve 241 bin dolarlık faturanın başına elle 1 konularak 1 241 bin 
dolar gibi gösterip evrakta tahrifat yaptığı, gümrüklerden fazla KDV alındığı gibi, 
bunları Sayın Bakanımız bize ihale süreci bittikten sonra bu belge bizim idaremize 
ulaştı. Biz, tabiî ki, bu belgeyle Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunduk, karar 
aşamasında. Zannediyorum, en önemli gerekçe budur. Zaten bu kararın, ben öyle 
düşünüyorum, birinci, ikinci, üçüncü arasında değil, sadece ikinci ile üçüncü 
arasında değerlendirmeye tabi olduğu oradaki, Yüksek Kuruldaki haleti ruhiyeydi. 
Birinci hiç kale bile alınmadı, söylediğim sebepten. Bu yeni durumda birinci ile 
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ikinci arasında ikinciyi tercih etmesi de, zannediyorum, İş Bankasının o zaman 
yüzde 15'inin ve bizim yaptığımız halka arzla da yüzde 27'sinin halka açık olduğu 
ve PÜAŞ gibi 5 000 tane benzin istayonu olan büyük bir halka yayılma ağı olduğu 
saikleriyle zannediyorum Yüksek Kurul üçüncü, ama bu yeni durumda ikinciden 
yana takdirini kullanmştır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Benim sormak istediğim şu: Rekabet 
Kurulunun sizi uyarmasına rağmen siz neticelendirdiniz mi, neticelendirmediniz 
mi? Rekabet Kurulunun neticesini beklediniz mi? 

UĞUR BAY AR -Tabiî, dönemin şartları çok daha çeşiti durumlar arz ediyordu. 
Dönemin Yüksek Kurulu bir an evvel bitirilmesi talimatı verdiler ve o çerçevede 
de beklemedik.Şunu arz edebilir miyim; yasada o zaman bekleme zorunluluğu 
yoktu, ihtiyarîydi. Zaten bu sıkıntılardan sonra, demin arz ettiğim üzere... 

2. - Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı sayın İsmail Hakkı 
KARAKELLE, 

Komisyonumuzun 12.04.2000 tarihli 4 üncü toplantısında özetle; (Ek-6) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - biz şunu öğrenmek istiyoruz: Özelleştirme 
Başkanlığı size özelleştirilecek müesseseler hakkında niçin soru soruyor; ne 
soruyor; siz neyi tespit edip de cevap veriyorsunuz; dayandığınız kanun, tüzük, 
yönetmelik nedir ve menfi olarak bildirmenize rağmen, karşı tarafta herhangi bir, 
yine devam ederse ihale, herhangi bir tedbiriniz veyahut da bu konuda yaptırım 
gücünüz var mı; onları öğrenmek istiyoruz. Niçin sizi koymuşlar ara müessese 
olarak özelleştirmede? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) -
Teşekkür ediyorum efendim.Buna, iki aşamalı cevap vermeyi uygun buluyorum: 
Birincisi 98/4 sayılı tebliğimizin yayımından önceki dönem; ikincisi de, 98/4 sayılı 
tebliğimizin yayımından sonraki dönem. 98/4 sayılı tebliğ özelleştirme 
işlemlerinde uygulanacak usullere ilişkin Rekabet Kurulu tebliğidir. Bu tebliğin 
yayımı tarihinden önce bir hukukî belirsizlik vardı; özelleştirme uygulamaları ve 
rekabet kurallarının uygulanması bakımından ve iki kurum arasındaki ilişkiden. Bu 
belirsizliğin kaynağı 4046 sayılı kısaca Özelleştirme Kanunu diyebileceğimiz 
Kanunun 16 ncı maddesinde ilgili kurum olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
zikredilmektedir. Halen o hüküm 4046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde 
bulunmaktadır. Ancak, bu tarihte, bu kanun, 4046 sayılı Kanun, malumları olduğu 
üzere, 4054 sayılı Rekabetin Kurulması Hakkındaki Kanundan önce yürürlüğe 
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girmiştir. bu nedenle de, rekabetin tesisine ilişkin hükümler, 4046 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesinde konulmuştur ve bu 16 ncı madde, dikkatle incelendiğinde 
görülecektir ki, halihazırdaki 4054 sayılı Kurumumuzun uygulamaktan sorumlu 
olduğu kanunun temel prensiplerini benimsemiştir. O tarihte görev Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına verilmiştir; gerekli tedbirleri almak durumundadır diyerek, 
aynı maddede. Sonra 4054 sayılı Kanun yayınlanıp ve bu kanunu uygulamaktan 
sorumlu kumu olan Rekabet kurumu 27 Şubat 1997 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararıyla oluşturulduktan sonra ortaya bir hukukî belirsizlik çıktı. Bu özelleştirme 
uygulamaları sırasında rekabet kurallarının uygulanmasından kim sorumlu 
olacaktır diye. Konu, Danıştaym önüne götürülmüştür ve Yüksek Mahkeme bu 
tarihten sonra, 4054 sayılı Kanunun yayımı ve ardından münhasıran bunu 
uygulamaktan sorumlu kurumun, Rekabet kurumunun oluşumundan sonra 
özelleştirme işlemlerinde rekabet kurallarının uygulanması bakımından Rekabet 
Kurulunun yetkili olduğunu söylemiştir. Danıştaym bu görüşü çerçevesinde 
müteaddit defalar Özelleştirme İdaresiyle yazışmalar olmuştur. Bu yazışmalarda -
daha önce Yüksek Komisyonunuza arz ettiğimiz yazının ekinde vardır bu 
yazışmalar- kurumumuz ihale yapılmadan önce, devir işlemi yapılmadan önce 
muhakkak bu işleme ilişkin ihale hazırlığı için bir öngörüş alınması gerektiğini, bu 
öngörüş alındıktan sonra ihale işlemi yapıldıktan sonra da Rekabet Kanununun 7 
nci maddesi gereği -bu bir devir işlemidir ve sayın milletvekilimizin sorusunun 
önemli bir bölümüne cevaben- niçin ilgisi vardır özelleştirmeyle; çünkü, 
özelleştirmeler Rekabet Kanununun 7 nci maddesi anlamında bir devralma 
işlemidir. Burada devreden, yalnız, bir özel teşebbüsün bir başka özel teşebbüse 
devri değildir; devlet elindeki bir işletmeyi devretmektedir. Bu nedenle de burada 
devredenin kimliğinin bir önemi yoktur; önemli olan, devredilenin bir teşebbüs 
olmasıdır. Bu nedenle 7 nci maddenin kapsamındadır. Bunun için zaten kanunun 7 
nci maddesi bakımından izne gelmek durumundadır. Ancak, bizim, o tarihteki 
ısrarımız, bu devir işleminden önce bize gelin; yani, alıcısı belli olmadan, ihale 
yapılmadan önce bize gelin ki, çünkü, burada devredilen şey, sıradan bir "x" ya da 
"y" şirketinin bir işletmesi, bir varlığı devrediliyor değil, devletin çok uzun 
yıllardır oluşturduğu bir işletme devredilmektedir ve bu işletme, genellikle, 
rekabetçi bir ortamda elde edilmişpiyasada, tabiri caizse, teşebbüsün bileğinin 
gücüyle bir rekabetçi ortamda elde edilmiş konumda değildir genellikle, büyük 
ölçüde devlet desteğiyle elde edilmiş işletmelerdir; bunun devrinden önce varsa 
hukukî ve fiilî imtiyazlarından arındırılarak devrini sağlamak için rekabet 
otoritesinin önceden görüşü alınmalıdır dedik bu tarihte, Özelleştirme İdaresiyle; 
ne yazık ki bu uygulamayı tam yerine oturtamadık. Nitekim, şimdi, bizi davet 
ettiğiniz, görüşlerime başvurduğunuz özelleştirme işlemi sırasında yaşanan 
sıkıntıların kaynağı da, esas itibariyle budur. Bu görüş alınmak zorunda mıdır, 
değil midir tartışmalarından kaynaklanmaktadır. Nihayet, bu, 1998 yılında 
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çıkarılan, POAŞ özelleştirilmesinden daha sonra çıkarılan 4 sayılı tebliğle bu sorun 
çözülmüştür, hukukîlik kazanmıştır; nitekim ondan sonraki uygulamalar takip 
edildiği takdirde görülecektir ki Özelleştirme İdaresi ihaleyi daha yapmadan, yani, 
teknik şartnameyi hazırlayıp ilan etmeden Rekabet Kurulunun görüşünü 
almaktadır, son devir aşamasında da, devire gelindiğinde de 7 nci madde gereğince 
izne gelinmektedir. Artık, orada alıcı bellidir ama, alıcı belli olarak gelmektedir. 

YASİN HATÎBOGLU (Çorum) - Daha önce dinlediğimiz Özelleştirme İdaresi ve 
dosyalarımızdaki beyanlardan şunu çıkarıyorum ben: Rekabet Kurulu, 
Özelleştirme İdaresi kendiğilinden müracaat etmesi, işte, henüz daha ihale etmeden 
önce bir izin alma, öngörüş alma, bütün muameleler bitip somutlaştıktan sonra, 
alıcısı belli olduktan sonra da gene kuruldan izin alma... 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) - Evet. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Birinde öngörüş, birinde izin alma; demek 
oluyor ki, Özelleştirme İdaresinin, Rekabet Kurulundan ayrı çalışması, gerek 4054 
gerekse 4046'ya göre mümkün değildir. 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) -
Olmamalı evet. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Hukuk, kanun öyle diyor; mümkün değildir 
diyor. Bizim dosyalardan öğrendiğimiz şu: Özelleştirme İdaresi Rekabet Kuruluna 
hiç müracaat etmemiş bizim aldığımız; Rekabet Kurulunun yazısından da onu 
anlıyoruz. Rekabet Kurulu kendisi müdahil olmuş; bunu tam hatırlıyor musunuz? 
Nerede tam müdahil oldunuz; öngörüş almada mı, izin almada mı? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) - Bir 
belirsizlik vardı; çünkü, iki müracaatları vardı. Tam o tarihlerde bizim Özelleştirme 
İdaresiyle yazışmalarımız vardı biraz önce anlattığım kapsamda... 

BAŞKAN - Yani, müracaatları var size; fakat, hukukî sıkıntılardan dolayı... 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) - Hangisi 
olduğunu ve onu aydınlığa kavuşturduk. 26 Haziran 1998 tarihinde bize bir 
müracaatları var; o mürcaatta bunun bir öngörüş mü, izin mi olduğu belli değil. 
Teklif verenlerin, 12 teşebbüsün -çeşitli gruplar var bunun içinde, konsorsiyumlar 
var- dosyalarının yer aldığı teklifleri 26 Haziran 1998, ki aynı günde bize elden 
teslim edilmiştir, bunların incelenmesi için bize gönderdiler. Biz, bunu, öngörüş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 



- 28 -

başvurusu saydık. Altında bir açıklama yok, yazının altında. Yani, bu bir öngörüş 
müdür... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Siz ihtiyaç duyup sormadınız mı? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) - İşte, 
onu anlatıyorum efendim. Hemen ardından, zaten ihtiyaç hemen arkasından geldi, 
30 Haziran 1998'de, yani, üç dört gün geçmeden bu defa 3 firmaya indirilmiş 
haliyle, 12'yi 3'e indirerek birinci Akmaya Orteks ortak girişim grubu, ikinci Doğuş 
Holding-Garanti Bankası ortak girişim, İş Bankası... Biz, bunun üzerine, 
Özelleştirme İdaresine hemen yazıyı yazdık. Tam sizin sorduğunuz yönde. 26'sında 
böyle bir başvuruda bulundunuz, 30'unda 3'e indirip böyle bir başvuruda 
bulundunuz; bunların mahiyeti nedir? Bunlardan hangisi öngörüşle ilgilidir, 
hangisi izinle ilgilidir? Nedir mahiyeti diye sorduk. Özelleştirme İdaresinden cevap 
geldi bize; 26 Ağustos tarihli dediğimiz yazıya öngörüş yazısıdır dediler; sizden 
görüş istiyoruz, teklif sahiplerini de bilginiz olması için gönderdik size dediler. 
İkincisi ise, ilk 3 firmayı da izin başvurusu olarak gönderiyoruz size dediler. O 
zaman... 

BAŞKAN - İhale hangi gün olmuştu? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) - ihale 
29'u.. 

BAŞKAN - Yani, üç gün içinde sizden... 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE (Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı) -
Maelesef... Sıkıntı orada. Biz, bunun üzerine, Özelleştirme İdaresine, birinci işlem 
bitmeksizin, o arada bir yazışma daha oldu; yani, öngörüşümüz hazırlanmaksızın, 
ihale yoluna gidilmemesi, ihalenin sonuçlandırılmaması gerektiğini belirttik. 
Hatta,bunu sadece Özelleştirme İdaresine yazmakla kalmadık, bakanımız 
aracılığıyla, ilişkili olduğumuz bakanlık aracılığıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
aracılığıyla Özelleştirme Yüksek Kuruluna da gönderdik. Bunun 
sonuçlandırılmamasını halen öngörüş aşamasında Özelleştirme Yüksek Kurulunu 
da durumdan haberdar ettik; fakat, ondan sonra, bildiğiniz gelişme doğrultusunda 
ihale sonuçlandı. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) -Yalnız, bir şey arz edeyim, benim 
anladığım kadarıyla, yanlışım varsa düzeltsin. POAŞ ihalesine kadar daha 
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öngörüşme, izin şeyleri teşekkül etmemiş Rekabet Kurulunda böyle bir temayül 
yahut da uygulama yok. 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - Evet, hukukî netlik yok. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Ondan sonra olmuş, bu olaylardan sonra 
artık tedbir almışlar. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) -Kanununuzun yürürlük tarihi nedir? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - Bizim kanun 13 Aralık 1994'tür. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) -Yani, bu olaydan dört sene evvel. 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - Ama, bu öngörüş sistemimizi getirdiğimiz 
98/4 sayılı tebliğimizin yürürlüğe girişi 1998 yılındadır. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya)- 13 Eylül mü dediniz? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - 13 Eylül 1994'tür kanunumuzun Resmî 
Gazete yayınlanışı. 7 Aralık 1994 tarihlidir Mecliste kabulü 1994; ama, 13 Aralık 
1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir; fakat, malumunuz, 27 ay bizim kanunun 
uygulamaya geçebilmesi için kanunu uygulamaktan sorumlu Rekabet Kurulunun 
oluşturulması gerekiyordu, Kurulun atanması gerekiyordu, 27 aylık bir gecikmeyle 
27 Şubat 1997 yılında Rekabet Kurulu üyeleri atanmış. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Yani, öngörüş alınmadan önce heyet 
oluşmuştu. 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - Ama, şunu söylemek isterim, belki sayın 
milletvekilimiz ona işaret etmek istedi. Bu konuda Özelleştirme İdaresi ile 
aramızda bir hukukî tartışma vardı; yani, bizim görüşümüz biraz önce anlattığım, 
öngörüş alınmalıdır. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - O hukukî tartışmayı neye bağladınız? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - Bir tebliğe bağladık. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Yani, öngörüş siz alacaktınız... 
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İŞMAİL HAKKI KARAKELLE - Ama, POAŞ'tan sonra. Önceki dönemi mi 
söylüyorsunuz efendim? 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Hayır, sizin ihtilafınızı neye bağladınız; 
tebliğle. Tebliğin dayanağı ne? 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - Kanunun 7 nci maddesi; fakat, tebliğ 
çıkmadan önce de biz Özelleştirme İdaresine öngörüş almalısınız dedik, yorumla. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - 7 nci maddeye dayanarak?.. 

İSMAİL HAKKI KARAKELLE - 7 nci maddeye ve Danıştay kararına 
dayanarak. 

3.- Konya Milletvekili sayın Veysel CANDAN, 

Soruşturma Önergesinde ilk imza sahibi olarak 
Komisyonumuzun 18.04.2000 tarihli 5 inci toplantısında özetle; (Ek-6) 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Ben kısa özet bir bilgi vereceğim; zaten, bir dosya 
getirdim size bırakacağım. Bu arada da soracağınız sorular varsa, onu da kısaca, 
bildiğim konu varsa söyleyeceğim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hatırlanacağı 
üzere, konu 20 nci Döneme aittir. O dönemde bir soruşturma önergesi tarafımdan 
hazırlandı. Arkadaşlarım da imzaladılar. Genel Kurula getirildi ve Genel Kurulda 
müzakereler sonunda, bir soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi. Burası 
önemli bir noktadır ve ben bu konuyu daha sonra da takip ettim. Daha önceki KİT 
Komisyonunda da Petrol Ofisinin mal varlığı, bilançosu, çalışma faaliyetleriyle 
ilgili de 4 yıla yakın hesaplarını inceledik. Yani, Petrol Ofisini ciddi anlamda 
tanıyorum. Bu konuya girmeden, bir konunun açıklığa kavuşması lazım: Tabii ki, 
biz burada önerge sahibi olarak zamanın Başbakanı Yılmaz ve Işın Çelebi'yi 
zikrettik. Aslında muhatabımız Özelleştirme Yüksek Kuruludur ve başkan olarak 
Mesut Yılmaz'dır. Yani, Işın Çelebi'nin isminin geçmesi, bu işte muhatap olduğu 
anlamında değil, esas muhatabımız Özelleştirme Yüksek Kuruludur; bu bir. 

BAŞKAN - Kimler vardı o zaman?.. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hatırladığım kadarıyla, en çok konuşulan bağlı 
otan Yılmaz, Işın Çelebi... O tarihteki heyet bellidir; Özelleştirme Yüksek 
Kurulundan sorabiliriz. İkinci konu da önergemi yenilediğimde, TCK'nın 240 inci 
maddesi yani görevi ihmal, 339 yok. Onu bir kere daha, o farkı da tespit edelim. 
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Yani, görevi ihmal noktasında ağırlık kazandığı şeklindedir. Ben konuya nasıl . 
baktığımı ifade edeyim. Neden görevi ihmal vardır; kanaatimce... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - 230 değil mi? 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Görevi kötüye kullanma, 240; 339 yok, onu ifade 
edelim. İki konunun altını çizdim; bir tanesi 339'la değil, 240'la ilgili 
söyleyeceğim. Bir diğeri de konunun muhatabı Işın Çelebi değil, o günkü ÖYK'dır. 
Sayın Çelebi, orada imzası olanlardan biridir. Bunu bir tashih edelim. Evvela, 
burada neden görevi kötüye kullanma vardır: Kurumda fiyat değerlendirmesi 
sağlıklı yapılmamıştır. İhaleye çıkıldığı zaman verilen fiyat, 650 milyon dolardır. 
Kanaatimize göre, kasa, banka, stoklar ve alacaklar nakit toplamı günkü değeri 100 
trilyondur; dolayısıyla, böyle bir rakamla çıkılması, kanaatimizce iyi bir fiyat 
tespiti yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nerededir: Gayri menkullerde fiyat tespiti 
sağlıklı yapılmadığı, biraz sonra vereceğim raporda bilirkişilerle genel 
müdürlüğün, kurum içinde ve dışında fiyat tespitlerinin birbirini tutmadığı 
gözlemlenmektedir. İkincisi, yine görevi ihmal veya kötüye kullanma olarak, şu 
anda aynı hata işlenmektedir. Çalışanlar, işçi ve memurlarla ilgili 2900 sözleşmeli 
personel çalışmaktadır. Ben bunları yakın bir zamanda, bir hafta önce yine sordum; 
bu personelin tazminatlarını kimin ödeyeceği belli değildir; yani, burada bir altyapı 
eksikliği vardır. Halen de bu çalışanlarla ilgili ciddi rakamlar vardır; o rakamları 
kim ödeyecek, halen belirsizdir. Genelde belirsiz olanları da devlet tarafından 
ödendiğini de özelleştirmede de görüyoruz. Dolayısıyla,l 2903 personelle ilgili 
ciddi bir devlet zararı söz konusudur. Yine, özelleştirmede, 4046 sayılı Kanunda, 
üçüncü olarak söylüyorum; çeşitli fıkralarına aykırılık vardır; bu aykırılıklara 
baktığımız zaman özelleştirmede şeffaflık aranır deniyor. Fiyat tespitinde de 
şeffaflık aranır deniyor. Bunun ihlal edildiğini görmekteyiz. 

Yine, ayrıca bu konu, petrol ürünleri, dördüncü bir madde olarak, stratejik 
önemi haiz oldukları için bu konularda altın hisse, en azından burada beş yıl süre 
tanınmıştır. Bu beş yıl süre bize göre eksiktir. Bu açıdan da kurumda bir ihmal söz 
konusudur. Çok önemli konulardan bir tanesi beşinci olarak, 4054 sayılı, Rekabet 
Kurulu görüşü alınmamıştır o tarihlerde. Rekabet Kurulu ancak basında çıkan 
haberlerden sonra harekete geçmiştir. Bu çok sakıncalıdır; halbuki, hükümetin bu 
ÖYK'nın işlerini önce Rekabet Kuruluna yazıp, o fikri aldıktan sonra uygulamaya 
koyması gerekmektedir. Kanaatimizce, 4046'yı da okumak lazım veya teknik bir 
heyete havale etmemiz lazım, beşinci made olarak. 

ÖYK var bir de Özelleştirme Başkanlığı var; ÖYK siyasilerden oluşur; ÖİB, 
bürokratlardan oluşur ve her ikisinin görevi de ayrı ayrı kanunda yazılmıştır. 
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Şimdi, ÖYK kendisine verilen teklifleri ÖİB teklifin değerlendirmesini yapar, 
ÖYK'ya verir; OYK'nın kanundaki görevi, ya kabul eder ya reddeder. Burada 
ihalede yapılan iş nedir; İşbank-Bayındır, POAŞ 1 milyon 110 bin dolar vermiştir. 
İkinci firma, üçüncü firma 1 milyon 110 bin dolar. Doğuş-Garanti Grubu 1 milyar 
150 milyon dolar, Akbağ-Orteks Grubu 1 milyar 160 milyon dolar vermiştir. 
Dolayısıyla, bu rakamlara baktığımız zaman Akbağ-Orteks Grubuna verilmesi 
gerekirken, ÖİB bu rakamları, Kurulun önüne koymuştur; Kurul, üçüncüye 50 
milyon daha ilave etmek suretiyle, birinciye çıkarmış ve birincinin verdiği fiyattan 
üçüncüye vermiştir. OYK'nın 4046 sayılı mevzuatta yazılı görev ve sorumluluklara 
baktığımız zaman böyle bir artırma veya böyle bir pazarlık görevi yoktur. Ya 
uygun der imzalar, ya da reddeder. Bana göre konu düğüm olarak buradadır. 

Bu ihale bu şekilde açıklandıktan sonra, üçüncü kurum basına açıklama 
yapmıştır; ben 1 milyar 160 milyondan 50 milyon daha verebilirim; yani 1,210 
milyon dolar verebilirim demiştir. Dolayısıyla, burada ÖYK görevini kötüye 
kullanmıştır. Neden; böyle bir pazarlık imkânı kendisine verilmemiştir; verildiyse 
bile l,160'ı aşması lazımdı en azından. Yani, zaten birinci bir firma vermiş. Yani, 
siz bunu buradan 50 daha ver dediğiniz zaman, birinciye getirmiş oluyorsunuz. 
Kurumun böyle bir, kanaatimce, bir hukukçu görüşü alınmasında fayda var. 
Ayrıca, bilindiği gibi Petrol Ofisi SPK ile bir yazışma yapmıştır. Bu yazışma 
içerisinde yüzde 6,7'si halka arzdır şirketin sermayesinin. Burada çağrıda bulunma 
zorunluluğu vardır; SPK'dan işte izin alınmak suretiyle, diğer ortakların çağrı izni 
de gaspedilmiş. Yani, ufak ortaklarının hisseleri de artırılması da böylece 
önlenmiştir. Ayrıca, şu anda da yapılan ihalede de çözülmesi gereken şimdi 
Kurulun askeri NATO tesisleri dediğimiz ciddi bir bağlantısı var; yani Milli 
Savunma Bakanlığıyla ve şu anda Petrol Ofisinin yaptığı iş şudur: Tüpraş üretimi 
petrolün yüzde 40'ını dağıtmaktadır. Bu dağıtım esnasında boru hatlarının geçtiği 
bölgelerdeki arazilerin birçoğu askeri NATO tesisleriyle veya özel mülkiyetle 
ilgilidir. Şu anda bu düzenleme yapılmamıştır. Yani, TBMM'den önce altyapı bu 
kanunların, bu tapu mülkiyetlerinin en olacağı noktasında bir karar verilmesi 
lazım.Bunu zamanın bakanlığına, Özelleştirme İdaresine sorduğumuz zaman ileri 
tarihlerde Mecliste bir düzenleme yapılabilir denilmektedir. Özellikle, altyapısı 
hazırlanmadan bir ihalede sıkıntılar, yani, devletle, idare ile ihaleyi alanların 
arasına girdiğimiz zaman devlet bu sözleşmelerden hep zararlı çıkmıştır. 

Bakın, bu tahkim yasasından sonra da bu olaylarda mutlaka tahkime 
gidilecektir. İyi yapılmayan bir sözleşmede, birçok pürüz ortaya çıkacaktır. Bu 
pürüzlerin hepsi de devlet aleyhine işleyecektir. Dolayısıyla, burada gerek personel 
açısından sosyal hakların kime ödeneceğinin yazılması gerekirken, gerek işte ANT 
ile NATO tesisleriyle ilgili olan, onun dışındaki satılıp, satılmama, siyasi irade 
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meselesidir; ben oraya girmeyeceğim. Yani, bugün 100 trilyon kasasında para 
varken, parayla teslim ediliyor; artı, 99 kârı da dağıtılmadan şirket kasasına 
bırakılarak veriliyor. Onlara girmiyorum; onlar konumuzun dışında. Ancak, bu 
ihale yapıldığı tarih itibariyle Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeleri, Başbakan 
Mesut Yılmaz dahil, görevlerini ihmal etmek suretiyle, en altta bulunan kimseyi 
yukarıya çekip çekmediğinin hukuk görüşü alınması gerekmektedir. Esas üzerinde 
durmak istediğim konu budur. Bunlar yapılırken de altyapı noktasında eksiklikler 
mutlaka giderilmesi gerekirdi. 

Özetle söyleyeceklerim bunlar. Burada da bu ANT ile ilgili olarak SPK ile, 
Rekabet Kurulu ile ilgili olarak tüm resmi yazışmalar antetli, kuruma ait 
yazışmaları ben komisyonuza takdim edecek, soracağınız soruları da 
cevaplandıracağım. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - İki kişiyi mi mesul tutacağız, beş kişiyi 
mi? Ona açıklık da tanımalıyız. İkincisi, böyle kanunda yetkisi olduğu halde böyle 
bir şeyi vermiş; yetkisi olmadığı iddia ediliyor. Bunu açıklığa kavuşması gerekir; 
bunlar iki püf noktadır. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Sayın Candan, zaten net olarak söylüyor; bütün 
kurulu kastediyor; ama, önergesini verirken, iki kişinin ismini zikretmiş. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Haksızlık olmuş ama. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Yok, haksızlık değil, o konuşmalarımızda, belki 
tutanaklarda ÖYK muhatabımızdır demişizdir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, şimdi, idare bir işlem yapar hukuki eksiklik 
olabilir. İdarecilik, görev aldık, mesuliyet aldık, milyarlık, trilyonluk ihalelerin 
altına imza attık; kimseyi suçlamak istemiyorum; ancak, yaptığımız işlemler 
hukuken eksik bile olsa, işlemin sonunda devletin kâr göstermesi lazım. Yani, siz 
burada en son rakamı verene verdiğiniz zaman burada bir suiistimal sezilir. Ha, siz 
bunu 100 milyon dolar artırarak, üçüncüyü birinciye alsaydınız, görevi ihmal bile 
etse, usulsüz bile yapsa, idarenin lehinedir derdik, burada bir şey söylemezdim; 
ama, bana göre burada bir... Bu benim kanaatimdir; zatıalinizin kanaatine de saygı 
duyuyorum. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Sayın Candan, ben burada bir çelişki görüyorum. 
Önce bir 339 gündeme gelmiş, onu sonradan çıkardık dediniz, ihaleye fesat 
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karıştırma şeklinde belirtiyorsunuz; halbuki, 339 evrakta sahtekârlık suçunu ifade 
ediyor. Bir de konuşmalarınızdan aldığımız görevi ihmal... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır, hayır; 240'la ilgili konuşuyoruz; yani, 
görevi kötüye kullanmanın içinde ihmal de var. Ben ceza hukukçusu değilim ve 
burada görevi kötüye kullanma vardır, işte, 1 milyon 110'u, 160 olarak 
değiştirmek; bu bana göre görevi ihmaldir. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Şöyle olabillir mi acaba Sayın Başkanım 
izninizle, bir yazım hatası yani 230 yazılacakken, ki 3'ler de birbirine benziyor, 
230 yazılacakken 339... Çünkü, 339'un bu işlerle hiç uzaktan alakası yoktur; 
hukukçu olmak da gerekmez; bir daktilo hatası olabilir, bir ihmal olabilir. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Şimdi, taslak müzakere edilirken, kendi görüşüm, 
240 olarak yazdım; ama, hukukçular 339 vesaire dediler; ama, benim burada az 
önce ifade ettiğim gibi TCK 240'tır. Söylediğim budur, görevi kötüye kulanma. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Bu 230, 339, 240 sehven ya da yeterince 
incelenmediği için karışıklıkklar olmuş sanırım veya burada öyle ifade ediliyor 
veya daktilo hatasıdır. Sayın Işın Çelebi'nin isminin buraya girmesi de sehven mi 
olmuştur, yoksa bir yanlışlık?.. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - ÖYK üyesi olması dolayısıyla girmiştir; ama, 
tekrar ifade ettim, o konunun... 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Biraz önce ifade ettiğiniz gibi, Sayın Başbakan, 
öncelikle... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Bakın ÖYK... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Ben araştırdım; Işın Çelebi, 
özelleştirmeden sorumlu devlet bakanı değil. 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Müsaade eder misiniz; o günlerde en çok 
konuşan, Petrol Ofisiyle ilgilenen, belki de yani belki de hükümetin ekonomik 
programını Sayın Işın Çelebi konuşuyordu, gündemde. Konu şudur; muhatabımız 
zamanın Sayın Başbakanı ve ÖYK'dır. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Yani, Işın Çelebi, sehven mi girmiştir oraya? 
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VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır; o zaten üye, ÖYK üyesi. Sorumlu devlet 
bakanı değil... 

BAŞKAN - Sayın Candan, bu sizin şahsi fikriniz; fakat, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun en yüksek fiyatı verene verecek diye bir kuralı bilmiyorum 
söyleyebilecek durumda mısınız? Böyle bir kural var mı? 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Onu da söyleyeyim: Vermez ise, gerekçelerini 
sağlıklı ortaya koymak lazım, gümrükten beşe beş yazı geldi, bizde bundan dolayı 
değiştirdik, o zaman ben de her gün yazı getiririm, ben de bir bakandan yazı 
getiririm, ben de MİT'ten bir rapor getiririm ve önüne koyarım. Derim ki, aman bu 
girmesin. Böyle şey olmaz. O zaman 4046'da şeffaflığa aykırı olur. 

4.- Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı sayın Yüksel YALOVA, 

Komisyonumuzun 18.04.2000 tarihli 5 inci toplantısında özetle; (Ek-6) 

BAŞKAN -.Sayın Yalova, geçen toplantımızda, arkadaşlarımız basına yansıyan 
bazı beyanlarınızın olduğunu, bu konuda sayın bakanı dinleyelim şeklinde bir 
talepleri oldu ve biz bu talep karşısında sizi bu toplantımıza çağırdık. Sizi, bizi 
bilgilendirmek açısından buraya çağırdık, bilginize müracaat etmek istiyoruz. 
Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.Bu konuda, komisyonumuza söyleyecekleriniz 
varsa, buyurun sizi dinleyelim. Daha sonra da arkadaşlarımızın sorularına cevap 
vermenizi rica edeceğiz. 

DEVLET BAKANI YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkanım, 
Komisyonumuzun muhterem üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 
bilgime itimat ve itibar etmek lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum; 
çünkü, POAŞ konusunda (9/32) sayılı bu komisyonun kurulmasına sebebiyet veren 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ve o konuda alınmış işlemler hakkında, 
zamanını tam hatırlayamıyorum; ama, yedi, sekiz ay önce sanıyorum, TBMM 
ANAP Grubunda yaptığım konuşma nedeniyle, doğrusu o görüşlerimle ilgili yeni 
bir açıklama ihtiyacı için zamanlama arayışı içerisindeydim. O gün, grup 
konuşmasında, bilmiyorum komisyonunuza Meclis zabıtlarına intikal etti mi; o 
günkü konuşmamda, 2 ana başlık halinde bir değerlendirme yapmıştım ve birinci 
bölümde POAŞ konusunun siyaset tarihçilerinin konusu olduğuna inandığımı ifade 
etmiştim. Belki açıklanmaya muhtaç bırakıldığı için yanlış anlamalara sebep olmuş 
olabilir diye ben de çok düşündüm; ama, ben o gün, ANAP Grubunda yaptığım, 
irticalen yaptığım konuşmayı, esasen hafızama nakşetmiştim ve milim milim 
ölçerek kelimeleri tespit etmeye çalışmıştım. Klasik bir irticalen konuşmanın insanı 
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düşürebileceği zaaflarla karşılaşmış değildim. Konuşmanın bu bölümüne ilişkin, 
esas konu bu olduğu için, biraz sonra arzıma geçeceğim; ama, ikinci bölümle ilgili 
kamuoyunda bazı siyasal kimlikler, töhmen altında ne yazık ki, bırakıldığı için, o 
konuda Yüce Komisyonunuza öncelikle bilgi sunmak istiyorum. 

Ben, o günkü konuşmamda, tarih vererek, çok eski bir tarihi, yani benim 
ANAP Genel Bakan Yardımcısı olduğum döneme ilişkin bir tarihi verip, bir parça 
siyasî nezaket kaygısını düşünerek, önplana çıkartarak, kendisi Parlamentoda 
olmadığı için, tekrar ismini, üstelik gıyabında kullanmak şık düşmeyebilir 
düşüncesiyle, CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a, ANAP 
Genel Merkezinde düzenlediğim basın toplantısında, sorduğum sorulara ilişkin bir 
alıntı yapmıştım. Konuşma zaptında da açıkça görüleceği gibi, dedim ki, ben genel 
başkan yardımcısıyla, şu tarihde bir basın toplantısı yaparak, şu şu soruların, 
açıklığa kavuşması gerekir demiştim. Ne yazık ki, bunlar siyasal gündeme hiç 
gelmedi dedim. Orada bildiğimiz gibi kasetlerin, yedi, sekiz medya patronunu 
getirildiği, götürüldüğü gibi sonradan kamuoyunun gündemini işgal eden bilgiler 
oluşmuştu, ama o konuyu ilk gündeme ben getirmiştim. Hatta orada CHP'li eski 
bir milletvekilinin Mersin CHP Merkez İlçesi Başkanıyla beraberken, Sayın 
Baykal ile kavga etmesinin sebepleri filan gibi sorularım olduğunu, vaktiyle 
yaptığım basın toplantısında işaret etmiştim ve CHP Genel Merkezinde Korkmaz 
Yiğit adlı şahısla 1,5 saati aşkın görüşmesinde, nelerin görüşüldüğünü, kamuoyuna 
açıklayıp açıklamamayı düşünüp, düşünmediğini sormuştum, buna atıfta 
bulundum. Zaman zaman birçok siyasal şahsiyet kastettiğim kişinin Sayın 
Cindoruk olduğunu düşündüğünü ifade ettiler. Hayır dedim; çünkü, hakikaten 
Sayın Hüsamettin Cindoruk'un böylesi bir gizli görüşme yaptığı kanaatinde 
olsaydım, kanaat olarak onu izhar ederdim, o konuda bilgi ve belge sahibi 
olsaydım, o şekilde direkt bağlantı kurardım. Bilgi ve belge olmayınca da 
kurmazdım, bir hukukçu alışkanlığıyla . Başka başka isimler getirildi, her birine 
ilişkin açıklamalarımı yaptım; ama, o gün, bir şeyi fark ettim, bunu başka 
özelleştirmeyle ilgili basın toplantılarında çok sıkça gördüğüm için, her seferinde 
aynı sonuçla karşılaşmamak için, dikkat ediyorum. 

Bizim Parlamentomuzda, Parlamento Muhabirleri var, adı üstünde; 
ekonomiye ilişkin herhangi bir açıklama yaptığınız vakit, uzmanlık dalı olmadığı 
için, en kolay algılayabildiği kelimeleri yansıtmak gibi bir şeye geçiyorlar. Bunun 
bir tipik örneğini daha arz edeyim; Sayın Özer Çiller'in benim hakkımda açtığı 25 
milyarlık manevî tazminat davası da bunun Parlamento açısından da tipik bir 
örneğini teşkil eder. Nitekim, geçenlerde gazetelerde nihaî karar "şerefsiz demek 
suç değil" şeklinde yansıttı; oysa, benimle ilgili bir gazetede ve televizyonda 
yapılan yayından sonrasında, ben yine grubuma karşı bilgi verme mecburiyetimi 
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düşünerek, bilgi sunmuştum ve orada eğer adalet yoksa, eğer hukuk yoksa diye 
başlayan bir cümleyle ve legallikten ayrılıp da illegal davranmak gibi bir tercih 
olacaksa diye de kuvvetlendirerek, böyle düşünülecekse, dava açmazlarla, 
açmamak şerefsizliktir gibi bir ifade kullandım. Şimdi, Anadolu Ajansı 
muhabirinin verdiği bilgiye dayanarak, Sayın Çiller dava açma yolunu tercih etti. 
Kendisini suçlamıyorum, avukatının muhakak ki, şeyidir. Oysa, avukatının 
yapması gereken iş, Anadolu Ajansının yayınını doğru ve esas kabul etmek yerine, 
ANAP Grubuna ya da prosedüre göre Meclis Başkanlığına müracaatla, oradaki, 
gruptaki zabıtlar alınabilirdi, onlar deşifre edilsin diye beklenebilirdi. O esas 
alındıktan sonra yapılabilirdi. Nitekim, şimdi de iş, şerefsiz demek suç deyile 
dönüştürüldü, bilgi öyle sunuldu ki, yanlış. 

Birinci bölümle ilgili izin verirseniz teorik bir çerçeve çizeceğim, yani o 
ÖİK kararında imzası bulunan kişileri, soyut birer isim kabul ederek, hayat 
içerisinde benimle olan, ister siyasî deyin, ister insanî deyin ilişkisini unutarak 
değerlendirme yapacağım ve aynı görüşümü tekrarlayacağım. 

Bildiğiniz gibi POAŞ'ın, ihalesi bittikten sonra Özelleştirme İdaresi 
tarafından hazırlanan, şuna verilmiştir şeklinde onaylanan kararının altında 
Başbakan olarak Mesut Yılmaz ismi var. Bugün, Mesut Yılmaz bey ve Işın Çelebi 
bey hakkında bir soruşturma komisyonu, Parlamentonun takdiriyle kurulmuş, 
benim o konuşmamı yaptığım gün zaten kurulmuştu. O karara baktığımız vakit 
şunu hukukî bir sorun olarak yanıtlamamız gerekiyor teorik açıdan: Bu karar, bir, 
doğrudur; iki, yanlıştır. Bu kararın başka bir şık içerisinde mütalaa edilebilmesi, 
mantıken, hukuk matematiği olarak mümkün değil. Bu karar siyasî olarak ne 
doğurmuştur; benim haddim değil, oralara girmem; o günkü konuşmamda da 
girmedim; ama, bu karar doğru ise zaten soruşturma komisyonunun açılmasına 
gerek kalmaz. Eğer, bu karar yanlışsa -kastım oydu ve hâlâ aynı kastı taşıyorum-
bu kararın tekemmülüne bakmamız lazım. Yani, Başbakan Mesut Yılmaz denilen 
kararda Işın Çelebi Devlet Bakanı denilen kararda iki kişinin imzasıyla bu karar 
oluşsaydı, bu iki kişinin, imza atılan idarî işlemleri, hukukî işlemleri tekemmül 
etmiş ve imza atılmış kararın oluşumunda, yani, ihalede fesat karıştırılıp 
karıştırılmadığı sorusuna yanıt aranabilirdi. Karıştırılmıştir birinci şık, 
karıştırılmamıştır ikinci şık gibi bir hukukî neticeyle, doğal neticeyle karşılaşılırdı. 

Şimdi, o kararda, bildiğiniz gibi, muhterem üyeler, Başbakan Mesut Yılmaz, 
Bülent Ecevit Başbakan Yardımcısı, Güneş Taner Devlet Bakanı, Zekeriya 
Temizel Maliye Bakanı, Yalım Erez Sanayi ve Ticaret Bakanı, Işın Çelebi Devlet 
Bakanı şeklinde altı imza var. Eğer, kararın Türk idare hukuku kültüründe 
oluşumuna bakacak olursak, normal olarak, Başbakan imzasının sonuncu imza 
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olduğunu görürüz; normali budur. Peki, Türk idare hukuku kültüründe 
başbakanların birinci defa imza sahibi olduğu pratikte hiç görülmemiş midir diye 
sorarsak kendimize; buna vereceğimiz yanıt da, zaman zaman görülebilir cevabı 
olmalıdır, hakkaniyetle soruna yaklaşırsak. O zaman, birinci imza olmuşsa bu 
olayda, karşılaşacağı hukukî sonuç nedir sorusunu yanıtlamamız lazım. Böyle bir 
durumda, Başbakan, hakikaten, birinci imza sahibi olsaydı, daha sonra gelen beş 
imzanın imzalama mecburiyetinin olup olmadığı sorunsalıyla karşılaşırdık. 
İmzalama yükümlülüğü getiren bir hukukî icbar edici hüküm bizim mevzuatımızda 
mevcut değildir. 

Peki, diğer beş imza na*sıl olmuştur; arz edeyim. Şimdiki POAŞ ihalesinde 
de aynı usul geçerli olmuştur. Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı sıfatıyla 
önce ben imzalayacağım, sonra diğer bakanlara gidecek, eğer, ihale bitimini hemen 
takip eden saatlerde, günde ben imza atıp ÖYK kararı ihtihsali için, ÖYK üyesi 
diğer sayın bakanlara ve Başbakana arz etsem, düşünmek için yeterli süreye sahip 
olmadıkları iddiasını ileri sürme hakkına sahip olurlar; ama, bu iddia da hukuken 
onları haklı çıkarmaz; çünkü, imzalamayı hemen gerçekleştirme mecburiyetinin 
olmadığı onlara söylenir. Ben, meseleye bu açıdan bakarak dedim ki, burada, eğer, 
bu iki imzayla ilgili soruşturma komisyonu kurulma iddiası, hakikaten ve de 
hukuken beni ilgilendiren kısmıyla doğruysa, haklıysa, o zaman, bu iki imza tek 
başına karar istihsaline yetkili olmadığı için, diğer imza sahiplerinin de burada 
soruşturma komisyonuna dahil edilmesi gerekir kanaatindeyim. Eğer, diğerleriyle 
ilgili soruşturma komisyonu kurulmuyorsa, o zaman bu iki kişiyle de ilgili 
kurulamaz. Peki, POAŞ'ın ÖYK kararı ile ilgili bu böyleyse budur, şöyleyse budur 
neticesi şeklindeki mantık yürütme sadece POAŞ ile sınırlı mıdır diye bakmamız 
lazım hukuk düzeninde; değildir yanıtını vermemiz mecburî olduğuna göre, POAŞ 
benzeri ihalelerle ilgili ÖYK kararlarının tabi olduğu usullere bakmamız gerekir. 
Öyle baktığımız vakit, mutlaka, birinci geldiği ilan edilen kişiye ya da kuruluşa ya 
da konsorsiyuma verilir şeklinde bir teamül, maalesef, özelleştirme hukukumuzda 
yok. Baktığımız vakit bütün özelleştirme kararlarına -ki, ben bakarak bu 
düşüncelerimi dile getirmiştim- birçok özelleştirme kararında birinci sırada geldiği 
ifade edilen kişi ya da kuruluşa verilmeyip, ikinci sıradakine, üçüncü sıradakine 
verildiği görülebilir. 

Bir başka husus muhterem komisyon üyeleri, onu da bilginize sunayım. 
Özelleştirme Bakanı olduğum için işim gereği incelediğimden bu bilgiye sahibim. 
Özelleştirme İdaresi, her bir ihalede, bugüne kadar, yani, 16 yıl boyunca her bir 
ihalede, falan kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin açılan ihale sonucunda 10 
kuruluş, örneğin, 10 kişi katılmıştır; bunlar arasında yapılan ihale sonrasında falan 
kuruluş ya da falan kişi kazanmıştır şeklinde sadece bir tek isim mi zikredilmiştir 
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diye ben baktım istatistik! bir bilgi olsun diye, maalesef, öyle bir uygulama yok. 
Zaman zaman, şu kişi ya da kuruluş kazanmıştır, kendisine şu kadar işlemlerin 
tekemmülü için süre verilmesine şu kadar parayı şu şartlarla yükümlenmesine, 
eğer, o, kendisine tanınan süre sonunda sözleşme yapmaktan imtina ederse 
yatırdığı teminatın icat kaydedilmesine karar verilmiştir şeklinde kararlar olduğu 
gibi, ama, daha genel olarak, birinci olarak şu kuruluş ya da kişi şu rakamla şu 
taksitle varsa şu ihaleyi kazanmıştır; kendisine şu kadar süre verilmesine, eğer, 
imtina ederse, bu kez, ihalenin ikinci sıradaki şu kuruluş ya da kişiye onunla ilgili 
de şartlar sayılmış; eğer, o da imtina ederse üçüncü sıradakine, o da imtina ederse 
ihalenin iptaline karar verilmesine şeklinde kararlar alınmış. 

Burada siyaset tarihçisinin yazması gerekir sözümde sadığım. Şundan ötürü, 
bir de şuna bakmamız lazım: Özelleştirme İdaresi 16 yıllık uygulaması sırasında, 
hangi hükümet iş başında olursa olsun, sonuçta, ona da ilk günlerde baktım, 
eskiden bilgim olduğu için, ilgilendiğim bir alan olduğu için ilk günlerde ve 
özellikle Özelleştirme İdaresinin ısrarla bir an önce brifing verme talebini gözardı 
ederek ilk günlerde istatistik! bilgi olsun onlara diye baktım; hiçbir hükümet 
döneminde hiçbir sorumlu bakan ihale komisyonunun nasıl teşekkül edeceğine dair 
yazılı bir talimat vermemiş Özelleştirme İdaresine. Değer tespit komisyonunun 
nasıl teşekkül edilmesi gerektiğine ilişkin hiçbir bakan ya da başbakan yazılı 
talimat vermemiş. Sonuçta, Özelleştirme İdaresi, 4046 sayılı Yasanın amir 
hükümlerine riayet ederek, belirli kurum temsilcilerini, proje grubu gibi örneğin, 
ihale komisyonuna ve değer tespit komisyonuna yazmış, daha sonra, kurum 
içerisinden, avukattır, benzeri daire başkanıdır gibi, ancak bakan inhisarında olan 
sınırlı sayıdaki, ama, çoğunluğa ulaşmayan sayıdaki üyenin tespitiyle ilgili onay 
yazısı yazmış; oraya da baktığınızda, hiçbir bakanın şu üye olmasın bu üye olsun 
şeklinde bir yazılı talimatını bulamazsınız. 

Sonrasında, bu ihalelerle ilgili yapılmış olan Özelleştirme İdaresi değer 
tespit komisyonunun üç usulle belirlediği üç ayrı değerin ortalamasını alarak bir 
ihale bedeli oluşturmuş ve ihaleler yapılmış, sonra da onay için azınlıkta olan usule 
göre şu kurum ya da kuruluş kazanmıştır, imza atmazsa, uymazsa sözleşme 
yükümlülüklerine iptali denilmiş; ezici çoğunluk olarak da bir şu, iki şu, üç bu 
demiş. Hangi hükümet dönemini almak isterseniz ele alalım, görebiliriz ki, ikinci 
sıradaki şu firma kazanmıştır şeklinde emsal örnekleri var. Burada, yazılı hukuka 
geçmeyen, belki de geçmemesi gereken belki başka bilgilere riayet edilmiş, 
örneğin, bir Maliye Bakanı Özelleştirme Yüksek Kurulu üyesi sıfatıyla diyelim, 
hangi dönem olursa olsun, genel konuşuyorum, birinci sıradaki firmayla ilgili 
kanıtlayabileceği, belgelendirebileceği bilgi sahibi olmamakla beraber, kurum 
yapısına ilişkin, kurumun istikbaline ilişkin eğer kuşku duymuşsa birinci sıradaki 
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firmaya verilmesinin uygun olmadığını, ikinci sıradaki örneğin bir kuruluşun 
kurumsal yapısının daha sağlıklı olduğunu ÖYK başkanına, hangisiyse başbakan, 
ÖYK'nın başkanı sıfatıyla o dönemin başbakanına ikazda bulunarak ikiye 
verilmesini söyleyebilmiş. Burada, ikinci sıradakine kesinlikle verilmez hükmü 
olmadığı için yazılı pozitif hukukumuzda, ben de bilgi olarak sunayım. Bir sigorta 
şirketinin, ki, dört defa, sanıyorum, ihaleye çıkmış, bir tek talip yok, ben 
araştırdım, değişik boyutlarla araştırdım, hatta, o şirketin genel müdürünü aldım, 
yeni bir görevlendirme yaptım, ilk ihalede dört tane talip çıktı. Sonra, ihale 
neticeleri geldi. Baktım, ikinci sırada Polis Yardım Vakfı var, arada da 100 bin 
dolarlık bir fark var. Böyle bir noktada, Hazine görüşü almanın daha doğru 
olacağını düşündüm ve Hazineye sorulmasını istedim. Hazine, birinci sıradaki 
ihaleyi normal olarak kazandı diye netileyebileceğimiz kuruluşla ilgili nominal 
rakamlara bakıldığında, formel hukukla yapılacak incelemede pek söylenebilecek 
bir şeyin olmadığını, ama, ikinci sıradaki Polis Yardım Vafında 73 bin üyenin 
bulunduğunu, dolayısıyla, sermayenin özellikle sigorta şirketi Hazine ilgisinde bir 
kuruluş olduğu için yapısı gereği, 73 bin üyesi bulunması hasebiyle sermayenin 
tabana yayılması ilkesinin burada daha gerçekleşebileceğini düşündüğünü bize 
bildirdi. Biz de hiç tereddüt etmeden, ikinci sıradaki Polis Yardım Vakfının 
almasının kamu menfaati açısından daha doğru olduğunu düşündük ve ÖYK 
kararını o şekilde istihsal ettik. Burada, bilmiyorum, sorulması gerekecek sorular 
varsa... 

C- Savunma 

1.- Devlet eski Baknı sayın Işın ÇELEBİ, 

Komisyonumuzun 09.05.2000 tarihli 7 nci toplantsında yapmış olduğu 
savunmaya aşağıda aynen yerverilmiştir. (Ek-6) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, toplantı yetersayımız mevcut; toplantımızı 
açıyorum.Bugünkü toplantımızda, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan ve 57 
arkadaşının Petrol Ofisi özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve 
usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerini 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi hakkında açılan soruşturma 
neticesinde Sayın Işın Çelebi'nin müdafasını almak için kendisi toplantımıza iştirak 
etmiştir. Önce, kendisinden bu soruşturmayla ilgili savunmasını alalım. Daha sonra 
da arkadaşlarımızın Sayın Bakana soracağı sorular varsa, soruları kendisine tevcih 
ederiz. Buyurun Sayın Bakanım. 
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IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, önce teşekkür ederim. Ben, daha önce bir 
dilekçeyle komisyona müracaat etmiştim, geçen sene temmuz ayında; bu POAŞ 
davasıyla ilgili mahkeme kararı ortaya çıktıktan ve kararlar kesinleştikten sonra, bu 
mahkeme kararlarına binaen, soruşturma komisyonunun karar alması ve meseleyi 
değerlendirmesi için müracaat etmiştim; aynı başvurumu yeniden onbeş yirmi gün 
önce yaptım, 11 Nisanda ve o dosyayı size müsaadenizle takdim ettim. 

Burada, söylediğim en temel hadise şu: Görevi kötüye kullanmak ve ihaleye 
fesat karıştırmakla suçlandığımız bu hadisede bir kere hukuka aykırılık varsa 
görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma olur. Ama, fiil hukuka uygunsa 
suç da olmaz. Nitekim, mahkemenin aldığı kararlara göre ve ihaleye taraf olan 
kişilerin, yani, menfaati olan kişilerin yargı yoluna başvurup ihalenin iptalini talep 
ettiklerinde işlerin hukuka uygun olduğuna dair Ankara İdare Mahkemesinin 2 
nolu mahkemesinin kararı var ve bu karar kesinleşmiş vaziyette. 

Şimdi, benim en temel noktam şu: Mahkeme, işlemde hukuka aykırılık 
görülmemiştir diyerek davayı reddetmişse ve Ankara 5 inci idare mahkemesi de bir 
başka müracaatta yapılan idarî işlerin hukuka uygunluğunu tartışmaya açmış ve 
müracaat etmişse ve yasal dayanaktan yoksun ihaleye müracaat edip mahkeme 
hukuka uygun diye karar vermişse, benim birinci talebim, kararın bağlayıcılık 
kesin hüküm etkisi göz önüne alınarak bu soruşturma komisyonunda sonuçları 
itibariyle bizim suçsuz olduğumuz ortaya çıkmaktadır; yapılan işlemler hukuka 
uygundur. Birinci söyleyeceğim bu ve bu, kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla da 
ortaya konmuştur. İkinci önemli söyleyeceğim nokta, satış fiyatları açısından 
yapılan işlemler Temmuz 1998'de 1 160 milyar dolar olmuştur ve martta yapılan 
ihalede de 2000 yılında 1 260 olmuştur; aynı grup almıştır, İş Bankası ağırlıklı 
grup. Fiyatlarda 5 aşağı 5 yukarı zaman faktörünü dikkate alırsak hemen hemen 
aynıdır. Yapılan işlemlerde bir fesat karıştırma veya görevi kötüye kullanma olsa 
aynı grup, aynı, benzer fiyatla bu işi almazdı. İkinci söylemek istediğim bir zarar 
doğmamıştır. Yani, devletin, kamunun bir zararı ortaya çıkmamıştır. Burada görevi 
kötüye kullanmak veya ihaleye fesat karıştırmak diye bir işlemin olduğu 
kanaatinde değilim. 

Üçüncü önemli nokta, Özelliştirme Yüksek kurulu üyeleri 6 kişi eşit şartlara 
sahip, eşit imzalara sahip insanlardır ve ortak müteselsil sorumluluk içinde karar 
alınmıştır; ama, biz, Sayın Mesut Yılmaz Başbakan olarak ve ben soruşturma 
komisyonuna sevk edildik. Eğer ortada bir sorun varsa 6 kişinin bu ortak 
sorumluluğu paylaştığı kanaatindeyim; ama, ortada bir sorun yoktur, bir hukuka 
aykırılık yoktur; tamamen, yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğu mahkeme 
kararlarınca da tespit edilmiştir; sonuçta, yapılan ikinci ihalede de ortaya çıkmıştır; 
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ama, biz, bu meselede haksızlığa uğradığımız kanaatindeyim, bir haksız işlem 
yapılmıştır. Bunu söylemek istemiyorum ama, 98 yılında yapılan işlem siyasî 
nitelikte bir karar olmuştur; nitekim, o zaman da belirttim, soruşturma 
komisyonuna mesnet teşkil eden yazıda Ceza Kanununun 339 uncu maddesine 
göre görevi kötüye kullandılar diye bir işlem yapılması talebi olmuştur. 339 uncu 
madde resmi evrakta sahtekârlık maddesidir. Yani, o kadar aceleye getirilip 
yazılmıştır ki, tam tarihini hatırlamıyorum şu anda, 1 Temmuzda ihale yapılmışsa 7 
Temmuzda, bir hafta sonra bu müracaat yapılmıştır; 15 Temmuzda da ihalede 
birinci olan kişi mahkemeye müracaat etmiştir; yani, böyle arka arkaya gelmiştir ve 
mahkeme de, biraz önce söylediğim gibi, yapılan tüm işlemlerin hukuka uygun 
olduğunu söylemiştir ve bu yargı kararı da kesinleşmiştir. Yani, Kurul üyeleri ortak 
kararlarında da hukuka aykırı bir iş yapmamıştır, sonuçta 6 kişi de ortaktır 
sorumlulukta. 

Benim, özellikle söylemek istediğim nokta şudur: Yani, burada bize 
haksızlık yapılmıştır ve iki sene biz her gün gazetelerde POAŞ soruşturması 
nedeniyle suçlanmışızdır ve çok zor durumda kalmışızdır. Bugün sabah mesela 
kendi annem telefon açıp, ağlayarak, işte bu niye böyle?.. Bir de bu aylarca 
sürmektedir. Suç isnat edilmektedir ve iki sene hiçbir şekilde kendimizi ifade etme 
imkânı bulamadık. Ben, geçen sene temmuz ayında müracaat ettim, mahkeme 
kararları kesinleşti, benim ifademi alm, soruşturma komisyonu olarak şunu bir 
karara bağlayalım, suçluysak suçumuzu bilelim... Suç yok ortada... Çünkü, yapılan 
işler çok net, ortada. Fakat, iki sene bu iş böyle bir noktaya gelmiştir. Bunu şunun 
için ifade ediyorum: Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve yapılan 
işlemlerin gerçekten hukuka uygun olarak yapıldığı görülmektedir mahkeme 
kararlarında ve bizim bu soruşturma komisyonunda, hem benim hem Sayın 
Başbakanın hiçbir şekilde Yüce Divana gitmesi için gerekli bir neden olmadığı 
kanaatindeyim; onu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.Arkadaşlarımızdan Sayın Bakana soru sormak 
isteyen varsa, isimlerini tespit edip söz vereceğim. Sayın Özsoy, Sayın 
Aydar...Sayın Özsoy, buyurun. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar... Önce, 
Sayın Bakan, hoşgeldiniz, lütfettiniz, davete icabet ettiniz. Ben, size iddia sahibi, 
önerge sahibi Sayın Veysel Candan'ın bu komisyonda tutanaklara geçen bir sözünü 
okumak istiyorum, ondan sonra da bu konuda sizin fikrinizi almak istiyorum. 
İkinci olarak da yine bir sorum olacak.Diyor ki, Sayın Candan buradaki ifadesinde, 
"bu konuya girmeden bir konunun açıklığa kavuşması lazım. Tabiî ki, biz burada 
bir önerge sahibi olarak zamanın Başbakanı Yılmaz ve Işın Çelebi'yi zikrettik; 
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aslında, muhatabımız Özelleştirme Yüksek Kuruludur ve başkan olarak Mesut 
Yılmaz'dır. Yani, Işın Çelebi'nin isminin geçmesi bu işte muhatap olduğu 
anlamında değil. Esas muhatabımız Özelleştirme Yüksek Kuruludur" diyor 
kendileri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz; bir.İkincisi de; yine Sayın Candan, 
buradaki ifadesinde önergeyi yenilediğinde 339'dan vazgeçtiğini, kendisinin 
hukukçu olmadığı için öyle yazıldığını, aslında 240'la Sayın Yılmaz'ı ve sizi itham 
ettiğini, bunun da püf noktası, düğüm noktası birinci gruba verildği halde, 
Özelleştirme Yüksek Kurulundan bu hakkın alınarak üçüncü gruba verilmiş 
olmasını söylüyor. Biz, kendisine 4046 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 
Özelleştirme Yüksek Kurulununun böyle bir yetkisi olduğunu, daha evvel de 
birçok tatbikatlarda bunun görüldüğünü, daha evvelki hükümetlerin yaptığı 
özelleştirmelerde de Erzurumu Aşkale Çimentoda vesairede de bunun tatbik 
edildiğini, bunun bir görevi kötüye kullanma olmayacağım ifade etmekle beraber, 
kendileri, kendisi hukukçu olmadığı lafzına sığınarak bu önergeyi verdiğini ifade 
etmişlerdir. Bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum Sayın Bakan, müsaade 
ederseniz. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Efendim, birincisi ben şunu söyleyeyim, 4046 sayılı 
Yasa 1994 yılında çıkarken, biz o zaman muhalefet partisi olmamıza rağmen, 
hükümetin isteğiyle, ben, bu kanunun hazırlıklarında ve Mecliste müzakerelerinde 
fiilen yapıcı rol oynayıp, kanunun oluşmasında çok emeği geçmiş insanlardan 
biriyim. Yani, kanun tartışılırken ve oluşturulurken iyi, kötü ruhunu da biliyorum. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, bağımsız bir kurum olarak, müteselsil bir 
sorumluluğu var; herkesin imza yetkisi eşit; 6 kişiden biri imzalamazsa bu kararı, 
karar oluşmuyor. Çoğunlukla karar alma diye bir müessese yok. Kanunda buna 
aksine bir hüküm yok ama, prensip olarak teamülleri ortak, birlikte karar almak 
var. Biz, burada, o gün, böyle bir karar alınırken, İş Bankasının özellikle böyle bir 
kurulun içinde olması, mülkiyetin tabana yaygınlığı nedeniyle İş Bankasının 
oluşturduğu konsorsiyuma verilsin diye bir görüş ortaya çıktı. Burada, 4046 sayılı 
Yasa Genel Kurulda da tartışılırken, 2 nci madde, Özelleştirme Yüksek Kuruluna 
bu işlemleri yapma yetkisi veriyor ve Sayın Bakanımın belirttiği maddelerle de 
klasik devlet ihale kanununun dışında Özelleştirme Kuruluna yetkiler getiriyor; 
kanunda bu çok açık hüküm. Yani, bir esneklik getiriyor ve hız getiriyor. 

Bırakın bizim bu kararlarımızı ve düşüncemizi, daha sonra, bu ihalede taraf 
olan, birinci gelen grup mahkemeye müracaat etmiş, 15 Temmuz 1998; bunlar 
benim yeni öğrendiğim bilgiler ve mahkeme yapılan işlemlerin hukuka uygun 
olduğunu söylüyor 4046'nın 2 nci maddesine göre ve bu karar sonra temyiz 
edilmediği için de kesinleşmiş bir karar. O nedenle, 6 kişinin müteselsil 
sorumluluk içinde ortak aldığı bir karar söz konusu; eğer burada hakikaten yanlış 
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bir işlem olmuş olsaydı, 6 kişi hakkında böyle bir soruşturmanın açılması 
gerekirdi; ama, hakikaten yanlış bir işlem yok. Ki, mahkeme kararı da, iki tane 
mahkeme kararı var ayrı ayrı, bunu doğruluyor.İkincisi, 339*a göre resmi evraktan 
sahtekârlık... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Onu çekti kendisi; hukukçu olmadığı için 
yazılmıştır dedi; öyle bir iddiam yoktur dediler. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Şimdi, bizim, mahkeme kararlarına göre, biraz önce 
söyledim, hukuka aykırılık varsa görevini kötüye kullanma olur. Eğer hukuka 
aykırılık yoksa, görevini kötüye kullanma diye bir işlem olamaz. İkincisi, yapılan 
ikinci ihalede hemen hemen aynı fiyat ortaya çıktı ve aynı grup yine İş Bankası 
ağırlıklı bir konsorsiyum aldı; iyi veya doğru. Çünkü, ihaleyi de yapan sonuçta 
Özelleştirme İdaresi. Bizler Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeleri olarak insanlara 
ihaleyi şöyle yapın, böyle yapın diye karışıp, yol falan göstermiyoruz, onlar 
bağımsız bir kurum olarak yapıyorlar, sonuçları önümüze getiriyorlar, o sonuçlar 
içinde tercihlerini belirtiyorlar ve siz de o kararı oluşturuyorsunuz; bütün hadise 
buradan kaynaklanıyor. Eğer biz görevimizi kötüye kullanmış olsaydık, Sayın 
Başbakanla beraber, ikinci ihalede de benzer fiyat çıkmazdı ve devletin bir zararı 
da teşekkül etmemiş, benzer bir grup çıkmış. Yani, burada hem hukuka uygun bir 
işlem yapılmış olması nediyle görevi kötüye kullanmak söz konusu olamaz hem de 
ikinci defa yapılan bir işlemde benzer bir sonuç çıktı ve devletin ve kamunun bir 
zararı oluşmadığı için görevini kötüye kullanma olamaz. Görevine kötüye 
kullanma başka türlü nasıl oluşabilir; ya devlet zarar edecektir bu işten ya da 
hukuka aykırı bir iş yapacaksınızdır. Hem burada hukuka aykırı bir işlem yok hem 
de devletin zarar ettiği bir işlem yok. 

Üçüncüsü, Özelleştirme Yüksek Kurulu, mütessilen 6 kişinin sorumlu 
olduğu bir kurul. Bu nedenle ben görevimi kötüye kullandığım tezini kesinlikle 
kabul etmiyorum ve burada, ciddî olarak, siyasî bir önerge verildiği kanaatindeyim. 
O zaman, azınlık hükümeti vardı ve benim Mecliste yaptığım konuşmada Türkiye 
açısından bunun kan davasına dönüşüyor olmasının hepimizi ileride çok 
yaralıyacağını söylemiştim. Ben, önergeyi veren arkadaşlarıma da saygı 
duyuyorum, onlar da görevini yapıyor ama, ciddî bir haksızlık yaptıkları 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN - Sayın Arslan Aydar, buyurun. 

ARSLAN AYDAR (Kars) - Sayın Bakanım, öncelikle hoşgeldiniz diyorum. 
Dinlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla Rekabet Kurulunun görüşü alınmadan 
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POAŞ ihalesi yapılmış. Daha sonraki ihalelerde Rekabet Kurulunun görüşü 
alınmış. Benim buradan anladığım, diğer arkadaşlarım da herhalde aynı noktayı 
biliyorlar. Bu size göre uygun mudur? Sormak istediklerimden birisi bu. Rekabet 
Kurulununun görüşü neden alınmadı? Gerçekten, alınsaydı daha faydalı olur 
muydu veya bugün bu sorular zatıâlinize öyle tahmin ediyorum sorulmazdı, 
yönelmezdi. 

îkincisi, birinci ihalede 1 milyar 160 milyon dolar bildiğim kadarıyla, 
ikincisi de 1 milyar 260 milyon dolara satıldığı, günümüz şartlarında bu rakamlar 
serbest piyasa ekonomisinde veya gerçekten çok sağlıklı düşünüldüğünde uygun 
mudur, Türk Devletinin burada bir zararı söz konusu mudur? 

Çünkü, sizi tenzih ediyorum, başka ihalelerde, yapılan özelleştirmelerde 
önceki özelleştirmelerin çok daha aşağı rakamlarda gittiği, kamuoyunda da bu 
kanaatin olduğu ister istemez kamuoyunu takip eden bizlerin de bu konuda 
kanaatimiz öyle oluşmaktadır. Burada Türk Devletinin gerçekten bir zararı 
oluşmuş mudur? Bu rakamlar, POAŞ'ın özelleştirilmesindeki son 1 milyar 260 
milyon dolar POAŞ'ın özelleştirilmesinde bizi tatmin eden bir rakam mıdır? Sizin 
sadece bu konudaki kanaatlerinizi sormak istiyorum.Teşekkür ederim. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Arslan Beyin sorduğu soruda, birincisi, Rekabet 
Kurulu meselesinde idarî mahkemede aynı, benzer biçimde müracaat ediliyor, idarî 
mahkeme, yapılan bütün ihaleyle ilgili idarenin yaptığı işlemlerin hukuka uygun 
olduğunu söylüyor. Bir karar var. Yani, Rekabet Kuruluyla ilgili alınacak karar 
burada yapılan ihale işlemlerinin hukuka uygunluğunu etkilemediğini görüyoruz 
mahkeme kararında. Orada yetki tamamen Özelleştirme İdaresinde; çünkü, bir 
ihale işlemi yürütüyor. Orada Özelleştirme Yüksek Kurulunun da bir ihale sürecine 
müdahalesi söz konusu değil; ama, yapılan işlemlerle ilgili Ankara İdare 
Mahkemesi yapılan ihale işlemi sürecinin de idarî olarak hukuka uygun olduğunu 
belirlemiş; birinci söylemek istedim nokta bu. 

ARSLAN AYDAR (Kars) - Özür dilerim araya giriyorum; Rekabet Kurulu 
Başkanının da söylediği, bildiğim kadarıyla, Rekabet Kuruluyla Özelleştirme 
idaresi arasında, Rekabet Kurulunun görüşünün alınmadığından ötürü, aralarında 
bir görüş ayrılığı var; yani, Rekabet Kurulunun görüşü alınsaydı çok daha sağlıklı 
olacağı kanaatini Rekabet Kurulu Başkanı da söylüyor. Burada bize verdiği ifade... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Onu ben bilmiyorum. Çünkü, ben, ihale işlemlerine 
Özelleştirme Yüksek Kurulu olarak biz müdahale edip karışmadığımız için, o 
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tamamen Özelleştirme İdaresinin, Uğur Bayar'ın yönetimindeki bir uygulama; ama, 
o konuda da mahkemeye müracaat edilmiş, bu nedenle de işlemlerin hukuka uygun 
olup olmadığı sorulmuş, mahkeme hukuka uygun bir işlem olduğunu söylemiş. 
Yani, o bakımdan, bizim Sayın Başbakan ve benim Rekabet Kuruluna başvurun, 
başvurmayın diye veya Özelleştirme Yüksek Kurulu üyelerinin bir talebi yok; 
anlatabiliyor muyum? Biz, orada müdahale edip, bu Rekabet Kurulunun kararını 
alın deme gibi bir durumda değiliz. Tamamen, onu, Özelleştirme idaresi, fiilî 
işlemi yapan, hazırlayan bürokrasideki arkadaşların yapması gereken bir işlem 
olduğunu biliyorum; ama, söylemek istediğim nokta, yapılan işlerin hukuka 
uygunluğu ortaya çıkıyor. Bir başka gerekçeyi daha söyleyeceğim, İş Bankası 
ağırlıklı kosorsiyumun aldığı bu son ihalede, takip edebildiğim kadarıyla Rekabet 
Kurulunun da yine onayı alınmış bildiğim kadarıyla. Bizim o gün PÜİS'in de 
içinde olduğu bu grupta mülkiyetin tabana yaygınlığı konusundan hareketle İş 
Bankasının ağırlıkta olduğu bir gruba verilmişti. Rekabet Kurulu meselesi, açık 
söyleyeyim, o zaman bu kadar önemle tartışılmamıştı, daha sonra tartışıldığını 
görüyorum. Yani, orada bir eksiklik olduğunu tartışmak istemiyorum ama, hukuka 
uygunluğunun mahkeme kararıyla tevsik edildiğini belirtmek istiyorum ve bu işten 
bize yöneltilen, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanmayla da ilgili bir 
suçlama için bir gerekçe değil, çünkü, tamamen oradaki memurların yapması 
gereken bir işlemdir o. Yani, sonuçta bize çünkü pişmiş, iki üç alternatif arasında 
karar verirken şuna karar verelim deniyor, biz de imzayı atıyoruz ve sorumluluğu 
alıyoruz; böyle bir durum ortada. 

Diğer önemli bir nokta, 1 milyar 160 milyon dolarla, 1 milyar 260 milyon 
dolar gerçek değer mi ve burada Türkiye zarar etti mi, bunlar uygun mu sorusu var. 
Şunu söyleyeyim, bu tartışmalarda, örneğin ÇİTOSAN'da yapılan çimento ihaleleri 
geçmişte, Set, bir Fransız şirketi adı, bir örnekten hareketle izah etmek istiyorum, 
bu tesisler sonunda zarar ediyordu, kâr etti ve bu tesisler yine Türkiye'de kaldı ve 
Türkiye'ye vergi ödüyorlar; yani, burada da, POAŞ'ta da borsa fiyatlarına göre 
ucuz veya fazla bir şey söylemek mümkün değil. İhaleye çıkmış ve oluşan iki fiyat 
var ve birbirine yakın fiyatlar, hemen hemen aynı fiyatlar. 

Şimdi, bu da, fiyatın makul olduğunu gösteriyor; ama, bir başkasına göre, 
bunun fiyatı 4 milyar dolar edebilir, bir başkasına göre 3 milyar dolar edebilir; 
ama, sonuçta, bu Türkiye'de kalan bir işletme veya dağıtım şirketi, sonuçta elde 
ettiği kârdan, yine devlete vergi ödeyecek. Türk Devletinin, toplumun, vatandaşın, 
burada bir kaybı olduğu kanaatinde değilim. Eğer bu 1 260 tahsil edilebilir ve 
Türkiye'de yatırımlarda kullanılabilirse, yeniden topluma dönerse, borçların 
ödenmesinde kullanılabilse, yine toplumun hizmetinde bir para olacak ve bu 
işletme de Türkiye'nin malı olarak kalacak. Sadece, burada, devlet yerine özel 
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sektör işletecek. O bakımdan, ben, burada, Türk Devletinin zarara uğradığı 
kanaatinde değilim. Bu parayla, barajlar, okullar, hastaneler yapılacak; yani, 
sonuçta yine devlete dönecek. O bakımdan, ben, bu 1 260'ın kötü bir fiyat veya 
yanlış bir iş olduğu kanaatinde değilim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, 
arkadaşın sorusuna eklemek istiyorum. Bugün dağıttığınız Danıştay Birinci 
Dairesinin görüşü de, aynı şey oraya da intikal ettirilmiş; rekabet kuruluna 
sorulması şart mıdır, yoksa 4046 sayılı Kanunun gereği mi yapılacaktır diye. O 
zaman da hukukî tartışma olmuş ve Danıştay mütalaasında diyor ki, 4046 sayılı 
Kanun esas alınır, Rekabet Kuruluna sorulması ihtiyarîdir diyor. 
BAŞKAN - O konunun zaten tartışmalı olduğu, daha önceki toplantımızda rekabet 
kurulu başkanvekilinin de buradaki beyanı... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Yani, Danıştay da aynı kanaati belirtiyor. 

BAŞKAN - ...gayet açık; çünkü, o ana kadar uygulaması olmamış, uygulaması 
olmayan bir şeyde de, belli konularda sıkıntılar yaşanıyor; ama, o, bir milat olmuş, 
milattan sonra çıkarılan genel neticede, bundan sonraki özelleştirme 
uygulamalarında, gayet güzel bir çalışmayla... 
ERSOY ÖZCAN (Bolu) - Rekabet Kurulunun bundan ayrı görüşü alınmış mı? 

BAŞKAN - Tabiî, daha sonra zaten alınmış... 

ERSOY ÖZCAN (Bolu) - Yani, Özelleştirme Yüksek Kuruluna... 

BAŞKAN - Tabiî, son şeyden sonra tekrar alınmış; yani... 

IŞIN ÇELEBİ (îzmir) - Ben, o detayları bilmediğim için, onu bürokrasi yaptığı 
için, ben, onları bilmediğim için, size onu söyleyemiyorum; yani, tamamen 
bürokrasinin yürüttüğü... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - İhale bitiyor, onlar dosyaya giriyor, dosya 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna tasdike gidiyor. 

ERSOY ÖZCAN (Bolu) - Neticede, son icra makamı sizler olduğunuz için, 
bürokrasinin orada yaptığı hatalar da dönüp sizin üzerinize geliyor. Mesele orada. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Doğru söylüyorsunuz. Biz, orada, bütün işlemlerin 
hukuka uygun olduğunu düşündüğümüz için karar veriyoruz. Ben, tabiî, ondan 
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sizin sorunuza, beyefendinin söylediği gibi karar alınmış, onu bilmiyordum, ben, 
mesela, Rekabet Kurulundan daha sonra karar alındığını bilmiyordum, şimdi 
öğrendim. Demek istediğim, Özelleştirme Yüksek Kurulu 6 kişi, iki saat 
toplanıyorsunuz, karar alıyorsunuz; çünkü, her şeyi bürokrasi hazırlıyor, getiriyor. 
Burada, o kurulun ihaleye fesat karıştırması, görevi kötüye kullanması diye bir 
şeyin olması mümkün değil. 

BAŞKAN - Teşekkürler. Evet, Sayın Öksüz, buyurun. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Bakanım, hoşgeldiniz. Burada, ben, bir soru 
sormak istiyorum. Şimdi, birinci gruptan alıp, üçüncü gruba bu ihale verildi, bunda 
da bizim hukukî bir yetkimiz var diyorsunuz, ki, mahkeme kararı da öyle. Burada, 
şu akla geliyor: Birincisinde, buraya daha önce gelen arkadaşlarımızın bir kısmı, 
birinci grup hakkında bazı şaibelerin olduğu, bu şaibelerden dolayı bu gruba 
verilmediği, üçüncü gruba verildiği burada zikredildi. Benim sorum şu olacak, ki, 
burada da, ikinci grupta bulunan ve grubun başındaki Ayhan Şahenk, şayet bizi de 
çağırsalardı, bizden de bir görüş almış olsalardı, biz, 1 milyar 160 bin doların 
üzerinde bir teklif verebilirdik diyor. Acaba, neden ikinci grup hiç kale alınmadan, 
direkt üçüncü gruba atlandı? Burada, o zaman, görevi kötüye kullanma gibi bir şey 
oluyor. İkinci grup, gazetelerde de beyanı var; biz, daha fazla verebilirdik diyor. 
Niye fikri alınmadan direkt üçüncü gruba verildi? 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Şimdi, efendim, o günkü şeyde, bütün firmaların 
tekliflerini Özelleştirme İdaresi tablo halinde yapmıştı ve herkesin tekliflerini, 
görüşmelerini tablolaştırmıştı ve ona göre analizler yapmıştı ve bütün Özelleştirme 
Yüksek Kurulu üyelerinin önüne, kendisi, o analizlere göre görüşünü sundu. Biz, 
tabiî, firmaları temsil eden insanlarla, Özelleştirme Yjiksek Kurulu olarak direkt 
görüşme yapmadık, böyle bir yetkimiz de yok. Tamamen Özelleştirme İdaresinin... 
Özelleştirme İdaresi, herhalde o görüşmeleri yapmıştır. Bize sunduğu, çeşitli kendi 
değerlendirme kriterlerine göre tablolarda, baktığımız zaman, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunda, birinci firmaya, sizin de belirttiğiniz nedenlerle verilmemesi; ama, o 1 
160'tı en yüksek fiyat, fiyatın verilecekse 1 160'a göre verilmesini prensip olarak 
karar verildi ve oraya getirilen tekliflerde, PUİS'in olması ve İş Bankasının olması, 
mülkiyetin tabana yayılması için, 100 000 ortaklı falan bir yapı çıkıyordu, bunun 
avantaj olduğu belirtildi ve o kurula, bu konuda görüş veren Özelleştirme Yüksek 
Kurulu üyelerinin görüşü benimsendi ve o karar öyle çıktı. 

Biz, tek tek tarafları çağırıp, Özelleştirme Yüksek Kurulu olarak bir görüşme 
yapmadık. Tamamen görüşmeleri yapan Özelleştirme İdaresinin teknisyenleri ve 
bürokratları ve biz, tamamen onların değerlendirmeleri sonucunda, bize getirdikleri 
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değerlendirme tablolarından karar verdik; yani, o bakımdan, ikinci niye çağrılmadı, 
üçüncüye neden verildiğini bilmiyorum. İkinci, herhalde, çağrılıp Özelleştirme 
İdaresi konuşmuş olabilir, o konuda bir fikrim yok. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Konuşmadık diye beyanatları var, onun için sordum. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Ben bilmiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buyurun Ersoy Bey. 

ERSOY ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakanımıza bir şey 
soracağım. Şimdi, bu Özelleştirme İdaresine müracaatlar 26.6 tarihinde başlıyor ve 
29.6'da bitiyor. Bu arada, Özelleştirme İdaresine, Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından, Hayyam Gariboğlu'nun ve Nizam 
Gariboğlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu Marmara Dış Ticaret Anonim 
Şirketinin Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğünde işlem görmüş gümrük 
çıkış beyannamelerine ilişkin halen sürmekte olan inceleme ve soruşturmada, şu 
ana kadarki tespitler aşağı çıkarılmıştır diyor; yani, burada, birtakım gümrükte 
yanlış işlemler olduğu tespit edilmiştir. 9 milyon 720 bin dolarlık tekstil ihracatıyla 
ilgili, vergi iadesiyle ilgili. Acaba, sizin Yüksek Özelleştirme Kurulu bu olayı da 
değerlendirdi mi; çünkü, bu, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından 7.7.1998'de 
geliyor. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Benim bildiğim kadarıyla, bu kurumun dışında Maliye 
Bakanlığının da ve ilgili güvenlik kuruluşlarının da raporları vardı, sadece bu 
değil, başka raporlar da vardı. O nedenle, Özelleştirme Yüksek Kurulunda, o 
günkü toplantıda, güvenlik nedeniyle, o raporların da olması nedeniyle birincinin 
değerlendirmeye alınmaması gerektiğini; ama, birincinin verdiği fiyata diğerlerinin 
gelmesi koşuluyla iki ve üçün değerlendirmeye tabi tutulması gibi bir prensip 
kararı alındı; yani, bu, Gümrük İdaresinin ötesinde, benim, o gün bildiğim 
kadarıyla, Maliye'nin, MİT'in çeşitli kurumların da raporları vardır bu konuda ve 
ona istinaden, birinci gelen kurum değerlendirilmedi ve nitekim, daha sonra 15 
Temmuz 1998'de, birinci gelen grup mahkemeye başvurdu; Yapılan işlemler 
hukuka aykırıdır diye. İhaleyle ilgili hukuka aykırılık iddiasında bulundu, yasalara 
aykırı işlemler yapılmıştır diye. 

Ankara İkinci İdare Mahkemesinin kararı, o mahkemeye müracaat üzerine 
oluşuyor. Yapılan işlemler hukuka uygundur diyor ve ondan sonra, temyiz 
aşamasında da karar kesinleşiyor; yani, sanıyorum, mahkeme de değerlendirirken, 
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ki, ben, mahkeme kararlarını çok sonra öğrendim, yeni öğrendim, bu dosyaları, bu 
meseleleri değerlendirmiş olabilir. Bilgim bu kadar. 

BAŞKAN - Evet, arkadaşlarımızın başka sorusu var mı? Herhalde yok. Ben, son 
bir şey sorayım. Özelleştirme Yüksek Kurulunun, en yüksek teklifi verene verme 
gibi bir zorunluluğu var mı? 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Hayır, öyle bir zorunluluğu yok; yani, 4046 sayılı 
Kanunun hem 2 nci maddesi hem de 12 nci maddesi gereğince, öyle bir 
zorunluluğu yok ve en yüksek fiyata getirilip de zaten verilmiştir ve devletin bir 
zararı da oluşmamıştır, ikinci ihalede de bu ortaya çıkmıştır. Şunu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim. Hakikaten Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6 üyesi de, burada, son 
derece doğru ve temiz bir karar almıştır. Bunu, çok içtenlikle ve rahatlıkla 
söylüyorum ve biz, iki sene çok acı çektik; yani, iki sene, hukuken, biz, kendi yasal 
haklarımızı kullanamadık, çeşitli vesilelerle. Bunların soruşturma komisyonu var, 
bunlar soruşturma komisyonuna sevk edilmiş adamlar deyip, biz, eşit olmayan bir 
muameleye tabi olduk, hiç hak etmediğimiz halde. 

BAŞKAN - Evet, çok teşekkür ediyoruz. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Ben teşekkür ederim. 

2.- Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ, 

Komisyonumuzun 09.05.2000 tarihli 7 nci toplantısında yaptığı savunmaya 
aşağıda aynen yerverilmiştir. (Ek-6) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hoş bulduk.BAŞKAN - Petrol Ofisi 
özelleştirilmesiyle ilgili biliyorsunuz sizin ve Sayın Işın Çelebi hakkında 
soruşturma komisyonumuz kuruldu. Komisyonumuza bu konuda aktaracağınız 
düşüncelerinizi almak istiyoruz. Daha sonra da arkadaşlarımızın sormak istedikleri 
sorular varsa o soruları cevaplandırmanızı istiyoruz. Buyurun. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sanıyorum, 
ihaleyle ilgili Işın Çelebi arkadaşımız Komisyona geniş bilgi vermiştir. Ben 
soruşturma önergesinde birtakım çelişkiler gördüm. İhaleye fesat karıştırma yerine, 
zannediyorum, resmî evrakta sahtekârlık suçlaması vardı... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Onu çektiler efendim. 
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A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yani, şahsımla ilgili suçlama eğer zatıâliniz 
tarafından açıklığa kavuşturulursa o konuda ancak açıklama yapabilirim; yoksa 
ihalenin ondan önceki safahatı konusunda vereceğim ek bir bilgi yok. 

BAŞKAN - Şahsınızla ilgili direkt bir talep yok. Sayın Veysel Candan, soruşturma 
önergesini veren birinci imza sahibi arkadaşımız, buradaki ifadesinde, muhatabının 
Özelliştirme Yüksek Kurulu olduğunu Komisyonumuza ifade etti ve dolayısıyla, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunu bu konuda muhatap kabul ettiğini Komisyonumuza 
ifade etmişti. Benim söyleyebileceğim bu konuda... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - O zaman müsaade ederseniz şunu söyleyeyim: 
Petrol Ofisi ihalesinde başından sonuna kadar Başbakan olarak benim resen hiçbir 
tasarrufum söz konusu olmamıştır. Herhangi bir aşamada, ihale öncesi, ihale 
hazırlığı, ihale safhası, ihale sonrasında resen kullandığım hiçbir yetki sözkonusu 
olmamıştır; ama, Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı olarak bu konu 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılıp Kurula getirildiği 
zaman, bize yapılan ihalede en yüksek fiyat vermiş olan 3 grup arasında bir karar 
verme durumu söz konusuydu. Burada bizzat Özelleştirme İdaresi Başkanı, en 
yüksek teklifi veren grupla ilgili kendilerine birtakım olumsuz bilgiler intikal 
ettiğini, hatta, zannediyorum o zamanki gümrükle ilgili bakanın bu konuda 
kendilerine yazılı bir belge sunduğunu ifade etti. _Yine hatırladığıma göre, o 
zamanki Maliye Bakanımız Sayın Temizel kendilerindeki bilgilerin de bu kişiyle 
ilgili olumsuz olduğunu ifade etti ve biz çok kısa bir tartışmadan sonra birinci 
teklifi veren grubu ihalenin dışında bırakmayı kararlaştırdık. Bizim asıl 
tartıştığımız konu ondan sonraki önceliğin ikinci fiyatı veren mi, yoksa üçüncü 
fiyatı veren grup mu olacağı idi. Aldığımız bir prensip kararı da hangisine öncelik 
verirsek verelim fiyatın en yüksek fiyatı verenle aynı fiyat olması; yani, 1 milyar 
160 milyon dolarlık teklifin diğer tercih edeceğimiz grup için de geçerli olmasını 
kararlaştırdık ve bu tür ihalelerde her zaman yaptığımız gibi birinci önceliği 
verdiğimiz gruba belli bir süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
halinde ikinci önceliği de belirlemeyi kararlaştırdık. Burada ikisi arasında uzun bir 
değerlendirme yaptık. Orada daha sonra, herhalde, Işın Bey Komisyona da söyledi 
o zaman kamuoyuna da açıklamıştı. Sektöre yakınlık kriteri, çok ortaklık kriteri 
vesaire gibi kriterler nedeniyle üçüncü gelen firmaya birinci önceliğin verilmesini, 
ikinci fiyatı veren firmaya da ikinci önceliğin verilmesini kararlaştırdık. Hatta 
orada bir yetki tartışmamız oldu, Özelleştirme İdaresinden yetkililere ısrarla 
sorduk, bizim böyle bir yetkimiz var mı; yani, biz sizin sıralamanıza bağlımıyız 
yoksa bu 3!ü arasında istediğimiz gibi bir sıralama yapabilir miyiz diye. Bize, 
Özelleştirme Yasasına göre tamamen Kurulun yetkisinde olduğunu ve Kurulun 
kendi yetkisi içinde olduğunu ifade ettiler. Dediğim kriterlere dayanarak biz en 
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yüksek fiyatı esas almak şartıyla üçüncü gelen firmaya birinci önceliği, ikinci gelen 
firmaya da ikinci önceliği verdik. 

Burada, herhalde arkadaşlarımız anlattılar; yani, bu işler önce Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığında yürütülür, onlar bir değerlendirme komisyonu kurarlar, o 
değer tespitini o komisyon yapar, ondan sonra ihale komisyonu kurulur, o ihale 
komisyonu ihaleyi yapar. Her şey olup bittikten sonra Özelleştirme Yüksek 
Kuruluna gelir, Özelleştirme Yüksek Kurulu yasadaki yetkilerine göre bu şeyi 
sonuçlandırır. Bizim burada bu prosedüre aykırı herhangi bir işlemimiz olmamıştır. 
Ben resen Başbakan olarak bu işle ilgili herhangi bir kullandığım tasarruf söz 
konusu değildir. O zaman yapılan değer tespitinin uygun olduğu da, tesadüfen 
daha sonra ihalenin iptal edilip, kısa bir süre önce yapılan yeni ihalede ortaya 
çıkmıştır, aşağı yukarı aynı değerden kurum özelleştirilmiştir. 

Okuduğum kadarıyla, Rekabet Kuruluyla ilgili işlemlerde bir aksaklık 
olduğu görülüyor. Rekabet Kurulunun bir öngörüş verme zorunluluğu yoktur, bu 
Özelleştirme İdaresi açısından işlemlerin sağlığı bakımından başvurulacak bir 
kolaylaştırıcı işlemdir, bir koruyucu işlemdir; ama, bir öngörüş alma zorunluluğu 
yoktur; ama, nihai görüş alma mecburiyeti vardır. Yani, Özelleştirme İdaresi bu işi 
sonuçlandırdıktan sonra Rekabet Kurulunun mutlak onayına ihtiyaç vardır, o yasal 
bir gerektir. Zannediyorum, daha sonra bu ihaleden sonra, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ile Rekabet Kurulu arasında daha iyi bir diyalog kurulmuş ve bu iş, bir 
esasa bağlanmıştır. Bu ihaleden sonraki ihalelerde devamlı öngörüş alınmaktadır, 
böyle bir aksaklığa mahal verilmemektedir; ama, burada da, Rakabet Kurulu, sonuç 
itibariyle; yani, işlemin sonucu itibariyle işlemi onayladığını bildirmiştir ve 
dolayısıyla, prosedür itibariyle dediğim gibi bir aksaklık vardır; ama, sonuç 
itibariyle hiçbir aksaklık yoktur. Benim sunacağım bilgi bu; ama, sorulara cevap 
vermeye hazırım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Kemal Albayrak'tan başka, arkadaşımızdan soru sormak isteyen var 
mı? Herhalde yok. Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Hoş geldiniz.Benim -gerçi burada diğer 
arkadaşlara da sorduk da- anlamak istediğim bir konu var. Bir konu hususunda 
ihaleye giren şirketler önce yeterlilik alıyor. Yeterlilik konusunda da baktığımız 
zaman birsürü şartnameler var; yani, demek oluyor ki, bu üç kurum da bu 
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yeterliliğe uygun ki ihaleye alınıyor. Yalnız, bu, netice itibariyle, birincide kalması 
gerekirken bundan sonra onunla ilgili değişik birimlerden görüş alınıyor, işte, 
Maliye Bakanlığı, öyle zannediyorum, MİT'in olup olmadığını incelemedim; ama, 
Gümrükten. Peki, aynı kurumlar diğerleri hakkında da böyle bir görüş verdi mi 
veya yeterlilik verilme demek, o ihaleye girme şartlarını taşıma demektir. Böyle bir 
hadisede tabiî siz Başbakanımız olarak resen böyle bir şey yok diyorsunuz; ama, o 
zaman bunu yapanlar suç işlemiş sayılmıyor mu? Yani, yeterliliği veriyorsun, bu 
demektir ki ihaleye giriyor diyor; ama, daha sonradan da bunlarla ilgili bir asıl 
alması gerekene böyle bir şey soruluyor.Şöyle de olabilirdi, hukukî açıdan 
bilemiyorum eğer kendine has bir şey varsa, o kurul, kırım ne olursa olsun belli 
gerekçelerden dolayı şunu veriyoruz da.diyebilirdi; ama, burada benim anladığım 
kadarıyla ihaleye verilmeyecek şu işemlere göre önce ihaleye verilmeyecek olan 
bir defa ekarte edilmiş oluyor, benim anladığım kadarıyla bu. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Doğru, öyle. 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Onun için burada görev hatası olduğu belli 
oluyor, tabiî sizi direkt ilgilendirmediğine göre -öyle beyanınız- o halde buradaki 
görevliler suç işlemiş sayılıyor. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Müsaade eder misiniz? N 

BAŞKAN - Tabiî buyurun. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Herhangi bir ihaleye katılmak için yeterli 
sayılmak, ihale sürecinde ortaya çıkacak bilgilerin kale alınmaması sonucunu 
doğurmaz. Siz ihaleye katılırken yeterlilik alırsınız; ama, ihale sırasında idareye 
öyle bilgiler ulaşırla idare, daha önce yeterlilik vermiş olduğu halde, bu yeterlilik 
belgesine rağmen, sizi, ihale dışında bırakabilir. Bu durum gözönüne alınarak 
bütün ihalelerde idarenin, her zaman dilediğine dilediği tasarrufu yapacağı 
konusuda idareyi koruyucu hükümler konmuştur, burada da aynen bunlar 
geçerlidir. 

Şimdi buradaki işlem şudur, burada özelde baktığımız zaman bu Petrol Ofisi 
işinde durum şudur: Bu Pertrol Ofisi için başvuran firmalardan birisi, en yüksek 
teklifi veren firma, o tarihten üç sene önce bir bankayı tasarruf mevduat sigortası 
fonundan Sümerbankı satın alan firmadır. Burada açık konuşmak gerekirse, o 
yanlış bir tasarruftur. Eğer Petrol Ofiste biz bu şahsa, Özelleştirme İdaresinin 
yaptığı ihale sonucunu aynen kabul ederek Petrol Ofisi verseydik o zaman bizim 
hakkımızda burada haklı bir soruşturma söz konusu olması gerekirdi; çünkü, bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 



- 5 4 -

şahıs, ihale sırasında bilgi istenmemiştir onu düzeltmem lazım, bu bilgiler gönüllü 
olarak gelmiştir kurumlardan; yani, Gümrüklerle ilgili Bakan ve Maliye Bakanı bu 
bilgileri kendileri iletmişlerdir, kendilerinden bilgi talep edilmemiştir. Bu ihale 
sırasında kendilerine gelen bu durumu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
ulaştırmışlardır. Burada o bilgilere dayanarak biz firmayı ekarte ettik; ama, daha 
sonra bir gelişme oldu, biliyorsunuz, Sümerbanka tasarruf mevduat sigorta fonu el 
koymak zorunda kaldı, banka basiretsiz yönetildiği için ve malî durumu çok 
kötüleştiği için el koymak zorunda kaldı. Bir şey daha oldu, aynı kişi, gitti 
Romanya'nın en büyük rafinerisi için teklif verdi -500 milyon dolar mı 600 milyon 
dolar mı ne- rafineriyi aldı; yani, bir Türk firması gitti rafineriyi aldı. Biz bundan 
tabiî önce çok memnunluk duyduk; ama, bir süre sonra, hiçbir yükümlülüğünü 
yerine getiremediği gibi verdiği teminatlar karşılıksız çıktı, Sümerbankın orada 
teminatını vermişti, Romanya Hükümetine Sümerbank bu teminatları ödeyemedi 
bunlar karşılıksız çıktı. Biz bundan dolayı fevkalade büyük sıkıntıya girdik. Yani, 
eğer orada Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uyguladığı prosedüre uyarak biz o 
firmaya -Akmaya- Gariboğlu'nun firmasına, bu satışı onaylasaydık o zaman bizim 
hakkımızda soruşturma açılması gerekirdi; çünkü, biz, göz göre göre sakıncalı bir 
kişiye, maalesef, daha önceki hükümetin bir bankayı sattığı; ama, sakıncalı olduğu 
kesin olan, bütün-bu anlattığım olaylardan açıkça ortaya çıkan kişiye işte petrol 
piyasasının aşağı yukarı üçte l'ini hitap eden bir kuruluşu teslim etmiş olurduk, bu 
bizim açımızdan hem hukukî hem de siyasî sorumluluk doğururdu; ama, biz burada 
bir yanlığı önlediğimiz için hakkımızda soruşturma açılıyor, bunu anlamam 
mümkün değil. Yani, burada şahsın hukukunu korumak istiyorsanız buna gerek 
yok. Türkiye hukuk devleti. Adam gitmiş davasını açmış, Ankara İdare Mahkemesi 
de demiş ki, hayır, her şey hukuka uygundur senin hakkın yoktur. Burada 
mahkemenin vermediği bir hukuku siz nasıl savunuyorsunuz; yani, o şahsın eğer 
bir hukuku varsa bir şahıs olarak, bana yeterlilik verdiler de sonra bana haksızlık 
yaptılar diyorsa, adam dava açmış idarenin aleyhine, gitmiş, idare mahkemesi de 
demiş ki, hayır, sen haksızsın idare haklı; binaenaleyh orada savunulacak bir hukuk 
yok artık, şahıslar açısından yok. Burada sizin savunmanız gereken kamunun 
hukuku, devletin hukuku. Ben de bu ihaleye Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı 
olarak sadece o mercekten baktım, buradan devletin menfaati nedir, devlet 
açısından sakınca ne zaman söz konusu olur. Bu adama vermek mi devletin lehine 
olur vermemek mi; ben o açıdan baktım, burada yanlış yapmışsam bunun 
sorumluluğunu ben üstleniyorum. 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Efendim, burada şahsı savunduğumuz filan 
hadisesi değil de, elbetteki kamuyu savunacağız, burada yüksek fiyat verdiği için 
yoksa, Ali, Veli... Peki aynı durumda ikinci olan var ona da verilmiyor madem 
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öyle. Üçüncü ve gerekçe olarak da ortaklık, vatandaşlara açıldığı için bir gerekçe 
var. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bir de bayiler var giren. Yüzde 101u PÜİS'e ait. 
PÜİS'in de zannediyorum bilmem kaç bin tane üyesi var. Yani, orada, bakın, devlet 
zararı ne zaman söz konusu olur; ben en yüksek fiyattan daha aşağı verdiğim 
zaman: Hayır, ben diyorum ki, en yüksek fiyatı verenin fiyatını alacaksın. İkincisi, 
benim yetkim var mı tercih yapmak için bunların arasında. Yaparken kriterlerimi 
mi de söylüyorum, 2 kişinin olacağına 100 000 kişinin olsun diyorum. Bu işi bilen 
olsun diyorum. Orada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da ikinci firmayı 
savunmuştur onu da ifade edeyim; yani, demiştir ki onların hazırladığı dosya daha 
doyurucu, ikinci firmanın dosyası daha doyurucu; ama, biz buna rağmen yetkimizi 
kullanarak dedik ki, madem ki bu işi yapan bilmem kaç bin tane bayİnin ortak 
olduğu bir şey bunun içinde, mademki 100 000 ortağı olan bir banka bunun içinde, 
o zaman biz bu üçüncü gruba verelim. Devlet zararı ne zaman söz konusu olur; 
fiyatı daha düşük verirsem söz konusu olur. Hayır, ben en yüksek fiyattan verdim. 
İşi yanlış adama verirsem devlet zarar uğrar. Hayır, ben işi yanlış adama vermedim, 
tam tersi yetkimi kullanarak onun hakkını aldım üçüncü gelene verdim. Burada 
benim hakkımda ne soruşturma yapılıyor? Ben derken, Özelleştirme Kurulunu 
kastediyorum, soruşturma yanlıştır; yani, beni hedef alması yanlıştır, Özelleştirme 
Kuruludur sorumlu olan; ama, ben Kurul adına söylüyorum, biz ne yanlış 
yapmışız. Biz tersine, devletin menfaatini korumuşuz. Petrol Ofisinin yanlış ele 
geçmesini önlemişiz. Bugün geriye baktığımız zaman, daha sonra yapılan ihalede 
gösteriyor ki, vermediğimiz adamın durumu da gösetiryor ki, biz doğru yapmışız. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Ben bir şey...Sayı Başbakanın ifadesinde 
kullandığı bir cümleden hareketle bir şey sormak istiyorum çok özür 
diliyorum.Şimdi, bu şahsa banka verilmesinin mahzurlu olduğunu ifade ettiniz. 
Banka ihalesinde banka ihalesine katılan firmalarla ilgili gerekli araştırmalar 
yapılıyor; yani, Hazine yapıyor, bu insan güvenilir midir, değil midir diye. Biraz 
önce, POAŞ ihalesiyle ilgili, firmalarla ilgili bir aşartırma yapılmadığını, ilgili 
bakanlıkların kendilerinin bilgi verdiklerini ifade ettiniz; yani, o hükümeti, 
Sümerbankın özelleştirilmesiyle ilgili o günkü hükümeti burada yanlış bir karar 
aldı diye suçladınız. Şimdi o yanlış karar alma işini biraz açabilir iniyiz. Yani, 
affedersiniz burayla ilgili değil ama... 

BAŞKAN - Konumuzla bir alakası yok onun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 481) 



- 5 6 -

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Ama kendi ifadesinde kullandığı için 
Sayın Başbakan ben soruyorum. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) -Müsaade ederseniz ben kısaca cevap vereyim. 
Sayın Dağlı, banka yetkisi çok ciddî bir yetkidir; yani, halkın parasını kullanacak 
olan, halkın parasını emanet edileceği kişilere karar veriyorsunuz. Türkiye'de bu iş, 
bizden önce iyi götürülmemiştir; yani, bizden önceki dönemde iyi götürülmemiştir. 
Biz, bir tek bankaya, bir tek bankaya mevduat toplama izni verdik, iki senelik 
iktidarlığımız boyunca; bu da, uluslararası bir bankadır; yani, o da bir Hollanda 
bankasıdır. Ona, Türkiye'de mevduat topama izni verdik. Bunun dışında bir tek 
bankaya izin vermedik; yani, bazı siyasiler bizim zamanımızda şu kadar bankaya 
izin verildiğini söylüyorlar, yanlıştır, kamuoyunu yanıltıcıdır. Biz sadece yatırım 
bankacılığına izin verdik. Yatırım bankacılığı mevduat idaresi değildir. Mevduat 
idaresi, halkın parasını kullanan bankalardır. Biz bir tek bankaya verdik o da 
uluslararası bir bankaydı; yani, güvenirliliği konusunda herhangi bir şüphe 
olmayan bir bankaydı. 

Şimdi bizden önceki uygulamayı eleştirirken şunu söylüyorum: Ben bir 
tespit yapıyorum; yani, bir tercih yapmıyorum, bir tespit yapıyorum. Diyorum ki, 
bu adama verilmesinin yanlış olduğu bellidir; çünkü, iki sene sonra geri alınmıştır 
banka. Bu adamın bankayı yönetemeyeceği belliydi. Bu adamın kara işlere karıştığı 
belliydi. Nesim Malki'nin olayında da bu adam çıkıyordu, bilmem mafya 
olaylarında da bu adam... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Bunların hepsi sonradan çıktı ama. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Efendim sonradan çıktı da, o tarihte detaylı bir 
inceleme yapılsaydı bu kişinin güvenilmez bir kişi olduğu belli olurdu verilmezdi 
diyorum. Ben bu konuda daha seçici davranırdım diyorum, hükümetin yerinde 
olsaydım; ama, netice itibariyle bunun yanlış olduğu bugün zaten ortaya çıktı. Bilgi 
isteme meselesinde durum şudur: Özelleştirme İdaresi kendisine teklif veren 
firmaları kendi imkânlarına göre araştırır. Araştırmış, bunlarda bir sakıncag 
örmemiş; ama, daha sonra, Gümrük Bakanlığından, Maliye Bakanlığından 
kendisine intikal eden bilgiler ışığında bunları da bize getirmiş Kurula. Demiş ki 
daha önce bende bu bilgiler yoktu; ama, şimdi ihale süreci içinde bana bu bilgiler 
ulaştı, bunları da kurula sunuyorum, Maliye Bakanı da orada teyit etmiş, evet 
demiş, bizim de yaptığımız incelemede sakıncalı durumlar çıktı. Biz de bunun 
üzerine demişiz ki, yetkimiz var mı; var, o zaman birinci firmayı ekarte ediyoruz, 
birinci firma söz konusu değil; ama, onun verdiği fiyat geçerli. Biz de öbür ikisi 
üzerinde tartıştık uzun süre, hangisine verelim, hangisi daha iyi bu işi yapar diye. 
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Birinci firmayı biz hemen ekarte ettik, ekarte etmemizin doğru oluduğu da bugün 
açıkça ortaya çıktı onu söylüyorum. Geçmişle ilgili şeyde değilim yani ben, bugün 
diyorum, artık, ortaya çıktı bizim tercihimizin doğru olduğu. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Ben tercihinize bir şey demiyorum da... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - O tarihte ben olsaydım daha seçici davranırdım. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Tamam öyle deyin, tamam o zaman. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Banka ciddî bir iştir yani. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, müsaade 
buyurursanız, Sayın Başbakanımdan bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN -Tabi. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Yine konuşmasında şöyle bir şey 
geçti. Yani, şahısla dedi, arkadaşımızın sorusuna cevap verirken. Şimdi takdir 
ederseniz ki, burada Komisyonumuz millet adına anayasal görevini ifa ediyor, 
İçtüzük hükümlerine göre görevini ifa ediyor. Yoksa kimse burada, komisyon, 
şahısla uğraşmaz; ammenin hakkını koruyoruz burada, devletin hakkını koruyoruz. 
Sayın Başbakanım bubakımdan müsterih olsun yani. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) -Müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN -Tabi buyurunuz efendim. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) -Ona şüphem yok. Kastım şudur: Bu komisyon aynı 
zamanda Meclis adına görev yapar. Meclis de, bu memlekette bir kişinin hukuku 
zedeleniyorsa aramak zorundadır; yani, bu şahıs hakkını aramak, aslında kamu 
hukukuyla çelişen bir şey değil. Bir kişiye haksızlık yapılmışsa devlet tarafından, 
bu komisyona, bu Meclis, o kişinin hakkını da savunmak zorunda; ama, ben 
diyorum ki, o kişinin hakkını savunmanızı yadırgamıyorum da, o kişi hakkını 
aramak için mahkemeye gitmiş, yargı da kararını vermiş, burada aranacak bir hak 
kalmamış onu söylüyorum. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Ona Komisyonumuz karar verir de. 
Burada şahıs şeyiyle değil yani Sayın Başbakan. 
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BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen?Son olarak Kemal Beye... 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Ben bir ilave, özür dileyerek söylüyorum, bu 
Sümerbank, konumuzla ilgili değil; ama, enteresandır o günkü Özelleştirme Kurul 
Başkanı şu anki Uğur Bey olması lazım. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Değil. O günkü Özelleştirme Başkanı 
Ufuk Söylemez'di. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam, iki defa çıktı; bir defa aldı, 
yine o Gariboğlu grubunda kaldı,sonra haddî layık olmadığından dolayı kabul 
edilmedi, 12 milyon dolar mı fazlasına tekrar aldı. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) -Siz benden iyi hatırlıyorsunuz. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) -Tabiî, benim hemşerim de ondan. 

BAŞKAN - Oldu efendim, çok teşekkür ediyoruz. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Ben teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Evet arkadaşlar, böylece, çalışmalarımızın sonuna geldik. Daha önce, 
Devlet Denetleme Kurulu ve Sayıştaydan görevli olarak istediğimiz arkadaşlarımız 
22 Mayısa kadar konuyla ilgili düşüncelerini, raporlarını Komisyonumuza 
sunacaklar, biz de 25'i perşembe günü, uygun görürseniz, bir karar vermek için, 
Komisyonumuz hem bu arada bir on günlük süre de var, inceleme tereddüt hâsıl 
olan konular varsa onları değerlendirme fırsatımız olur. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - O gün olmasın komisyonlarımız 
var, benim şahsen o gün ve her perşembe 2 komisyonum var bir de Meclis var. 

BAŞKAN - Akşamüstü yaparız biz. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Cuma gün yapalım. 

BAŞKAN - Cuma günü Meclisin çalışmadığı bir gün. Biz toplantımızı saat 
15.00'ten sonraki bir saatte yaparız. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - 25'inden sonraki salı günü yapalım. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - 24'ü yapalım. 
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BAŞKAN -Olabilir. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Görevlilerimize 22'sine kadar süre gerekiyor mu, 
süre uzuyor gibi geldi banada? 

BAŞKAN - O şekilde bizden süre talep ettiler. Daha önce raporlarını 
verebilirlerse, tabiî daha memnun oluruz. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - O hafta benim bir seyahatim olacak gibi de, biraz 
kişisel düşündüm. 

BAŞKAN - O zaman 26'sı cuma günü de yapabiliriz arzu ederseniz. ("Cuma günü 
yapmayalım" sesleri)0 zaman, 30 Mayıs Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere 
toplantıyı kapatıyorum. 
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V- BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME 

Komisyonumuzda görevlelendirilen Sayıştay Uzman Denetçisi sayın Recep 
TÜZEN ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi Nursel 
ÖZTÜRK, Komisyonumuza intikal eden belgeler ve bilgiler üzerinde 
yapmışoldugu incelemeler sonucu hazırlamış oldukları raporu Komsyonumuza 
sunmuşlardır. Bu rapora aşağıda aynen yerverilmştir. (Ek-5) 

T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

(9/32) ESAS NUMARALI MECLİS 

SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

SUNULMAK ÜZERE 

(POAŞ) PETROL OFİSİ A.Ş.'NE İLİŞKİN 

RAPOR 

Raporun Tarihi: 24.5.2000 

Raporun Sayısı: 1 

Raporu Düzenleyenler: Sayıştay Uzman Denetçisi Recep TÜZEN, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi Nursel ÖZTÜRK 

Raporun Konusu: Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 Arkadaşının, 
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve 
Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240'inci Maddelerine Uyduğu 
iddiasıyla Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi 
hakkında Anayasanın 100. ve iç tüzüğünün 107. maddeleri uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin de 
Kabulünü Müteakip kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığınca verilen 
görev gereği; soruşturma açılmasına esas teşkil eden önergede iddia edilen 
hususların incelenerek sonucu bir rapor halinde sunulmasından ibarettir. 
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Konu ile ilgili Mevzuat: Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanununun; 1,2,3,4,12,13,16,17,18,21 nci maddeleri, 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun; 7,8,9 uncu maddeleri 
ile Rekabet Kurulunun 1997/1 sayılı Tebliğ. 

Soruşturma Komisyonu Kurulmasına Dair TBMM'ince Kabul edilen 
Önergenin Gerekçeleri: 

1-Özelleştirmeye konu olan POAŞ'ın değerinin, sağlıksız ve eksik yapılmak 
suretiyle gerçek değerinin altında tespit edildiği, 

2-Kurumunun işçi, memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışan 
personelinin, mevcut hakları, özelleştirmeden sonraki çalışma şartları ve iş 
garantileri yönünden belirsizliklerin mevcut olduğu , 

3-İhalede şeffaflık yönünden 4046 sayılı Kanunun amir hükümlerine 
uyulmadığı, 

4-POAŞ'ın -Stratejik Kurum olması nedeniyle 4046 sayılı Kanun 
hükümlerine göre imtiyazlı hisselerinin oluşturulması gerekirken, imtiyazlı 
hisselerin beş yıl ile sınırlandırılmasının sakıncalı olduğu, 

5-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, 4054 sayılı Kanun hükümlerini ihlal 
ederek Rekabet Kuruluna zamanında izin için başvurmadığı, 

6-Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 4046 sayılı Kanunla belirlenen yetkisini 
aşarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu ihale sonuçlarına 
rağmen 3. sıradaki teklif sahibine işi ihale ederek yetkisini aştığı, 

İddialarından oluşmaktadır. 

İsnat Edilen Suç: 

TCK'nun 240 ncı maddesinde zikredilen görevi kötüye kullanma ile 339 
uncu maddesinde zikredilen evrakta sahtekarlık suçlarıdır. 

İNCELEME: 

TBMM 9/32 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın 
oluşturduğu dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin, soruşturma konusu önergenin 
gerekçesinde belirtilen iddialar yönünden incelenmesi sonucunda: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 



- 6 2 -

Halen hisselerinin %6,7'si İstanbul menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) 
işlem görmekte olan ve 414 sayılı KHK ile değişik 3291 sayılı Kanuna dayanılarak 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın 05.09.1998 tarih ve Özelleştirme 90/7 sayılı 
kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci 
maddesi uyarınca özelleştirme programına alınmış sayılan Petrol Ofisi A.Ş.'nin 
(POAŞ) özelleştirme stratejisini belirleyen, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun 
25.01.1994 tarih ve özelleştirme 94/2 sayılı Kararı, 4046 sayılı Kanun ile 
özelleştirme yöntemleri yeniden düzenlendiğinden bahisle Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı Kararıyla iptal edilmiş ve aynı kararla; 

"POAŞ'daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) hisselerinin "satış" 
yöntemiyle özelleştirilmesi, 

POAŞ'daki İdare hisselerinin şirket sermayesi içersindeki payının %50'nin 
altına inmesini gerektirecek satışlarda, bu satışın yapılmasından önce şirketin ANT 
(Askeri Nato ve İkmal Tesisleri), fıyatlandırma ve gerice yörelerde üstlendiği 
dağıtım fonksiyonları ile kamu yararının gerektirdiği diğer hususlar da gözönüne 
alınarak Kurulca imtiyazlı hisse ve/veya hisseler ihdas ettirilmesi, 

Satış yöntemiyle yapılacak özelleştirmenin, hisselerin tamamının veya 
İdarece belirlenecek bir kısmının, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel 
kişilere blok satış, yurt içinde halka arz ve yurt dışı sermaye piyasalarında satış, 
çalışanlara satış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası usul ve esasları çerçevesinde 
borsada satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla yapılması," 

Kararlaştırılmış bulunmaktadır 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun POAŞ'in Özelleştirilmesine ilişkin kararını 
müteakiben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca özelleştirme işlemlerine 1997 
yılında başlanılarak 4046 sayılı Kanunun 18 inci madde hükmü doğrultusunda 
POAŞ'in satışa esas değerinin tespiti amacıyla Başbakanlığın 12.12.1997 tarih ve 
653 sayılı olurları ile Değer Tespit Komisyonu, 19.03.1998 tarih ve 101 sayılı 
olurları Özelleştirme İhalesi Komisyonu oluşturulmuştur 

Değer Tespit Komisyonunun 25.12.1997 tarihli kararı ile "POAŞ'ın satışa 
konu hisselerinin değerini tespit etmek üzere bir danışmandan hizmet alınmasına" 
karar verilmiş, bu karar üzerine danışman olarak seçilmiş bulunan Chase 
Manhattan ve Kleinv/ort Benson Ltd. Şirketinin, 4046 sayılı Kanunda yer alan 
değerleme yöntemlerini kullanarak POAŞ'ın tümü için belirlemiş olduğu 1100-
1500 milyon ABD Doları tutarındaki değer aralığı, komisyonun 15.05.1998 tarih 
ve 3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 13.03.1998 tarih ve B.02.1.ÖİB.0. 
10.09.001/233 sayılı olurları ile POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş.'nin %51 oranındaki 
kontrol hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla, kuruluşun 
niteliği dikkate alınarak; 

"Kapalı zarf .içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle Pazarlık 
usulü ile ihaleye çıkılması, 

İhalenin hazırlanan ilan metni ve ihale şartları belgesi çerçevesinde 
yürütülmesi, 

Hazırlatacak ilan metninin 17.03.1998 tarihinden başlayarak Hürriyet, 
Milliyet, Sabah, Yeniyüzyıl, Cumhuriyet, Türkiye ve Dünya Gazetelerinin yurt içi 
baskılarında birer defa , yurt dışında ise Wall Street Journal Europe, Financial 
Times Gazeteleri ve The Economist Dergisinin A.B.D.'ne gitmeyen baskılarında 
birer defa ilan edilmesi ve CNN İnternational-Europe televizyon kanalında 
yayınlanması ayrıca Resmi Gazeteye ilan verilmesi," 

kabul edilmiş ve yapılan ilanın 4 üncü maddesi çerçevesinde 07.05.1998 
günü olarak belirlenen son teklif verme tarihi, 18.05.1998 günü saat 17.00'ye kadar 
uzatılmıştır. 

İhaleye ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 23.03.1998 tarihli 
toplam 16 maddeden ibaret kapsamlı bir "İhale Şartnamesi" hazırlanmış ve bu 
şartnamede; 

İhalenin konusu, 

Son teklif verme tarih ve yeri, 

Tekliflerin verilmesi, 

İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler, 

Tekliflerin Hazırlanması, 

Ortak girişim grubu, 

İhale Usulü, 

İhalenin onayı, 

Geçici teminat, 
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Tekliflerin değerlendirilmesi, 

Teklif sahiplerince ihale aşamasında dikkate alınması gereken diğer hususlar 
(imtiyazlı hisse, çalışanlara ilişkin hükümler, lojmanlar, müteakip özelleştirme 
çalışmaları, kamusal denetim, mali tablolar), 

Gibi konular ayrıntılı bir biçimde düzenlenerek tanımlanmış ve; 

Teklif sahiplerince teklif edilen fiyatın ABD Doları cinsinden olması ve 
ödeme şeklinin (peşin veya vadeli olarak-vadeli olması durumunda vade tarih ve 
tutarları) belirtilmesinin, 

Teklif sahibinin istenilen diğer belgelerin yanında, geçmiş ve mevcut 
faaliyetleri ile son üç aya ilişkin mali tablolar da dahil olmak üzere mali yıla ait 
denetlenmiş mali tabloda dahil olmak üzere mali bilgiler ile ilgili açıklamalar, 
teklif sahibini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden gerçek veya tüzel kişileri, 
ortak mülkiyerli veya kontrol altındaki tüzel kişileri, teklif sahibine ait veya teklif 
sahibi tarafından kontrol edilen tüzel kişileri gösterir açıklama veya varsa 
belgelerin verilmesinin gerektiği, 

Son teklif verme tarihi itibariyle teklif sahiplerince alınacak teklifler, 
komisyon tarafından değerlendirildikten sonra, alınan tekliflerden kısa bir liste 
oluşturulacağı ve bu kısa listeye dahil edilecek teklif sahipleri ile ihaleye devam 
edileceği, ihalenin kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak 
suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği, 

İhale sonuçlarının Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunulacağı ve 
hisse satış sözleşmesinin imzalanmasının KURUL'un vereceği karara bağlı 
olacağı, 

İdarenin 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta serbest olduğu, 

Gibi hususlar açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Hazırlanan bu ihale şartnamesinde belirtilen esas ve usuller dairesinde, 
Özelleştirme İhale Komisyonunun 18.05.1998 tarih ve 01 sayılı kararıyla son teklif 
verme günü olan 18.05.1998, pazartesi saat 17:'ye kadar 10 (on) adet teklif zarfının 
verildiği tespit edilmiş, 
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25.05.1998 tarih ve 02 sayılı kararıyla, teklif sahiplerinin şirkete ilişkin 
detaylı bilgi edinebilmeleri amacıyla şirket üst düzey personeli ile görüşmelerinin 
sağlanması için bilgi odalarına alınmaları, 

08.06.1998 tarih ve 03 sayılı kararıyla, 1. tur görüşmelerde teklif 
sahiplerinden şirkete ilişkin kısa ve uzun vadeli stratejileri ile, vermiş oldukları 
fiyat tekliflerinin finansmanı ve bu finansmanın sağlanma süresi ile ilgili bilgilerin 
ve teklifler ile ilgili açıklamaların alınması, 

11.06.1998 tarih ve 04 sayılı kararıyla , EGS Holding A.Ş:'nin ihaleden 
çekilme talepleri değerlendirilerek ihale dışı bırakılması ve geçici teminat 
mektubunun iadesi, 

23.06.1998 tarih ve 05 sayılı kararıyla, Süzer Holding A.Ş. ve Cıngıllı 
Holding A.Ş:'nin İdareye vermesi gereken ek geçici teminat ve revize teklif 
vermedikleri, verdikleri dilekçeleri ile ihaleden çekilme taleplerini bildirmeleri 
üzerine ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminat mektuplarının iadesi, 

24.06.1998 tarih ve 06 sayılı kararıyla, 29.06.1998 tarihinde bütün teklif 
sahiplerinin katılımı ile müştereken yapılacak nihai tur görüşmelerinde; 

Tüm teklif sahiplerinden yazılı olarak bir tur elemesiz kapalı zarf içerisinde 
teklif alınması, 

Kapalı zarf içinde teklif almak suretiyle 1 (bir) elemeli tur yapılması ve bu 
turda en düşük teklif veren 2 (iki) teklif sahibinin elenmesi, 

5 (beş) teklif sahibi kaldığında, ihaleye açık artırma sureti ile devam 
edilmesi, 

29.06.1998 tarih ve 07 sayılı kararıyla da, nihai turda 1.160.000.000.-
(Birmilyaryüzaltmışmilyon) ABD Doları bedelle Akmaya-Orteks Ortak Girişim 
Grubunun birinci yüksek teklifi, 1.150.000.OOO.-(Birmilyaryüzellimilyon) ABD 
Doları bedelle Doğuş Holding A.Ş.- Garanti Bankası A.Ş. Ortak Girişim Grubunun 
ikinci en yüksek teklifi, 1.1 lO.OOO.OOO.-(Birmilyaryüzonmilyon) ABD Doları 
bedelle T. İş Bankası A.Ş.- Bayındır İnşaat Turizm Tic. Ve San. A.Ş.-Park Holding 
A.Ş.-PÜAŞ Petrol Ürünleri Turizm ve Nakliyat A.Ş. Ortak Girişim Grubun üçüncü 
en yüksek teklifi verdikleri, 

Bu üç teklifin diğer teknik ve ticari koşullan ile birlikte Özelleştirme 
Yüksek Kurulıfnun değerlendirmesine sunulması, 
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Kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Özelleştirme İhale Komisyonunun POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş:'nin %51 
oranındaki kontrol hissesinin, satışına ilişkin olarak yukarıda dercedilen nihai 
kararından anlaşılacağı üzere, komisyon; ihale şartnamesinde belirlenen esas ve 
usullerin uygulandığı ihale süreci sonunda nihai kararını en yüksek teklifte 
bulunan Ortak Girişim Grubunun tespiti ya da seçilmesi yönünde kullanmayıp, en 
yüksek teklifi veren üç grubu ve bunlara ilişkin olarak daha önceki aşamalarda 
sağladığı diğer teknik ve ticari koşullar ile ilgili bilgi ve belgeleri Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun değerlendirmesine sunmak yoluyla, İhalenin nihai kararını 
Yüksek Kurula bırakmış bulunmaktadır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, değerlendirmesine ve nihai kararma sunulan 
özelleştirme İhale Komisyonunun bu kararı ve teklif sahiplerine ilişkin teknik ve 
ticari şartlar ile bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda almış olduğu 
15.07.1998 tarih ve 98/54 sayılı kararıyla, POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş:'nin %51 
oranındaki kontrol hissesinin; 

1-Ortak Girişim Grubu içinde bulunan T. İş Bankasındaki kamu hisselerinin 
yakın zamanda özelleştirilmiş olmasıyla birlikte bankanın halka açıklık oranının 
yüksek olması, böylece T. İş Bankası hissedarlarının dolaylı olarak Petrol Ofisi 
A.Ş:'ne hissedar olabilmelerinin sağlanması ve bu suretle sermayenin ve 
özelleştirmenin tabana yayılmasına imkan verilmesi, 

2-Ortak Girişim Grubu içerisinde yer alan PÜAŞ ile 2800'ü aşkın Ofis 
bayisinin şirkete hissedar olabileceği ve bu sayede sektör içerisinde faaliyet 
gösteren tecrübe birikimine sahip bir yatırımcı grubun yönetiminde söz sahibi 
olacağı, 

3-Ortak Girişim Grubu yapısının çok farklı olması nedeniyle sermayenin tek 
elde toplanmasının önüne geçilebileceği, 

Gerekçeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş.-Bayındır Holding A.Ş.-Park 
Holding A.Ş.-Petrol Ürünleri Turizm ve Nakliyat A.Ş. Ortak Girişim Grubunun, 
İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirkete 1.160.000.000.-
(Birmilyaryüzlatmışmilyon) ABD Doları bedelle satılması, bu Ortak Girişim 
Grubunun verilen 90 (Doksan) günlük süre içinde gerekli peşinatı yatırmaması 
veya talep edilen teminatı getirmemesi veya satış sözleşmesinin imzalamaktan 
imtina etmesi halinde geçici ve ek geçici teminatlarının irad kaydedilmesi ve şirket 
hissesinin %51'inin, garanti Bankası A.Ş.-Doğuş Holding A.Ş. Ortak Girişim 
Grubun ihale şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirkete 
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1.150.000.000.-(Birmilyaryüzellimilyon) ABD Doları bedelle satılması, bu Ortak 
Girişim Grubunun da verilen 90 (doksan) günlük süre içerisinde gerekli peşinatı 
yatırmaması veya talep edilen teminatı getirmemesi veya satış sözleşmesini 
imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici ve ek geçici teminatlarının irad 
kaydedilmesi, ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılması, 

Kararlaştırılmıştır. 

Özelleştirme İhalesi Sürecinde Yapılan İşlemlerinin Soruşturma 
Konusu Önergesinin Gerekçeleri Yönünden Değerlendirilmesi: 

1-"Özelleştirme veya konu olan POAŞ'ın değeri sağlıksız ve eksik 
yapılmak suretiyle gerçek değerinin altında tespit edildiği" hususu: 

4046 sayılı Kanunun "Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti ve İhale 
Yöntemlerini" belirleyen, 03.04.1997 tarih ve 4232 sayılı Kanunla değişik 1. 
maddesinde; değer tespit komisyonlarının "özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme 
işlemlerinden sorumlu proje grup başkanın başkanlığında, özelleştirilecek 
kuruluşun işlemlerinden sorumlu proje grup başkanlığında görevli bir uzman, Proje 
Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman, 
Sermaye Piyasaları Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman ile 
gayrimenkul işlemlerinden sorumlu proje başkanı veya bu dairede görevli bir 
uzman olmak üzere 5 kişiden oluşacağı", komisyonun "İdare Başkanın teklifi ve 
Başbakanın Onayı ile göreve başlayacağı", komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, 
"değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla 
İdare tarafından yeteri kadar yerli ve/veya yabancı danışman 
görevlendirilebileceği, değer tespit komisyonunun değerleme çalışmalarını"...., 
uluslararası kabul görmüş olan, indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) 
defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, 
fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, 
ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az üçünü uygulamak 
suretiyle yürüteceği, komisyonun "üye tam sayısı ile toplanarak salt çoğunlukla 
karar vereceği" hükümleri yer almıştır. 

POAŞ'ın değerini tespit etmek için yukarıda yer alan Kanun hükümleri 
çerçevesinde; 

-Başbakanlığın 12.12.1997 tarih ve 653 sayılı Olurları ile değer tespit 
komisyonu oluşturulmuş, Komisyonun 25.12.1997 tarihli kararı ile değer tespit 
çalışmalarına yardımcı olmak üzere danışman tutulmasına karar verilmiş ve 
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19.01.1998 tarih ve 29 sayılı Başkanlık oluru ile "1994 yılında yapılan ihale 
sonucu seçilmiş bulunan ve 1994-1997 yılları arasında Tüpraş-Poaş projeleri ile 
ilgili danışmanlık hizmeti veren Chase Investbank liderliğindeki konsorsiyumla, 
firma ve sektör konusundaki deneyimleri nedeni ile uzatma sözleşmesi 
imzalanmasına" karar verilmiş, 

-Konsorsiyumla yapılan görüşmeler neticesinde 20.03.1998 tarihinde 
yenileme sözleşmesi imzalanmış, 

-Komisyonun 27.04.1998 tarih ve 1 nolu kararıyla danışmanın "4046 sayılı 
Kanunun 18. maddesinde yer alan değer tespit yöntemlerinden indirgenmiş nakit 
akımları, fiyat kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri ve fiyat/nakit akım oranı 
metodlarını kullanmasına, bu metodlara ilave olarak mevcut gayrimenkullerin 
ekspertiz değerinin önemini belirlemek amacıyla 9. Proje Grup Başkanlığı 
tarafından da çalışmalar yaptırılmasına" karar verilmiş, 

-15.05.1998 tarih ve 3 nolu kararıyla da danışmanın yukarıda belirtilen 
yöntemleri kullanarak POAŞ'ın tamamı için tespit etmiş bulunduğu 1100-1500 
milyon ABD Dolar tutarındaki değer aralığı oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Şirketin tamamına ilişkin, danışman firma tarafından hazırlanan ve değer 
tespit komisyonu tarafından kabul edilen söz konusu değer aralığı baz alınarak, 
satışa konu %51 oranındaki hissenin değeri 561-765 milyon ABD Doları 
tutarındaki değer aralığına tekabül etmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale işlemleri neticesinde 
ÖYK'nun 15.07.1998 tarih ve 98/54 sayılı kararı ile POAŞ'ın %51 oranındaki 
hissesinin 1.160 milyon ABD Dolarına satılmasına karar verilmiş olup, bu tutar 
danışman firma tarafından hazırlanan ve değer tespit komisyonunca kabul edilen 
değer aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. 

2-Kurumun işçi, memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışan 
personelinin; mevcut hakları, özelleştirmeden sonraki çalışma şartları ve iş 
garantileri yönünden belirsizlikler olduğu: 

Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı kanunun 22. maddesi 
ile "özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, 
kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlar da çalışan 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel ve kapsam dışı personele" diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı tanınmıştır. 
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Söz konusu maddeye göre nakil haklarına sahip bulunan personel, 
özelleştirme kapasam ve programındaki kuruluşun; 

İtibaren toplam 90 günlük bir süre içinde, Devlet Personel Başkanlığı'nın 
teklifi üzerine kamu kurum ve Kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve 
posizyonlara atanacaklardır. 

4046 sayılı kanunun 22. maddesi ile "657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi personel, sözleşmeli personel ve kapsam dışı personel den " oluşan 
nakle tabi personelle özelleştirme uygulamaları sonucu istihdam garantisi 
sağlanırken, aynı maddenin sondan bir önceki fıkrasında yer alan; "personelin 
atamalarının yapılıp eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek 
süredeki aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük hakları 
Özelleştirme Fonundan ödenir" hükmü ile nakle tabi personelin mevcut 
işyerlerinin özelleştirilmesi veya kapatılmasından, atamaların yapıldığı tarihe kadar 
her türlü personel haklarının ödenmesi de güvenceye alınmış, 

Ayrıca yine aynı fıkrada yer alan "kamu kurum ve kuruluşlarına atanan 
personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonların ait aylık, ek gösterge, 
ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa 
ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark giderilinceye 
kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir" hükmü ile 
söz konusu personelin yeni işyerleri ve görevleri nedeniyle mağdur olmamaları da 
amaçlanmıştır. 

4046 sayılı Kanunla, Özelleştirme uygulamaları sonucu işyerleri özelleşen, 
kapatılan, tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli ve kapsam dışı 
statüde çalışan personele "nakil" aracılığı ile istihdam güvencesi sağlanırken "işçi" 
statüsünde istihdam edilen personele nakil hakkı tanınmamıştır. 

Ancak Kanunun 21. maddesinde yer alan "Bu Kanuna göre özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak 
ücret karşılığı çalışırken bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması, 
özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen 
durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle; 
hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince 
tazminatta hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan ve yürürlükteki toplu 
iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı 
ödenir. Ayrıca bunlara yeni iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme 
eğitimi hizmetleri Özelleştirme Fonundan desteklenerek ve finanse edilerek 
öncelik sağlanır." fıkrası ile ilgili iş kaybı tazminatı verilmesi hükme bağlanmıştır. 
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POAŞ A.Ş.'nin %51 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin 
23.03.1998 tarihli İhale Şartnamesinin "Teklif Sahiplerince İhale Aşamasında 
Dikkate Alınması Gereken Diğer Hususlar" başlıklı 13. maddesinin "çalışanlara 
ilişkin hükümleri düzenleyen (b) fıkrasında; "4046 sayılı Kanunun 22. maddesi 
gereğince nakle tabi personelin nakil işlemi sonuçlanıp ŞİRKET ile ilişkilerinin 
kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki aylık, ücret, sosyal hak ve yardımlar ile 
her türlü özlük hakları Özelleştirme Fonundan karşılanmak üzere ŞİRKET 
tarafından ödenecektir. ALICI'nın ŞİRKET aracılığıyla ilgili ödemelere ilişkin 
bilgi ve belgeleri (bordrolar, faturalar, vb.) İDARE'ye iletmesi gerekecektir. 
Tahakkuk eden ödemeler, bilgi ve belgelerin İDARE 'ye gönderilmesini müteakip 
en geç 15 gün içinde ŞİRKET hesaplarına aktarılacaktır. 

ALICI, ŞİRKET'in Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle, 
ŞİRKET'te çalışan kapsam içi personelin (Nakil) olmayıp ŞİRKET'te kalan nakle 
tabi personel dahil) kanunlardan doğan haklarının korunacağını , tazminat 
tutarlarının yasalar çerçevesinde güvence altına alınacağını ve iş akdinin tazminata 
hak kazanacak şekilde feshi halinde tazminat tutarlarının ödeneceğini, emeklilik 
taleplerinin onaylanacağını, emeklilik ikramiyelerinin ödeneceğini, çalışanların 
emeklilik ile ilgili sürelerinin hesaplanmasında kamu kurum ve kuruluşları ile 
diğer kuruluşlarda geçen sürelerin dikkate alınacağını kabul ve taahhüt eder." 

Şeklindeki hükümlerle, POAŞ'da çalışan personelin özelleştirme sonrası 
özlük hakları, 4046 sayılı Kanunda yer alan hükümler paralelinde düzenlenmiştir. 

4-İhalede şeffaflık yönünden 4046 sayılı Kanunun amir hükümlerine 
uyulmadığı: 

Özelleştirme uygulamalarının şeffaflık içinde gerçekleştirilmesiyle ilgili 
olarak 4046 sayılı Kanunun İlkeler başlıklı 2. maddesinin (ı) fıkrasında; 
"Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi", 
Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri başlıklı 18. maddesinin 
(B-c) fıkrasında ".... Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin 
ihale sonuçlarının onaylanmasını müteakip İdare tarafından kamuoyuna duyurulur" 
hükümleri yer almıştır. 

POAŞ ihalesinde değer tespit çalışmaları, Raporun "1-"Özelleştirme veya 
konu olan POAŞ'in değerinin sağlıksız ve eksik yapılmak suretiyle gerçek 
değerinin altında tespit edildiği" hususu:" bölümünde açıklandığı üzere 4046 sayılı 
Kanunun amir hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş, ihalenin 29.6.1998 tarihli 
nihai turu ise yazılı ve görsel basına açık olarak noter huzurunda 
gerçekleştirilmiştir. 
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5-Stratejik Önemi Haiz Olması Nedeniyle İmtiyazlı Hisselerin. 
Oluşturulması: 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 
"Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi" başlıklı 13 üncü 
maddesinde: 

Özelleştirme programına alman kuruluşlarla ilgili olarak; 

a)Stratejik konu ve kuruluşları tespit etmeye, 

b)Tekelleşmenin önlenmeside dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak 
milli yararın korunması amacıyla, (a) bendi gereğince tespit edilecek stratejik 
kuruluşlardaki kamu payının, %50'nin altına düşmesi durumunda bu kuruluşların 
yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz veya onay hakkı verecek imtiyazlı 
hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı imtiyazlı 
hakları belirlemeye, imtiyazlı hakları değiştirmeye, stratejik konu ve kuruluşlar 
olarak tespit edilenleri bu kapsamdan çıkarmaya, 

Kurul yetkilidir. 

Şu kadar ki, aşağıda belirtilen kuruluşların sermayelerinin %49'undan 
fazlasının özelleştirilmesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda imtiyazlı 
hisseler oluşturulması zorunludur;" 

Hükmü yer almak suretiyle, programa alınan kuruluşların özelleştirilmesi 
sırasında ekonomi ve güvenlikle ilgili olarak milli yararın korunması amacıyla 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'na bir takım görevler ve sorumluluklar yüklemiş 
bulunmaktadır. 

Yukarı alınan bu amir hüküm doğrultusunda, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunca alınan 15.07.1998 tarih ve 98/47 sayılı kararla, l(bir) adet 1.000 (bin) 
nominal değerli nama yazılı hissenin • Şirketteki kamu payının %50'nin altına 
düşmesinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerli olmak üzere; 

"-Şirket faaliyetlerinin tasfiyesi veya önemli ölçüde sınırlandırılması, 

-Rafine petrol ürünlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satışını sekteye 
uğratacak veya sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek düzenlemeler 
yapılması, 
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-İdarenin kabul edebileceği alternatif düzenlemeler yapılıncaya kadar, ANT 
aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığı veya NATO'ya verilen hizmetlere son 
verilmesi, 

-Ana Sözleşmede veya hisselere tanınan haklarda herhangi bir değişiklik 
yapılması" 

konularında, Şirket yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz ve onay 
hakkı veren Devlete ait "İmtiyazlı Hisse" olarak belirlenmesi kararlaştırılmış, daha 
sonra alınan 16.10,1998 tarih ve 98/81 sayılı kararı ile bu imtiyazlı hisse sahibinin 
söz ve onay hakkının 98/47 sayılı kararın 3. maddesinde yer alan "İdarenin kabul 
edebileceği alternatif düzenlemeler yapılıncaya kadar, ANT aracılığı ile Miili 
Savunma Bakanlığı ve NATO'ya verilen hizmetlere son verilmesi" hususunda 
herhangi bir süreye bağlı olmaksızın, ANT ile ilgili yasal düzenleme yürürlüğe 
girinceye kadar varlığını sürdürmesi kararlaştırılmak suretiyle Kanunun amir 
hükmü ile verilen sorumluluk yerine getirilmiştir. 

6-Özclleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanması Yönünde Rekabet Kurulundan 
izin Alınmasına İlişkin Olarak Yürüttüğü İşlemler: 

Özelleştirme Uygulamaları sonucu rekabetin korunması yönünden 4046 
sayılı Kanunun 16 inci maddesinde zikredilen yasakların mevcut olup olmadığının 
tespiti ve varılan sonuca göre izin verilmesi yetkisinin, mezkur maddenin sondan 
bir evvelki fıkrasında yer alan; " Teşebbüsler arası rekabeti doğrudan veya dolaylı 
bir şekilde engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma , uygulama ve kararlar ile 
tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti önemli ölçüde azaltacak veya bunu 
sağlayacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem, faaliyet ve 
fiilleri hakkında kuvvetli emarelerin varlığı halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından gerekli tedbirler alınır." hükmüne istinaden, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nda mı, yoksa 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 
inci maddesi hükmü uyarınca Rekabet Kurul'unda mı olduğu yönündeki 
duraksama, Danıştay Birinci Dairesinin Esas No 1995/135, Karar Nol995/153 
kararlarıyla, "özelleştirme uygulamaları sonucunda özelleştirilen kuruluşlarda da 
4054 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması" yönünde iştişari görüş belirtmesi 
üzerine giderilmiş ve Rekabet Kurumu Başkanlığı'nca 12.08.19997 tarih ve 1997/1 
nolu Tebliğ yayımlanarak izin alınması esasları belirlenmiştir. Ancak yine de 
Rekabet Kurumu Başkanlığı'nca 12.09.1998 tarih ve 1998/4 nolu Tebliğinin 
yayımlanmasına kadar geçen sürede Rekabet Kurumu Başkanlığı'na yapılacak 
başvuru ve izinlerde bir karışıklık yaşanmış, bu Tebliğden sonra kurallar yerine 
oturtabilmiş ve uygulamada istikrar sağlanabilmiştir. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin 
%51'lik kısmının özelleştirme yolu ile devrine ilişkin Rekabet Kurumu 
Başkanlığı'na ilk başvurusunu 26.06.1998 tarihinde "bir isti.şari görüş 
oluşturulmasına" yönelik olmak üzere, nihai izin başvurusunu ise 21.07.1998 
tarihinde yapmıştır. 

Yapılan başvuru ve eki bildirim formları Rekabet Kurumunca 4054 sayılı 
Kanunun 7 inci maddesi ve Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme 
Ve Devralmaları hakkında 1997/1 sayılı Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde 
incelenerek 27.07.1998 tarih 04/01/MB-98/4 sayılı Birleşme Devralma Ön 
İnceleme Raporu düzenlenmiş ve anılan rapor, Rekabet Kurulu'nun 30.07.1998 
tarihli toplantısında ele alınarak yasaya ve tebliğe uygun intikal eden ve 
Birleşme/Devralma Ön İnceleme Raporunda yer verilen bilgi/belgelerin 
değerlendirilmesi ve yapılan görüşmeler sonucunda 77/590-108 sayılı karar ile 
şartlı izin verilmiştir. Rekabet Kurulunun söz konusu kararında; 

"-POAŞ'ı devralan Ortak Girişim Grubunun ortaklık yapısındaki 
değişikliklerin POAŞ'ın yapısını etkileyebileceği dikkate alınarak, bu yöndeki ana 
sözleşme değişikliklerinin 4054 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilmesi için 
Rekabet Kurulundan izin alınması, 

-Kamu kuruluşu olması nedeniyle bir takım imtiyazlara sahip olan POAŞ'ın 
özelleştirildikten sonra bu imtiyazların kaldırılması gereğinden hareketle, 

*POAŞ depolarının, havaalanlarının terminallerinin/depolarının 
halihazırdaki uygulamaya paralel olarak 5 yıl süre ile diğer teşebbüslerin 
taleplerine açık olması, 

*NATO Boru hattı üzerinde bulunan ve mülkiyet Bayındırlık Bakanlığına 
ait depolarla Milli Savunma Bakanlığı mülkiyetinde olan depo ve boru hatlarının 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmayan kapasiteden, kiralama usulü ile 
diğer dağıtım firmalarının da yararlandırılması, piyasada faaliyet gösteren bütün 
şirketlere açık bir kiralama sisteminin oluşturulması ve böyle bir kullandırma 
halinde Rekabet Kurumundan izin alınması 

-Devralama işleminin sektöre olan etkilerinin incelenmesi amacıyla 5 yıl 
süre ile POAŞ ve ortak girişim şirketinin her türlü ana sözleşme değişikliklerin, 
boru hatları ve terminallerin ortak kullanılmasıyla ilgili bütün uygulama ve 
değişikliklerin Rekabet Kuruluna derhal bildirilmesi, ürünlerin üretim, fiyat ve 
satış miktarlarıyla ilgili bilgilerin 6 ayda bir bildirilmesi, 
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şeklinde özetlenebilecek genel nitelikli koşullar ile Ortak Girişim Grubunun 
%10 hissesine sahip olacak PÜAŞ'la ilgili olarak da; 

-POAŞ bayiliğinin yanı sıra doğrudan ya da dolaylı olarak diğer dağıtım 
şirketlerinin de bayiliğini sürdürenlerin (rekabetin kaldırılmasına yönelik yatay 
koordinasyona yol açılmaması için), Rekabet Kurulunun alıcıyı onaylaması 
kaydıyla 6 ay içinde bu bayiliklerini devretmeleri, devretmeyen veya hukuki 
imkansızlık nedeniyle devredemeyen bayilerin ise PÜAŞ ortaklığından ayrılmaları, 
PÜAŞ ana sözleşmesine ortaklarının POAŞ dışındaki dağıtım şirketlerinin 
bayiliğini yapamayacakları şeklinde hüküm konulması, 

-Dikey anlamda rekabetin bozulmasına yönelik ihlallere sebebiyet 
verilmemesi için, PÜAŞ'ı temsilen herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin POAŞ 
Yönetim Kurulunda yer almaması, 

-PÜAŞ ortaklarından İsmail Aytemiz'in ortağı olduğu Aytemiz Akaryakıt 
Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. unvanlı dağıtım şirketini devir anlaşmasının 
imzalanmasından itibaren 6 ay içinde, alıcının Rekabet Kurulu tarafından 
onaylanması kaydıyla devretmesi, 

-PÜAŞ ilgili bu koşulların yerine getirilmemesi halinde, PÜAŞ ortak girişim 
tarafından oluşturulacak A.Ş. ortakları arasında yer almaması 

şeklinde özetlenebilecek özel şartlar getirilmiştir. 

7-4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Yer Alan Mevcut Hükümler Çerçevesinde Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun Nihai İhale Kararı Üzerindeki Rolü ve Sınırları: 

Yukarıda adı geçen 4046 sayılı Kanunun ilkeler başlıklı 2 inci maddesinde, 
özelleştirme uygulamaları sırasında esas alınması gereken ilkeler sayılarak 
belirlenmiş, belirlenen bu ilkeler meyanında (e) bendinde "mülkiyetin 
yaygınlığının yanı sıra yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek grubun 
temini" nin esas alınacağı ifade edildikten sonra, belirlenen bu amaç ve ilkler 
doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin esas ve usuller, kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin 
gerektirdiği şartların dikkate alınmasının Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
yetkisinde olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Yine aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan hükümle 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
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gerçekleştirilen nihai devir işlemleri onaylamakla görevlendirilmiştir. Diğer 
taraftan Yasanın 12 nci maddesinde yer hükümle, bu Kanunla yapılması öngörülen 
işler 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerinden 
muaf tutulmuştur. Ayrıca İdarece hazırlanan ihale şartnamesinde, ihale 
sonuçlarının Kurulun onayına sunulacağı, hisse satış sözleşmesinin 
imzalanmasının Kurulun vereceği karar bağlı olacağı, ihale yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbest olduğu açıkça belirtilmiş ve bu hususlar yapılan 
ilan metninde de yer almıştır. 

Diğer taraftan, Akmaya Orteks Ortak Girişim Grubunun; Petrol Ofisi 
A.Ş.'nin %51 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından yapılan ihale sonucunda ihaleyi birinci sırada kazanmalarına 
karşın, ihalenin ÖYK'ca onaylanmayarak, ihalenin üçüncü sırada yer alan gruba 
verilmesine ilişkin 15.7.1998 tarih ve 98/54 sayılı ÖYK Kararı aleyhine açmış 
oldukları "iptal davası"; Ankara İkinci İdare Mahkemesinin Esas No: 1998/800, 
Karar No: 1999/32 sayılı kararıyla, 4046 sayılı Kanunun yukarıda yer alan 2. 
maddesinin (e) bendi ve POAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin Duyuru ve İhale 
Şartnamesinde yer alan "Özelleştirme İdaresinin ihaleyi kapalı zarf içinde teklif 
almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştireceği, ihaleyi 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbest olduğu, ihale sonuçlarının 
ÖYK'na sunulacağı, hisse satış sözleşmesinin imzalanmasının Kurulun yereceği 
karara bağlı olduğu, İhalenin Kurul tarafından onaylandıktan sonra kesinleşeceği" 
hükmü dayanak gösterilmek suretiyle, tesis olunan işlemde hukuka aykırılık 
görülmediğinden bahisle reddedilmiştir. 

Yukarıda alınan Kanun ve şartname hükümlerinden hareketle ihale 
işlemlerinde en son yetkinin özelleştirme Yüksek Kurulu'nda olması nedeniyle, 
Kurulun ihale kararlarına Kanunda yer alan ilkeler çerçevesinde müdahale ve/veya 
iptal hakkı olduğu düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Raporumuzun inceleme bölümünde yapılan tespitler sonucunda; 

1-4046 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne dayanılarak Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun 23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı kararı ile POAŞ-Petrol Ofisi 
A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına alındığı ve 1997 yılında özelleştirme işlemlerine 
fiilen başlanılarak Başbakanlığın 12.12.1997 tarih ve 653 sayılı olurları ile "Değer 
Tespit Komisyonu" oluşturulduğu, Komisyonunun yabancı bir danışmanlık 
şirketinden teknik yardım almak suretiyle tespit ettiği 1100-1500 milyon ABD 
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Dolar tutarındaki değer aralığı kabul edilerek ihaleye çıkıldığı, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca 16. maddeden oluşan ayrıntılı bir "İhale Şartnamesi" hazırlandığı 
ve ihale ilanının belirlenen yurtiçi ve yurtdışı basın ve yayın organlarında 
yayımlattırıldığı, Başbakanlığın 19.03.1998 tarih ve 101 sayılı olurları ile 
Özelleştirme ihalesi Komisyonu oluşturularak ihale işlemlerine başlanıldığı, son 
teklif verme tarihi olan 18.05.1998 itibariyle 10 (on) teklif alındığı, 15.06-
19.06.1998 tarihleri arasında yapılan 1. tur görüşmelerinde 3 (üç) firmanın, 
ihalenin bundan sonraki aşamalarına katılmak istemediklerini beyanla çekildikleri, 
29.06.1998 tarihindeki nihai pazarlık görüşmelerine 7 (yedi) firma ve/veya Ortak 
Girişim Grubu çağırılarak önce elemesiz bir tur teklif, daha sonra iki teklif 
sahibinin eleneceği 2. tur tekliflerinin alındığı, 5 (beş) teklif sahibinin kalmasından 
sonra, yapılan pazarlık görüşmeleri nihayetinde İhale Komisyonunun 29.06.1998 
tarih ve 7 nolu kararı ile "1.160 milyon ABD Doları bedelle Akmaya-Orteks Ortak 
Girişim Grubu birinci yüksek teklifi, 1.150 milyon ABD Doları bedelle Doğuş 
Holding A.Ş.-Garanti Bankası A.Ş. Ortak Girişim Grubunun ikinci yüksek teklifi, 
1100 milyon ABD Doları bedelle T. İş Bankası-Bayındır İnşaat Turizm Tic. Ve 
San. A.Ş.-Park Holding A.Ş. PÜAŞ Petrol Ürünleri Turizm ve Nakliyat A.Ş. Ortak 
Girişim Grubunun üçüncü en yüksek teklifi verdiği" belirtilerek nihai bir seçim 
yapılmaksızın bu üç teklifin diğer teknik ve ticari koşullarla birlikte Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun değerlendirilmesine ve onayına sunulduğu, 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15.07.1998 tarih ve 98/54 sayılı kararı ile 
ihale sonuçlarının sosyal, teknik, mali ve finansman boyutları değerlendirilerek, 
şirket hisselerinin %51'inin T. İş Bankası-Bayındır İnşaat Turizm Tic. Ve San. 
A.Ş.-Park Holding A.Ş.-PÜAŞ Petrol Ürünleri Turizm ve Nakliyat A.Ş. Ortak 
Girişim Grubunun, İhale şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir anonim şirkete 
1.160 milyon ABD Doları bedelle satılmasına, OGG'nun 90 günlük süre içinde 
gerekli peşinatı yatırmaması veya talep edilen teminatı getirmemesi veya satış 
sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde geçici ve ek teminatlarının irat 
kaydedilmesine ve Şirket hisselerinin %51'inin Garanti Bankası A.Ş. Holding-
Doğuş Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun İhale şartnamesi çerçevesinde 
kuracağı bir anonim şirkete 1.150 milyon ABD Doları bedelle aynı şartlarla 
satılmasına, söz konusu grubun da satış kararına ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde ihalenin iptaline karar verildiği, verilen bu kararda; 

1.1-Satılmasına karar verilen Ortak Girişim Grubu içinde bulunan T. İş 
Bankasının halka açıklık oranının yüksek olması ve böylece sermayenin ve 
özelleştirmenin tabana yayılmasına imkan verilmesi, 
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1.2-Ortak Girişim Grubu içinde yer alan PÜAŞ ile 2800'ü aşkın ofis 
bayisinin şirkete hissedar olması ve bu sayede sektör içersinde faaliyet gösteren 
tecrübe birikimine sahip bir yatırımcı grubun yönetiminde söz sahibi olması 

1.3-Ortak Girişim Grubu yapısının çok farklı olması nedeniyle sermayenin 
tek elde toplanmasının önüne geçilmesi, 

gibi saiklerin esas alındığı, ayrıca Özelleştirme Yüksek Kurulunun yukarı 
alınması gerekçeleri arasında yer almamakla birlikte 1. en yüksek teklif sahibi 
Akmaya-Orteks Ortak Girişim Grubu Ortakları arasında yer alan Akmaya San. Ve 
Tic. A.Ş.'nin ortakları Hayyam Gariboğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Nizam 
Gariboğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu, MSG Marmara Dış Ticaret 
A.Ş.'nin Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğünde işlem görmüş gümrük çıkış 
beyannamelerinde tahrifat yapıldığı ve haksız vergi iadesi alındığı ve bu hususla 
ilgili incelmelerin devam ettirildiğine ilişkin, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığının Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
göndermiş olduğu 08.07.1998 tarih ve B.02.1.GÜM.0.60.00.00/4122 sayılı yazıları 
da etkili olduğu, 

Yapılan bütün bu işlem ve alınan kararların 4046 sayılı Kanunun 2,3 ve 18 
inci madde hükümlerine uygun olduğu, nitekim verilen ihale kararının iptali 
yönünde Akmaya-Orteks Girişim Grubunun açmış olduğu iptal davası, Ankara 
ikinci İdare Mahkemesinin Esas No: 1998/1800, Karar No: 1998/32 sayılı kararı 
ile tesis olunan işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden reddedildiği, 

2-4046 sayılı Kanunun "Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti ve İhale 
Yöntemleri" düzenleyen, 03.04.1997 tarih ve 4232 sayılı Kanunla değişik 18 inci 
maddesi hükmü uyarınca, Başbakanlığının 12.12.1997 tarih ve 653 sayılı olurları 
ile oluşturulan Değer Tespit Komisyonunca, değer tespit çalışmalarına yardımcı 
olmak üzere teknik danışmanlık için sözleşme yaptığı Chase Invesbank 
liderliğindeki Konsorsiyuma, yukarıda adı geçen kanun maddesi hükmünde yer 
alan değer tespit yöntemlerinden; indirgenmiş nakit akımları, fiyat kazanç aranı. 

i piyasa kapitalizasyon değeri ve fiyat/nakit akım oranı metodlarını kullanmak 
suretiyle POAŞ'ın tamamı için tespit edilen 1100-1500 milyon ABD Dolan değer 
aralığı kabul edilmiş olup, bunun satışa konu olan %51 oranındaki hissenin 
değerinin 761-765 milyon ABD Dolan olduğu, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
15.07.1998 tarih ve 98/54 sayılı Karan ile POAŞ'ın %51 oranındaki hissenin 1.1 bQ 
milyon ABD Doları bedelle satılması kararında belirtilen bedelin, saptanan bu 
değer aralığının üzerinde gerçekleştiği, dolayısıyla Değer Tespit Komisyonu 
tarafından belirlenen değerin ve belirleme usul ve yöntemlerinin Kanunun 18. 

i madde hükümlerine uygun olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 481) 



- 7 8 -

3-Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinde, bu kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda, İş 
Kanunları ve toplu iş sözleşmeleri uyarınca bir hizmet akdine dayalı olarak ücret 
karşılığı çalışanların, 22 inci maddesinde ise, bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin (kapsam dışı 
personel dahil) herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemelerin 
yapıldığı, ayrıca özelleştirme ihalesi için hazırlanmış bulunan "İhale Şartnamesi" 
nin çalışanlara ilişkin hükümler başlıklı 13 üncü maddesi (b) fıkrası ile, anılan 
yasanın 22 inci maddesi hükmü gereğince nakle tabi personelin nakillerinin 
gerçekleştiği tarihe kadar geçecek süredeki her türlü özlük haklarının korunması, 
kapsam içi personelin kanunlardan doğan haklarının korunması, tazminat 
tutarlarının güvence altına alınması, diğer haklarının ödenmesi yönünde çeşitli 
şartların konulduğu, 

4-Özelleştirme uygulamalarının, 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (i) 
bendindeki "özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde 
yürütülmesi, hükümlerine uygun olarak yapıldığı, ihalenin yazılı ve görsel basına 
açık olarak noter huzurunda gerçekleştirildiği, 

5-4046 sayılı kanunun "Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile imtiyazlı hakların 
belirlenmesi" başlıklı 13 üncü madde hükmü uyarınca, özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 15.07.1998 tarih ve 98/47 sayılı kararı ile, 1 (bir) adet 1.000 (bin) 
nominal değerli nama yazılı hissenin belirlenmesinin kararlaştırıldığı, bilahare 
alınan 16.10.1998 tarih ve 98/81 sayılı Kararı ile bu imtiyazlı hisse sahibinin söz 
ve onay hakkının herhangi bir süreye bağlı olmaksızın, ANT ile ilgili yasal 
düzenleme yürürlüğe girinceye kadar varlığını sürdürmesinin kararlaştırıldığı, bu 
şekilde kanunun amir hükmü ile verilen sorumluluğun yerine getirildiği, 

6-Özelleştirme uygulamalarında rekabetin korunması yönünden yapılacak 
düzenlemelerde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair 
Kanunun 16 ncı maddesinin mi? yoksa 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun Hükümlerinin mi? esas alınacağı konusunda meydana gelen duraksamanın, 
Danıştay Birinci Dairesinin Esas No: 1995/135, Karar No: 1995/153 kararı ile 
"4054 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması" yönündeki istişari kararı ile 
giderildikten ve akabinde Rekabetin korunması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi 
uyarınca çıkarılan 1997/1 sayılı tebliğ ile kurumun "özelleştirme uygulamaları 
sonucu yapılacak devralmaların ilgili işlem prosedürünün belirleyen 06.01.1998 
tarih ve 3 sayılı yazısı çerçevesinde İdarenin Rekabet Kurumuna ilk başvurusunu 
30.06.1998 tarihinde yaptığı, ancak özelleştirme işlemleri sırasında alınacak izin 
prosedürünün nasıl olacağı, taleplerin ön izin için mi? yoksa nihai izin için mi? 
yapılacağı hususları henüz tam olarak açıklığı kavuşturulmamış olması nedeniyle 
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belirli bir süre karışıklık yaşandığı ve iki kurum arasında çeşitli tarihlerde 
yazışmalar yapıldığı ve bu nedenle de ihalenin Özelleştirme Yüksek Kurulu 
kararıyla kesinleşmesinden sonra Rekabet Kurulunun 30.07.1998 tarih ve 77/500-
108 sayılı kararı ile şartlı izin verildiği, POAŞ'ın özelleştirme ihalesinin 
kesinleşmesinden önce, Rekabet Kurulundan 4054 sayılı kanun ve bu kanunun 7 
nci maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı tebliğ esaslarına göre gerekli 
iznin alınmasının temini yönünden Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bir 
gecikmesi söz konusu ise de, bu gecikmenin özelleştirme ile ilgili işlemler 
nedeniyle Rekabet Kurulundan izin alma uygulamalarının henüz yeni olması, 
kurallarının ve uygulamasının sağlıklı olarak saptanmaması, iki kurum arasındaki 
yazışmalarda istenilenin ön izin (ön görüş) yada nihai izin talepleri mi? olduğu 
yönündeki tereddütlerden kaynaklandığı, anlaşılmıştır. 

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş.'nin 
Özelleştirme İhalesi işlemleri ile ihale sonucunun Özelleştirme Yüksek Kurulunca 
onaylanmasına dair kararın mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı, 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun bu eyleminde T.C.K.'nun 240 ncı maddesinde 
zikredilen görevi kötülüye kullanma suçu ile 339 uncu maddesinde zikredilen 
evrakta sahtekarlık suçlan unsurlarının oluşmadığı, sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Arz olunur. 

Nursel ÖZTÜRK Recep TÜZEN 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay Uzman Denetçisi 

Başdenetçisi 

VI- DEĞERLENDİRME 

Komisyonumuzun 30.05.2000 tarihindeki yapmış olduğu son toplantıda 
Komisyon üyelerimizce yapılan son değerlendirmelere ve sayın Işın ÇELEBİ ve 
sayın A. Mesut YILMAZ hakkında yapılan oylamalara aşağıda aynen yer 
verilmiştir. (Ek-6) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; toplantıyı açıyorum 

Komisyonumuz kurulduğu günden itibaren, arkadaşlarımızın talepleriyle 
bütün bilgi ve belgeleri toplamış, bütün dinlememiz gereken kişiler 
komisyonumuzda dinlenmiş ve son olarak da, komisyonumuz tarafından Devlet 
Denetleme Kurulu ve Sayıştan görevlendirilen arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili 
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raporlarını komisyonumuza vermiş. Bu rapor da bütün arkadaşlarımıza 
dağıtılmıştır. Bugün bu konuy nihayete erdiyoruz ve ben, bütün arkadaşlarıma, 
yapmış oldukları çalışmalardan dolayı, diğer arkadaşlarımızla birlikte teşekkür 
ediyorum. Arkadaşlarımızın, soruşturmayla ilgili kararlarını tek tek ifade 
etmelerini rica ediyorum. 

Şaban Beyden başlıyoruz, buyurun. 

ŞABAN KARDEŞ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üçbuçuk ay oldu 
zannedersem komisyon çalışmalarına başlayalı. Üçbuçuk aylık süre içerisinde, 
Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, Rekabet Kurulu, Özelleştirme İdaresi ve diğer 
ilgilileri dinledik. Buradan elde ettiğimiz sonuç, ben başta da ifade etmiştim, 
konuları kesinlikle araştırmadan bir karar vermemiz söz konusu değildi. Bu, siyasî 
bir mülahaza olabilir; olumlu veya olumsuz yönde bir karar vermemiz yanlış olur. 

Netice itibariyle, dosyanın içerisinde gördüğümüz, burada Sayın Mesut 
Yılmaz ve diğer ilgili bakanla ilgili soruşturma önergesi verilmiş; fakat, soruşturma 
önergesini veren arkadaşamız Sayın Veysel Candan Beyefendi de, burada benim 
kanaatimce çelişkiye düştüler; çünkü, asıl burada sorgulanması gereken Rekabet 
Kurulu ve Özelleştirme İdaresi diye ifade bulundular; hatta, verilen 339 ve 240'la 
tereddüde düştüklerini ifade ettiler. Dolayısıyla, burada gözle görülür bir şey ben 
şahsen bulamadım. Burada net belgelerle konuşmamız gerekir. Elimizde belge yok. 
Dinlediğimiz yetkililerden aldığımız bilgiye göre, 1 milyar 160 milyon dolar veren 
firmaya verilmemesinin gerekçesini de ortaya koydular. Tabiî, daha önceden 
Sümerbank ile ilgili verilen ihale de yanlıştır. Bu şahsa verilmemesi gerekirdi belki 
bu tür şeyleri olduğundan dolayı. Devletin menfaatlarını sadece rakamlar üzerinde 
değil, kişilerin uyguladıkları ticarî gelişmeleri de dikkate almak mecburiyetindeyiz. 
Dolayısıyla, benim kanaatim, burada, siyasî mülahazalarla verilmiş bir önerge 
olduğunu görüyorum. Tabiî, buradaki üyelerin nihaî kararları neticeyi verecektir. 
Netice itibariyle, belge bulamadık, yani, açık bir belge bulamadık. Açık bir belge 
bulamadan olumsuz bir karar vermemiz söz konusu değildir. Hayırlı olmasını 
diliyorum ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Hüseyin Bey. 

HÜSEYİN KALKAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; ben, belki 
bu komisyonun toplantılarına devam konusunda belki en az devam edebilen, 
şartlar, mecburiyetler gereği, başka görevlerimiz gereği bulunabilen bir 
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arkadaşınızım. Geldiğim ve toplantıyı takip ettiğim, bunun dışında, benim 
bulunmadığım zamanda alınan birtakım ifadeleri, bana gönderilen ifadeleri de 
inceledim. Hatta en son gelen bir rapor vardı. O raporu da bayağı çok ciddî 
inceledim kendime göre. Bir karar vermek mesuliyet gerektiren bir şeydir. Yani, 
her şeyden önce, birinci şey, vicdanî olmalı; ikincisi de, hukukî olmalı diye 
değerlendiriyorum. Kararımızda da bu ölçüleri esas almamız gerekir diye 
düşünüyorum. Gerek mevcut bu toplantılarda dinlenen kişilerin ifadelerini 
incelememde gerekse gelen raporları incelememde, vicdanen ve hukuken de, 
sorgulanan kişilerin hakkında mevcut bilgilerle, mevcut dinleme, rapor ve 
bilgilerle olumsuz bir şey buradan...Yani, yattığımızda, ben böyle bir karar verdim, 
vicdanen rahatım diyebileceğim, yani, araştırma, soruşturma gerekçelerine uygun 
bir şey göremedim. Onun için, bu konuda benim kanaatim de, Şaban Kardeş Beyin 
dediği gibi,- aynı şekildedir. Arz ediyorum Heyete. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Özcan. 

ERSOY ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; üçbuçuk aydır 
yaptığımız bu çalışmalar sonucunda, gerek rapor gerekse hukukî açıdan verilmiş 
kararları ben de ciddî bir şekilde inceledim ve tettik ettim. Aynı Hüseyin Bey gibi, 
ben de şunu söylüyorum: Hukukî açıdan, burada, devletin ve milletin öz 
menfaatlarının ciddî bir şekilde korunduğudur. Kısaca şunu söyleyeyim; burada 
politik olarak böyle bir önergenin verildiğine, huzur içinde de şunu söylüyorum 
şahsım adına, burada verilen önergeyle, önerge verilen kişiler hakkında haksızlık 
yapıldığına inanıyorum. Bunların herhangi bir suç unsuruna rastlamadığımı 
söyleyebilirim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Özkan Bey. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Efendim, birkaç aydır bunun üzerinde çalışmalar 
yapıyoruz. Bununla ilgili kişileri de dinledik. Benim burada takıldığım bir iki konu 
olmuştu, hatta, ben, bunların hâlâ aydınlığa kavuştuğu inancında değilim. Birincisi, 
ilk grup ihaleye alınıyor; arkasından, bazı bakanlar ve şeylerden gelen talepler 
üzerine, hemen o birinci gruptan alınarak üçüncü gruba veriliyor ve ikinci grup 
atlanıyor. Bunu, burada, bir arkadaşımız, Sayın Işın Çelebi'ye de, Sayın Mesut 
Yılmaz'a da sordu. "İkinci grubu, biz, sırf İş Bankası ve PÜİS bulunduğu için, 
halka yaygın olduğu için buna bu şekilde karar verdik" diyor; fakat, benim orada 
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bir soru işaretim var. Eğer halka arz meselesi olmuş olsaydı, blok satışının tabana 
yaygın bir şekilde bir satışın gerçekleşmesi gerekirdi bana göre. Burada Doğuş 
Grubunun resmen -o zamanki ilanları da var herhalde- söylediği şu: Eğer bizi 
çağırmış olsalardı, biz bunun üzerine çıkabilirdik, bizi çağırmadılar. Hatta Mesut 
Bey de burada söyledi, biz bu gruba vermek istedik; fakat, alt tarafındaki 
Özelleştirme Kurulu, üçüncü gruba vermemizde ısrar etti, biz de bu şekilde karar 
verdik gibi bir cümle de kullandı. İnşallah, şeylerimize dayanarak oy kullanacağımı 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, buyurun. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; gerçekten 
üç aya yakın bir süredir ciddî çalışmalar yaptılar, arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Böyle bir heyetle birlikte çalışıyor olmaktan dolayı duyduğum bahtiyarlığı ifade 
etmek isterim. Ancak bir hususu arz etmek istiyorum. Gerçekten, rahat oy 
verebilmek için bendeniz henüz vuzuha kavuşabilmiş değilim. Şu açıdan: 
Hatırlanacaktır, Sayın Bakanımız da -başka kimlerdi arkadaşlarımız da-
zannediyorum bir talebimiz olmuştu. Hatta, zatıâliniz de -zabıtlarda var olması 
lazım- "tabiî biraz toparlansın, inşallah bir bilirkişiye gönderelim" buyurmuştunuz. 

Niye bilirkişi; bana göre, bu, bir ceza takibatıdır ve biz, bir kuruma 
niyabeten görev yapıyoruz, yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir iddiayı izlemiş, 
tartışmış, değerlendirmiş, demiş ki, araştırmayı gerektirir nitelikte iddialar vardır. 
Dolayısıyla, kurduğum ey komisyon, benim adıma gidin, bunu sonuna kadar 
araştırın, selamete çıkarsanız elbette aklarsınız, yoksa, bize raporunuzu getirin, biz 
bir kere daha teemmül edelim, düşünelim demiş. Bu, bir ceza takibatıdır. 

Şimdi, lehte oy vermekte zor geliyor bana, aleyhte oy vermekte zor geliyor. 
Ben hukukçuyum; yani, bir insanı baştan suçlayamayız; ama, baştan aklama 
hakkımız da yoktur. Benim vuzuha ermem lazım. Onun için, hatırlanacaktır, 
Anayasanın 100 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmış olan İçtüzüğümüzün 107 
ve ilakir maddelerinde, sanki, ceza mahkemesi gibi, sulh ceza mahkemesi gibi 
hareket ettiğimiz, etmemiz lazım geldiği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 
uygulamak zorunda olduğumuz, hatta bazen ihtiyaç duyulursa, aramaya, izin almak 
suretiyle, karar almak suretiyle, ilgili mahkemeden zapturapta, tutuklama talebine 
hakkı olan bir heyetiz. Bunu arz ederken, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani, 
biz, bir ceza komisyonuyuz, yani, ceza konusunu araştıran bir komisyonuz. Yani, 
ceza verecek bir komisyonuz anlamında söylemiyorum, yani, niteliğimiz o. Onun 
için, değerli rapor hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bendeniz 
okudum başından sonuna; ciddî bir gayret sarf etmişler, dosyayı incelemişler 
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falan... Ancak, arkadaşlarımızın birisi Sayıştay; işi gücü hesapla ilgili olan bir 
kurumdur genelde. Birisi, Denetleme Kurulu. Hatırlarsanız -hukukçu olan 
arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir- bir tazminat davasında, manevî tazminat 
davasında, hukuk sahasında otoritelerden rapor istenildiği halde, cinayette, 
yaralamada, gaspta, ne bileyim ben, yani, cezayı ilgilendiren konularda o sahada 
uzman olan insanlardan rapor istenilir. 

Ben, bu çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, küçümsediğim, 
azımsadığım, beni tatmin etmediği için filan değil. Bunlar ayrı; artık, dünya 
uzmanlaşmaya gidiyor. Zaten, önce de konuşmamız vardır, zabıtlarda var. 
Bendeniz, ceza hukukunda otorite olan bir heyete bu dosya bütün teferruatıyla 
birlikte gönderilmeli, süratle bütün iddialar karşısında o heyetin isteği nedir, ne 
düşünüyor, bize ne tavsiye eder, bunu almalıyız, sonra da karar verirken, oy 
verirken rahat hareket etmeliyiz. 

Açık ifade ediyorum; bu neticeyi -daha öncede konuşulduğu için- bu yola 
başvurmadığımız takdirde, ben rahat olamayacağım. Bunu arz ediyorum, saygı 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dağlı, buyurun. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sayın Hatiboğlu'na teşekkür ediyoruz. 
Efendim, tabiî, üç ayı geçgin bir süredir.hep beraber büyük bir gayret içerisinde, 
büyük bir titizlikle çalışıldı, çalıştık. Ben de, arkadaşlarımızın raporlarını okudum, 
tetkik ettim. Raporlar, Sayın Hatiboğlu'nun da dediği gibi, büyük bir gayretle 
hazırlanmış raporlar. Gerek raporlarda gerekse dinlediğimiz arkadaşlardan 
edindiğimiz kanaat, hukuken bir şey olmadığı noktasında. Ama, benimde kafamda 
giderilmeyen, açıklığa kavuşmamış bazı istifhamlar var; yani, onlardan dolayı 
karar vermekte zorluğum yar şahsen; çünkü, birinci gelene verilmiyor ve birinci 
gelen eften püften sebeplerle, yani, işte, gümrükten bilmem şu şu işleri olmuşta, 
ondan dolayı o insana bahane bulunuyor, ikinciye de verilmiyor, üçüncüye 
veriliyor. Devletin bunda bir kaybı yok, işte, aynı paraya verilmiş falan... 
Sermayenin tabana yayılması gerekçe olarak gösteriliyor. 

Şimdi, vicdanen, oylamaya gidildiği vakit, vicdanımın sesini dinleyerek 
oyumu kullanacağım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Akif Bey. 
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AKİF SERİN (İçel) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üç aydan fazla bir süredir 
hepimiz, hep beraber bu dosyaları inceledik, raporlar geldi baktık; ama, her şeyin 
kitabına çok uygun olduğunu ben gördüm. Ama, vicdanen çok karanlık noktalar 
olduğunu da gördüm ve ulaşamadığımız noktalar olduğunu da hepimiz biliyoruz, 
ben şahsım adına zaten biliyorum. Ama, böyle bir aşamada hukuken hiç bir 
eksiklik görmediğim için, böyle bir olayın Yüce Divana gönderilmesi konusunda 
sakıncalı olduğunu düşünüyorum, öyle bir hava yaratmakla karşı karşıya 
olacağımızı düşünerek, oylamada, tabiî, vicdanıma danışacağım; ama, hukuken bir 
eksiklik göremedim, raporlarda da göremedim. Onun için, oylama zamanında 
oylayacağız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sadri Bey. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Efendim, ben de bilirkişi raporu 
alınmasını daha evvelde talep etmiştim; yine, Sayın Hocamızın da belirttiği gibi, 
şimdi alınacak bilirkişi raporunda, önce, devletin ortada zararı var mıdır, yok 
mudur bunun bir tespiti. İkincisi, bizim de, alınacak rapora göre, bilirkişi raporuna 
göre, suç var mıdır, yok mudur, bunu vicdanen düşünüp, taşınmamız lazım. Bence 
bu hususta bir eksiklik var dosyada. Ben, öncelikle bu raporun alınmasını 
istiyorum ceza bilirkişilerinden; ama, şayet heyetiniz reddederse, biz de 
vicdanımıza göre oy kullanacağız. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Bakanım... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; olay 
benim de hasbelkader bakanlık yaptığım bir döneme rastlıyor, 55 inci hükümette. 
O günlerde azınlık hükümetiydik. Yapılan her ihalenin arkasına bir soruşturma 
önergesi -siyasî yönden- hem o günün Başbakanını hem de bakanlarını yıpratma, 
hükümeti başarısız hale getirip düşünme yolları aramak için kendi hakları olan bazı 
denetim yollarını kullanarak verilmiş bir önergeyi görüşüyoruz bir dönem sonra. 
Başlangıçta, gerçekten iddia sahibinin, iddialarını kendi dinledikten sonra da 
vazgeçtiğini -bazı kısımlarını- hepimiz biliyoruz. Örneğin, 339'dan herhangi bir 
iddiası olmadığını ifade buyurdular. Sadece kala kala ve o da, bütün hem 
gerekçesini hem de dilekçesini incelediğiniz takdirde, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunu itham eden, sonunda ancak bağlarken Sayın eski Başbakan Mesut 
Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin ismini zikrederek bu soruşturmanın 
240'tan açılmasını istemektedir. Burada, konu iki şeyde odaklanmaktadır: Birincisi, 
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Özelleştirme Yüksek Kurulunun istediğine verme yetkisi var mıydı, yok muydu, 
bizim kafamızı kurcalayan ve hukukî olarak incelenmesini istediğimiz husus 
buydu, bu açıklığa kavuştu. Özelleştirme Kanununun 12 nci maddesi, yürürlükte 
bulunan İhale Kanununa tabi olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla, istediği firmaya 
verebilir yetkisine sahip olduğu ortaya çıktı. 

Ayrıca, birinciden alındıktan sonra, birinci konsorsiyum da idari mahkeme 
gitmiş, mağduriyetini beyan etmiş ve mağdur olmadığını idari mahkeme de karara 
bağlamış, reddetmiş müracaatı. Dolayısıyla, o da hukukî olarak bağlanmış. Artık, 
bunun, cezaî müeyyide tatbik edecek bir hususu ortaya çıkmadığı, devleti zarara 
sokmadığı ve bu iki ismin, bu işte birinci derecede değil, hiçbir şekilde dahli 
olmadığı da ortaya çıkmıştır. 

Denetçi arkadaşların hazırladığı rapor gayet mükemmeldir, en ince 
teferruatına kadar incelemişler ve ortaya koymuşlardır ki, bunları itham edecek 
hiçbir suç olmadığı gibi, herhangi bir sübut eden olay da yoktur. Dolayısıyla, artık 
soruşturma komisyonunun görevi bitmelidir ve bunlar hakkında herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek olmadığı kanaatini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Zeki Bey. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gereksiz 
tekrarlardan kaçınmak için, öncelikle Sayın Şaban Kardeş'in söylediklerine büyük 
ölçüde, daha doğrusu tamamen katıldığımı ifade etmek istiyorum. 

Önergeyi öncelikle incelediğimizde, aceleyle hazırlanmış, benim şimdi 
aklıma gelmeyen nedenlerle verilmiş bir önerge olduğu kanaatini taşıyorum. 
Bugün oylamanın yapılmasının ve sonuçlandırılmasının doğru olacağını 
düşünüyorum. Vicdanıma göre oy kullanacağımı diğer arkadaşlarım gibi ifade 
etmek istiyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Ayşe Hanım. 

AYŞE GÜROCAK (Ankara) - Petrol Ofisi AŞ'nin özelleştirilme ihalesine fesat 
karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıklarına 
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dair iddialar sonucundaki görüşmelerde, hukuka hiçbir aykırılık olmadığı 
kanaatindeyim. 

Ayrica, mülkiyetin tabana yayılması konusundaki tercihlerine de, ifadelerde 
yer alan tercihlere de katılıyorum ve Sayın Zeki Sezer'in söylediği gibi, oylamanın 
da bugün bir an önce yapılmasından yanayım. 

BAŞKAN - Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL ALBAYRAK (Kırıkkale) - Arkadaşların söylediklerini özellikle 
dinledim. Gönül istiyor ki, yani, keşke, bu tip hadiseler anık Kim nv, aerse desin, 
ben samimi olarak söylüyorum da, bu tip hadiseler, keşke, burada bu kadar bu 
işler çözüme kavuşsa. Geçmişte de biz soruşturma komisyonlarına katıldık. Her ne 
kadar bu iş siyasî değildir denilse de, belki açan da siyasî düşünmüştür, verilen 
karar da siyasî olacaktır. Bunu, hiç kimse diyemez ki, böyle bir şey yok. Ben de 
vicdanen rahatsızım. Hatta, kafamda canlanan bazı soruları da, gerek Mesut Beye 
gerekse Işın Beye, Yüksel Yalova'ya sordum. Halen tereddüt ettiğim konu şu: 
Bizim kişilerle bir husumetimiz falan mümkün değil; çünkü, ilerde de bu tip 
hadiseler önümüze gelecek. Belki, bu suçlanan insanların yerinde biz kendimiz de 
olabilirdik; ama, olaya şöyle bir bakıyorum. Şimdi, zaman zaman ihaleler oluyor, 
hatta, kamu görevi yaptığımızda biz de ihale konularını takip ettik, bulunduk. 
Böyle bir hassas ihale Türkiye'nin gündemine gelmiş, herkes... Petrol Ofisinin 
ihalesini, geçmişte Tofaş oldu, buna benzer hadiseler oldu. O kadar dikkat edilmesi 
gerekir ki, yani, kamuoyuna şeffaflık olması lazım, herkesin huzurunda; çünkü, 
herkes takip ediyor, rakipleri de takip ediyor, vatandaşları da, medyası da, şu da, bu 
da... Deniliyor ki, işte, bir yeterlilik komisyonu var -ben, bunu aynısını yine de 
sordum- yeterlilik komisyonu kişilere verilmiş. Ondan sonra, yeterlilik komisyonu 
verdiğin halde, kişiyi ekarte ediyorsun. Ben burada herhangi birini 
savunduğumdan da değil, hatta, Başbakan Mesut Bey dedi ki "biz ikinciye vermeyi 
çok istedik, yani, bunu, haydi üçüncü bir tarafa, haydi, birincinin birtakım şeyleri 
var, ikinciye vermek istedik; ama, Özelleştirme İdaresi böyle uygun buldu" gibi bir 
tabir. Böyle şey olmaz; yani, bu 339'a ben de katılmıyorum; ama, burada bir görevi 
kötüye kullanma hadisesi şahsen var. 

Diğer bir konu, işte, Rekabet Kurulundan izin almama hadisesi. Haydi, 
sonradan alınmıştır. Enteresandır, aynı zamanda, işte, gümrüğe bakan Bakanımız 
birinciyle ilgili birtakım belgeler... E, Türkiye Cumhuriyetinin elinde bütün 
imkânları var, devlet yetkilileri var. Eğer, 5 kişiyi yeterlilikten önce 
soruşturamıyorsak, bunda kabahat bu ihaleyi yapanlarda ve mesuliyeti 
olanlardadır. Bundan dolayı şöyle düşünüyorum. Yani, insan kararsız da kalıyor bu 
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konuda. Bir işin yapılması, kılıfına uydurmak çok kolaydır. Hiçbir zaman -kusura 
bakmayın burayı tenzih ederim- hırsızlık yapan bir adam, o hırsızlığı yaparken, 
öyle kılıfına uydurur ki, hukuka gittiğin zaman bir şey olmaz. Adam, burada bir 
pankart asıldı diye bir sürü ceza aldı. Bir tatlı çaldı diye, efendim, kaç sene ceza 
aldı. Yani, bunlar ayrı konular; ama, ben vicdanen, şu arkadaşları da dinledikten 
sonra, oyumu vicdanî kanaatime göre vereceğim. Geçmiş soruşturma 
komisyonunda da ben bunu böyle yaptım, tutanaklarda mevcuttur. 
Arkadaşlarımızın bir kısmı bir şeye olumlu verdiği halde, benim oyum da bellidir. 
Bunda da vicdanî kanaatimi kullanacağım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Arslan Aydar Bey, buyurun. 

ARSLAN AYDAR (Kars) -Sayın Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; 
gerçekten, üç ay gibi bir zamandır birlikte dinledik. Burada şahsım olarak 
gördüğüm, şahsa yönelik suçlama olduğu kanaatini taşımaktayım. Yani, 
özelleştirmeyi yapan, tek şahıs değil; tabandan ve üstteki bürokratların tamamına 
yönelik olsaydı, gerçekten, belki gözle görülür ufak tefek hatalar meydana 
çıkabilirdi; ama, benim kanaatim, şahsa yönelik bir siyasî düşünce görüyorum, ona 
katılmıyorum zaten şahsım itibariyle. Artı, gerçekten böyle bir firmaya, yani, 
yetkili bakanının ve devletin istihbaratıyla yanlış bir firma olduğu kanaati hâsıl 
olan böyle bir firmaya, gerçekten, bir bankanın devrini yapanları burada 
huzurunuzda kınıyorum. Esas incelenmesi gereken mevzuun birisi de odur zaten. 
Böyle bir firmanın elinden böyle bir işin alınması da fevkalade doğrudur; 
gerçekten, böyle firmalara kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti kanunları 
içerisinde bana göre yer vermemek lazım. Yazıktır; çünkü, orada tüyü bitmemiş 
yetimlerin hakkı mevcuttur. Artı, bir konu daha var. Çalışanların durumuyla ilgili, 
gerçekten haklarıyla ilgili bazı gözle görülür noksanlar söylendi burada. Biz yetkili 
kişilere de sorduğumuzda -Özelleştirme Kanununun yanılmıyorsam 21 inci 
maddesi- orada çalışanların haklarının saklandığı, korunduğu intibaını da edinmiş 
olduk. Netice olarak şunu söylemek istiyorum. Elde, gerçek, somut deliller 
olmadığı kanaatini taşımaktayım. 

Teşekkür ederim, netice görüşüm odur. 

BAŞKAN - Ben de teşekkür ederim. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sayın Başkan... 
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YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Affedersiniz, usulle ilgili bir hususu... 

BAŞKAN - Buyurun. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, esasını oylamadan önce bendenizin 
talebini bir oylarsanız, o neticeye göre bizim tavır almamız; yani, oyumuzu ona 
göre belirlememiz gerekecek. Şu açıdan: Dikkat buyurulursa, bendeniz hiçbir 
toplantıda birilerini suçlayan, aklayan ne soru sordum, ne talepte bulundum, benim 
prensibim değil, burada da prensibim değil. Şimdi, 4046 sayılı Yasa diyor ki 
"Özelleştirme Yüksek Kurulu müştereken sorumludur." Yani, altı kişinin ikisini bir 
kenara, üçünü bir kenara ayırma imkânımız yoktur. Şimdi, bu, bir kanun 
hükmüdür. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu şu iki arkadaşımızı 
soruşturun dedi. Bunu demeye hakkı var mi?! Yani, Meclis bir kararla kanunda 
tadilat yapacak işlemi, eylemi devreye sokabilir mi; işte, bu, bilirkişinin 
cevaplayacağı bir konudur; bir. 

İki; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre çalışacaksak -ki, mecburuz-
orada bir tevsi tahkikat, yani, tahkikatın genişletilmesi yöntemi vardır. Belki, 
görevi kötüye kullanmanın ötesinde, görevi ihmale dönüşebilir. Dolayısıyla, suçun 
vasıf ve mahiyetinde değişiklik olursa, mahkemelerin takındığı tavır vardır. Biz, 
öyle bir yetkiyi kullanabilir miyiz; bunlar ceza otoritelerinin cevaplayacağı 
sorulardır. Bunların cevaplandırılması için bilirkişiye gönderilmesi teklifimi 
tekrarlıyorum. Bu, usule mütedairdir. Önce bunu işleme koyun, lütfen, sonra, diğer 
takdir buyurursanız oylarız. 

BAŞKAN - Evet, Halit Bey, siz bir şey söyleyeceksiniz... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Evet. Hiç istemememize rağmen bize söz 
hakkı doğdu. Tabiî, Arslan Bey bu Sümerbankı özelleştirenleri kınadığını söyledi. 
Şimdi, ben şunu söyleyeceğim. Tabiî, özelleştirmenin nasıl yapıldığına dair 
işlemleri, Özelleştirme İdaresi Başkanı arkadaşımız geldi, burada izah etti, anlattı. 
Banka özelleştirildiği vakit, Sümerbank özelleştirildiği vakit, o şahsa verilmesi 
sakıncalı idiyse ve o günkü yönetim bu sakıncayı bilerek bu insana bu bankayı 
verdiyse, o zaman, arkadaşlarımızın çoğunluğu var, iktidar tutar bir soruşturma 
önergesi de o gün o işi yapan özelleştirmeden sorumlu bakan ve başbakanla ilgili 
bir soruşturma önergesi verirler; önerge işleme konulur, Meclis kabul ederse bir 
komisyon kurulur, komisyonda şimdi yapılan gibi enine boyuna inceleme yapılır. 

Şimdi, ben tartışmaya sebebiyet vermemek için, Sayın Yılmaz'dan burada 
konuşurken ona da sordum. Meclis kürsüsüden de söyledi bunu. Ne sakıncası var. 
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Söyleyeceksin o zaman!.. Bir tek gümrükten belge almakla, efendim, bu insan 
gümrükte işlem yaparken şu şu eksikleri olmuştur. Her ticaret yapan insanın aşağı 
yukarı gümrükte evrakı takılır. İş hayatının içerisinden gelen insanlarız. Soralım, 
hangi firmayı sorarsak soralım. Peki, meseleyi -şimdi dönüyorum, geliyorum- o 
arkadaşımız, bu Petrol Ofisi ihalesini aldıktan sonra mı gümrük bakanının aklına 
gelmişte, alelacele telefon etmiş, yazı yazmış, demiş ki, aman bu adama vermeyin, 
sakıncalıdır diye. Kafamızda, halen bu konular açıklığa kavuşmamıştır. Bütün 
samimiyetimle söylüyorum. 

BAŞKAN - Anlıyorum; ama, şu anda bizim komisyonumuzun meselesi değil. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - O benim, hemşehrimdir; hemşehrim 
olması ayrı. Biz, burada, kimsenin, hiçbir şahsın avukatlığını, savunuculuğunu da 
yapmıyoruz. Doğruları araştırıp, doğru karar vermek için buradayız. Acaba, 
kamunun bu işte bir zararı var mıdır, yok mudur... Şimdi, gidip ta beş sene, altı 
sene önce yapılan bankanın özelleştirmesi... Bir zamanlar da, Sümerbank 
özelleştirildikten sonra, bir sene sonra herkese örnek gösterilmişti, yani, meseleyi 
böyle alırsak. Şimdi, ben, onun için, bu noktada Arslan Beyin sözlerini talihsiz bir 
beyan olarak değerlendiriyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

ARSLAN AYDAR (Kars) - Bize de ister istemez söz hakkı doğdu. Sayın 
milletvekillerini, biz, gerçekten zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a da, yani, 
onun vermiş olduğu ifadelerde de mevcuttur zaten, tutanakları incelediğimizde 
görüyoruz. "Böyle bir şahıstan, bu firmayı, yani, bu ihaleyi almamızı bir millî 
görev görüyorum" demiştir Sayın Başbakan. Ben birilerini de savunmuyorum; 
ama, gerçekten, eğer üzerinde bu kadar şaibe olan bir insana, devletin böyle bir 
bankası veriliyorsa... 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Ama, işte, araştırılsın, soruşturulsun 
diyoruz biz de... 

ARSLAN AYDAR (Kars) - ...hatta dışarıda zarar gören bir şahıs itibar görüyorsa, 
o zaman Türkiye'nin teferruatıyla gerçekten bütün teferruatını incelemek lazım. 
Hatta, burada şunu da yapabiliriz gerçekten. O bankayı o şahsa, gerçekten zan 
altında bulunan şahsa veren insanlar hakkında da gerekirse burada da bir oylama 
yapalım, öyle bir yetkimiz varsa, oylama da yapalım. 

BAŞKAN - Öyle bir yetkimiz yok... 
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ARSLAN AYDAR (Kars) - Eğer, aynısı, o şahısla ilgili belgeler veyahut da şifahi 
de olsa kanaatler, şu POAŞ'ın ihalesinde geçerli olsaydı, öyle bir kanaat ben de 
hâsıl olsaydı, o şahıslar için de aynı sözleri sarf ederdim, sözün sonundayım... 

HÜSEYİN KALKAN (Balıkesir) - Müsaade ederseniz, burada özellikle bir söz 
de ben söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, kusura bakmayın, bizler Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin temsilcileriyiz; ama, biz, Milliyetçi Hareket Partisi adına 
ben burada bulunuyorum şahsen ve ben, buraya Milliyetçi Hareket Partisinin 
temsilcisi olarak seçildim. 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Yok, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları... 

HÜSEYİN KALKAN (Balıkesir) - Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Milliyetçi Hareket Partisini temsilen ben milletvekiliyim burada. Şimdi, bir kere 
şunu kesinlikle kabul etmiyorum ve şunu bu vesileyle "ticaret yapan bir insanın, 
gümrükte muhakkak takıntısı vardır" şeyini kabul etmiyorum; çünkü, demek ki, 
yamuğu var, yanlışı var kitabına uydurulmaya çalışılıyor. Türkiye'de artık bu 
kafayı değiştirmemiz lazım diyorum, arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Yeni bir tartışma konusu açmaya gerek 
yok... 

BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlar, bu mesele bizim meselemiz değil. Yani, bir 
yanlışlık varsa... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkanım, sıra sana geldi, seni de 
bir dinleyelim. 

BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlarımız, özellikle bazı konularda tereddütleri olduğunu 
ifade ettiler. Dosya iyi incelenseydi, tahmin ediyorum, bu tereddütlerinin 
birçoğunun olmaması gerektiğini ben bu vesileyle ifade etmek istiyorum; çünkü, 
netice itibariyle, bir mahkeme kararı bir bilirkişiden Sayın Hatiboğlu bahsettiler. 
Burada ihaleyi alamayan şirketin temsilcileri gidip devletin idare mahkemesine 
başvuruyorlar ve idare mahkemesi bunu reddediyor ve bu karar kesinleşiyor. 
Kesinleşen bu karar, zaten hepimizi bağlar ve dolayısıyla da burada ilave yeni bir 
araştırma, yeni bir bilirkişi incelemesi yapmayı ben şahsen yerinde görmüyorum ve 
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dolayısıyla da bu çalışmalarımızı burada noktalamak istiyorum ve iki ayrı kişi 
hakkında da açıldığı için bunları ayrı ayrı oylarınıza sunmak istiyorum. 

Önce, Sayın Mesut Yılmaz hakkında Anayasa Mahkemesine 
gönderilmesiyle ilgili... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Yüce Divana... 

BAŞKAN - Yüce Divana gönderilmesiyle ilgili... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, bendenizin talebi konusunda 
arkadaşların fikrini almayacak mısınız; yani, siz kendiniz mi resen bunu işleme 
koymuyorum demek istiyorsunuz? 

BAŞKAN - İstiyorsanız oylayalım pekala... ("Oylayalım" sesleri) Pekala, 
oylayalım. Benim takdirimde de ben arkadaşlarımızın yetkisini almamak için... 
Evet, Sayın Hatiboğlu'nun tevsi tahkikat talebi konusunda müspet oy kullananların 
oylarını kullanmasını istiyorum: 5 kişi... Aleyhinde oy kullanan arkadaşlarımız: 
Evet, Sayın Hatiboğlu'nun talebi reddedilmiştir. 

Şimdi, oylamaya geçiyorum. Sayın Mesut Yılmaz hakkında Yüce Divana 
gönderilip gönderilmemesi konusunda, gönderilmesini talep edenler... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, yanlış anlaşılmasın, tatmin 
olmadığımız için, tahkikat yeterli olmadığı için aleyhte oy veriyoruz. 

BAŞKAN - Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığını ifade edenler... 
Teşekkür ederim. 

Sayın Mesut Yılmaz hakkında Yüce Divana gönderilmesine gerek 
olmadığına oy çokluğuyla karar verilmiştir. 8'e 5 oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Sayın Işın Çelebi hakkında aynı oylamayı tekrar etmek istiyorum... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sizin oyunuz yok mu? 

BAŞKAN - Var, ben de kullandım. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - O zaman 9 olması lazım. 9'a 5; yanlış geçti şeylere... 

BAŞKAN - Evet, 9'a 5; 1 noksanımız var... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Hatta, bazen başkanın iki oyu bile olur; bazen diyorum... 

BAŞKAN - Sayın Işın Çelebi hakkında Yüce Divana şevkini uygun gören arkadaşlarımız... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, yine aynı gerekçe altında, tahkikat yeterli değil
dir. 

BAŞKAN - Yüce Divana şevkine gerek olmadığını ifade eden arkadaşlarımız... 9'a 4 olarak... 

Halit Bey, çekimser misiniz? 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Evet 

BAŞKAN - Halit Bey çekimser. 9'a 4 oyla Sayın Işın Çelebi'nin Yüce Divana gönderilmesi
ne gerek olmadığına karar verilmiştir. 

VII- SONUÇ 

Komisyonumuz, kurulmasına dayanak oluşturan önergede ileri sürülen iddia ve konuları derin
lemesine inceleyip araştırmıştır. Elde edilen bilgi ve belgelerle tanıklardan alınan ifadeler ve savun
malar 30.5.2000 Salı günkü toplantısında değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucu; Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fe
sat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. 
Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Işın Çelebi haklarında kurulan (9/32) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonumuz; Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan ve arkadaşlarınca verilen 
önergede ileri sürülen iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi ve bulgu elde edememiş olup iddi
aların vaki olmadığı ve sübuta ermediği neticesine varmıştır. 

Raporun sonuçlandırılması ve karara bağlanması amacıyla yapılan toplantıya 14 üye katılmış
tır. Bu toplantıda Komisyon Üyelerine nihai kararlarını açıklamak üzere söz verilmiştir. Üyelerimiz 
sırasıyla söz alarak Devlet Eski Bakanı Sayın Işın Çelebi ve Eski Başbakan Sayın A. Mesut Yıl
maz'in Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci Maddeleri bakımından Yüce Divana Şevkine gerek 
olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmışlardır. Yapılan değerlendirmeden sonra; Sayın Işın 
Çelebi ve Sayın A. Mesut Yılmaz'ın Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 inci Maddeleri Bakımın: 

dan Yüce Divana Şevkine gerek olup olmadığı hakkında ayrı ayrı oylama yapılmıştır. Bu oylama
lar neticesi eski Başbakan Sayın A. Mesut Yılmaz'ın 5 oya karşı 9 oyla, Devlet Eski Bakanı Sayın 
Işın Çelebi'nin 4 oya karşı 9 oyla (bir oy çekimser) Yüce Divana şevkine mahal olmadığına oy 
çokluğuyla karar verilmiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 
Cemal Özbilen Arslan Aydar Şaban Kardeş 

Kırklareli Kars Bayburt 
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Eki 
1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

Üye 

Ersoy Özcan 
Bolu 

Üye 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 

Üye 
Hüseyin Kalkan 

Balıkesir 

Üye 

Ayşe Gürocak 
Ankara 

Savfa 
2093 

ve 5 kitap 

31 

9 
3 

66 
125 

2 defter 

Üye 

Özkan Öksüz 
Konya 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
(Muhalifim). (Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
; M.HalitDağh 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Kemal Albayrak 

Kırıkkale 
(Muhalifim) 

DİZÎ PUSULASI 
(9/32) 

Özü 

Üye 
M. Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
(Muhalifim) 

Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 

Üye 

Akif Serin 
îçel 

20 nci dönemden intikal eden evraklar 

Giden evrak 
Devam cetveli 
Komisyon kararları 

Gelen evrak 
Toplantı tutanakları 
Gelen-giden ve zimmet defteri 

Toplam 2327 sayfadan ibarettir. 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞI 
(9/32) ESAS NUMARALı MECLIS SORUŞTURMA KOMÎSYONU BAŞKANLıĞıNA 

Konu : Muhalefet şerhim hak. 
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin özelleştirilmesi kararını takiben yapılan ve 55 inci Hükümet ta

rafından gerçekleştirilen % 51'lik hisse devrine dair işlemlerde yasalara aykırılık, kamu zaran, gö
revi kötüye kullanma... gibi hukuk ihlâllerinin bulunduğu gerekçesiyle, Konya Milletvekili Sayın 
Veysel Candan ve arkadaşlarınca, Anayasanın 100 üncü, içtüzüğün 107-113 üncü maddelerine bi
naen verilen "Meclis Soruşturması" önergesi TBMM'nce kabul edilmiş ve Komisyonumuzun ku
rulmasına karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, 17.2.2000 tarihinde başkanlık divanını oluşturmuş ve çalışmalarını başlatmıştır. 
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Önergede ileri sürülen iddialar: 

1. Altyapı oluşturulmadan hisse devri yoluna gidilmiştir; kurum özelleştirilme şartları içerisin
de devredilmeye hazır değildir. 

2. POAŞ, stratejik öneme haiz bir kuruluştur; "altun hisse" oluşturulmadan, bir başka ifadey
le, kurumla ilgili kararlarda, kamu yönetiminde kalan hisselere etkinlik verilmeden devredilmiştir. 

3. Gerek 4046 ve gerekse 4054 sayılı özel kanunların öngördüğü icablara uyulmamış ve me
sela 4054 sayılı kanunun 7 nci maddesi ihlâl edilerek Rekabet Kurulu ön izni alınmadan devredil
miştir. 

4. Kendilerine yeterlik verildiği ve şartlar yerine getirildiği halde, birinci ve ikinci sıradakiler 
saf dışı edilerek üçüncü sıradaki tercih edilmiş, bu suretle de yüksek kurul takdir hakkını kötüye 
kullanmıştır. 

Bütün bu ve sair iddialar, bilgi-belge ve savunmalar tarafımızdan dikkatle takibedilmiş, ince
lenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Komisyonumuz, yalnız bilgi toplama, Genel Kurulu bilgilendirme komisyonu değildir. 
Anayasanın 100 üncü İçtüzüğün 107 ve müteakip maddelerinde soruşturma komisyonlarının 

teşkil tarzı, çalışma şekli, CMUK hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkiler dikkate alın
dıkta, diğer komisyonlardan çok farklı olduğu anlaşılacaktır. 

Meclis soruşturması, denetim yollarının en etkilisidir. Bu sebeple de hem soruşturmada, hem 
de karara varmada hukukî düzenlemelerle vicdanî kanaatleri meczetmek zarureti vardır. 

"Meclis soruşturma" komisyonunun farklı yetkilerle teçhiz edilmiş, hatta, bir anlamda ceza 
mahkemesi işlevi verilmiş olması, bu soruşturmanın hazırlık tahkikatı mesabesinde bulunması, işi 
daha da önemli kılmaktadır. 

Soruşturmanın, hazırlık tahkikatı niteliğinde olduğu gözden ırak tutulamaz. İçtüzüğün 111 in
ci maddesinin düzenleniş biçimi de bunu teyid etmektedir. 

O halde; 
Şu tereddütlerin, uzmanlardan alınacak mütâlâalarla giderilmesi gerekirdi. Tereddütlerin varlı

ğı devam ettiği sürece salim bir kanaate ulaşmak düşünülemez. 
Nitekim, CMUK'nun 254 üncü maddesinde açıkça,"... irâd ve ikâme edilen delilleri duruşma

dan ve tahkikattan edineceği kanaate göre takdir eder." denildiğine göre, araştırma, soruşturma, sar 
ir bilgi ve belgeler vicdanî kanaatin oluşmasına yeterli olmalıdır. 

CMUK'nun ışığında soruşturma yaptığımıza göre, anılan kanun 162,216,217 ve bilirkişilikle 
ilgili diğer maddelerini de dikkate alıp aşağıdaki sorulara cevap bulmamız gerekirdi : 

1. Özelleştirmenin düzenlenmesine dair 4046 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde açıkça ifade 
edildiği gibi "... Kurul, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlarını oybirliği ile alır..." 

Karar birlikte alınmak mecburiyetinde olduğuna göre, sorumlulukta müşterek ve müteselsildir. 
Yani, özel kanunun amir hükmü gereği, sorumlulukta birliktedir. 

Buna göre, özelleştirme yüksek kurulunu oluşturan altı sayın bakanın bir kısmını soruşturma
ya muhatap alıp bir kısmını muaf tutma yetkimiz var mıdır? 

Başbakan ve kurul üyesi diğer beş bakanın imzalarıyla işlem tekemmül ettiğine göre, TCK'nun 
240 inci maddesinin, mezkûr kararla ihlâli söz konusu ise, birlikte sorumlu bakanlardan bazılarını 
peşinen muaf tutmak mümkün müdür? 
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Önerge sahiplerinin böyle bir tercihe hakları var mıdır? 

TBMM Başkanlığının böyle bir önergeyi işleme koyma yetkisi var mıdır? 

Önergenin müzakeresi yapılabilir, kabul veya reddi karara bağlanabilir mi? 

Yani, TBMM, komisyon kurma kararıyla 4046 sayılı kanunun 3 üncü Maddesi hükmünü yok 
sayabilir mi? Yöntem itibariyle birbirine hiç benzemeyen "karar" la "kanunu" ilga edebilir mi? 

Çünkü Başkanlık önergeyi işleme koymak; Genel Kurul da müzakere edip karara bağlamak su
retiyle kanunun emrettiği "birlikte sorumluluk" u bölmüştür. 

Böyle bir önerge işleme mi konmamalıydı, yoksa, usule uygun hale getirilmesi için sahipleri
ne iade mi edilmeliydi? 

Özelleştirme yüksek kurulu, o tarih itibariyle Sayın Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Işın Çelebi, 
Güneş Taner, Yalım Erez ve Zekeriya Temizel'den oluşmaktaydı. 

Birlikte sorumlu bu zevat arasından iki sayın üyeyi soruşturmak kanunun lafzına ve ruhuna uy
gun mudur? 

Soruşturmanın bu safhada, diğer üyelere de teşmili mi gerekir, yoksa yeni bir önerge düzenlen
mesine fırsat vermiş ve parlamentonun temel görevlerinden biri olan "denetim" e etkinlik kazandır
mış olmak için bütün işlemleri "ke enlem yekûn" mü saymak gerekirdi? 

Bize göre, işlemler yok sayılmalı, önerge sahiplerine, yeniden önerge düzenleme imkânı veril
meliydi. 

2. Özelleştirme Yüksek Kurulunun rekabet kurulu görüşünü almadan devir kararı vermiş olma
sı, "görevi kötüye kullanma" mıdır? Yoksa "görevi ihmal" mi dir? Bu hususta CMUK' nun 258 in
ci Maddesi uygulanabilir mi? 

Nitekim, 24.5.2000 tarih ve 1 sayılı raporu düzenleyen, Sayıştay'dan uzman denetçi Recep Tu
zun ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş denetçisi Nursel Öztürk de raporlarının 22 nci 
Sahifesinde " ... İhalenin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla kesinleşmesinden sonra Rekabet 
Kurulunun 30.7.1998 tarih ve 77/500-108 sayılı kararı ile şartlı izin verildiği POAŞ'ın özelleştirme 
ihalesinin kesinleşmesinden önce Rekabet Kurulundan 4054 sayılı kanun ve bu kanunun 7 nci mad
desine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı tebliğ esaslarına göre gerekli iznin alınmasının temini 
yönünden Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bir gecikmesi söz konusu ise de, bu gecikmenin özel
leştirme ile ilgili işlemler nedeniyle Rekabet Kurulundan izin alma uygulamalarının henüz yeni ol
ması, kurallarını ve uygulanmasının sağlıklı olarak saptanmaması, iki kurum arasındaki yazışmalar
da istenilen ön izin (ön görüş) ya da nihaî izin talepleri mi? Olduğu yönündeki tereddütlerden kay
naklandığı, anlaşılmıştır." Görüşüne yer vermişlerdir. 

Ancak, bir hukukî düzenlemenin yeni yapılmış olması, yürürlüğünden sonraki olaylara uygu
lamada tereddüt gösterilmesine, ihmal veya ihlal edilmesine haklılık veremez. 

Kurumlar arası uygulama tereddütü, Özelleştirme Yüksek Kurulunun sorumluluğunu ortadan 
kaldıramaz. Yüksek kurulun, nihaî karar mercii oluşu daha da dikkatli davranmasını gerektirir. 

Nitekim, Başbakanlığın, Danıştaya vaki 10.7.1995 tarihli görüş isteme yazısına karşı, yüksek 
Mahkemenin 14.7.1995 tarih ve 1995/135-153 sayılı mütalaasında şu görüş ifade edilmiştir : 

"... özelleştirilen kuruluşlarda da 4054 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması gerekeceği gö
rüşüne varılarak..." 
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Buna göre, rekabet kurulunun izni alınması gerekirdi. Danıştayın bu husustaki mütalaası da ka-
ale alınmamıştır. 

Kaldı ki ihalede de bu gerekçeyle iptal edilmiştir. (Ankara 6 ncı İdare Mahkemesi 25.2.1999 
tarih ve 1998/773-1999/101 sayı) 

3. Dosyaya ibraz edilen Ankara 2 nci İdare Mahkemesinin 1998/800-1999/32 sayılı kararından 
da anlaşılacağı gibi bu karar, iddiaların yalnız bir bölümünü cevaplamakta diğer iddialar meskût bı
rakılmaktadır. Buna göre, mezkur karar, tüm iddialar açısından "muhkem kazıyye" niteliğinde mi
dir? 

Bir başka ifadeyle "Yüksek Kurulun dilediğine devir" takdir hakkının dışında kalan sorular ve 
iddialar cevaplandırılmış mıdır? Bize göre cevapsızdır ve iddialar yalnız, 3 üncü sıradaki ortaklığı 
birinci sıraya çekmekten ibaret de değildir. 

4. Vakıa, devir işlemi gerçekleştirilmemiş; satış iptal edilmiştir. Ankara 6 ncı İdare Mahkeme
sinin 1998/773-1999/101 sayı ve 25.2.1999 tarihli kararında aynen: "... rekabetin korunmasına iliş
kin ilkeler gözetilmeksizin ve konular teminata bağlanmaksızın veya Rekabet Kurulunun uygun gö
rüşü alınmaksızın tesis edildiği ve satışın bu şekilde gerçekleşmesi halinde özelleştirme ile amaçla
nan kamu yararının gerçekleşmeyeceği sonucuna varılmakla işlemde hukuka uyarlılık görülmemiş
tir." Denilmiştir/İptal kararı, hiç şüphesiz Özelleştirme Yüksek Kurulunun iradesi dışında oluşmuş
tur. Ceza hukuku mantığıyla, ifade edecek olursak; birlikte sorumlu kurul üyeleri ihlal ya da ihmal 
fiilini birlikte gerçekleştirmiş; Ancak, kendi iradeleri dışında netice hasıl olmamışsa, bir başka ifa
deyle, tipik bir "tam teşebbüs" hali varsa CMUK'nun 258 inci maddesi muvacehesinde işlem yapı
labilir mi? 

"Efendim, esasen satış ve devir işlemi gerçekleşmemiştir..." denilerek; devir aşamasına kadar 
gerçekleştirilmiş olunan ihlal ve ihmaller yok sayılabilir mi? 

Bize göre, iptal anına kadar ki fiiller gözden uzak tutulamaz. Buna göre TCK'nun 62 nci Mad
desi ile 240 inci Maddesi birlikte değerlendirilmeliydi. 

Neti çeten : 
Konu ceza hukukunu alakadar ettiğine göre, Ceza hukuku sahasında uzman olan bir heyetten; 

hiç olmazsa TBMM Başkanlığının, Üniversite öğretim üyesi de olan danışmanlarından mütalaa is
tenmeli, yukarda arz edilmiş olunan tereddütlerin giderilmesi sağlanmalıydı. 

Usule dair çok önemli hususlar çözümlenmeden esas hakkında karar verilmiş olmasının isabe
tine inanmadığımızdan karara muhalifiz. 

Saygıyla arz ederiz. 
Yasin Hatiboğlu Özkan Öksüz Kemal Albayrak 

Çorum Konya Kırıkkale 

@ 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 464) 

Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/505) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 21.3.2000 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-4804 

Konu : Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 16.2.2000 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.7.2000/3869 sa

yılı yazısı. 
1567 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Giresun Milletvekili Hasan 

Akgün hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğine arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 16.2.2000 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.7.2000.3869 
Konu : Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
1567 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Hasan Akgün hakkında yapılan 

hazırlık soruşturması sırasında adı geçenin, Giresun İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 4.2.2000 gün ve Hz. 1999/103587 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Giresun Milletvekili Hasan Akgün hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 29.5.2000 

Esas No. : 3/505 
Karar No. : 113 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 24.3.2000 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Giresun Milletvekili 
Hasan Akgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, İçtü
züğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 27.4.2000 günlü raporuyla 1567 sayılı 
Kanuna muhalefet etmek suçu isnat olunan Giresun Milletvekili Hasan Akgün hakkındaki kovuş
turmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak Giresun 
Milletvekili Hasan Akgün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Kâtip 

Sühan Özkan 
İstanbul 

Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalefet, muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
İsmail Alptekin 

Bolu 
Üye 

Mehmet Şandır 
Hatay 
Üye 

Osman Kılıç 
İstanbul 

(Muhalifim, muhalefet şerhi eklidir) 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Salih Çelen 

Antalya 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 
Üye 

Edip Özgenç 
İçel 
üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Sözcü 
Ş. Bülent Yahnici 

Ankara 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Şaban Kardeş 

Bayburt 

Üye 
Fahrettin Kukaracı 

Erzurum 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
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Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Mustafa İlimen 
Edirne 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
•Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Üye 
Mehmet Gül 

İstanbul 
Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
Üye 

Üye 
Mehmet Özcan 

İzmir 
Üye 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 
A. Nazlı Ilıcak 

İstanbul 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
Üye 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
Üye 

İsmail Aydınlı 
İstanbul 

Üye 
Nazire Karakuş 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Erdoğan Sezgin 

Samsun 
Üye 

Yahya Akman Kamer Genç 
Şanlıurfa ı Tunceli 

MUHALEFET GEREKÇEM 
Yasama Dokunulmazlığının milletvekilliği sıfatı sona erinceye kadar ertelenmesine dair 

Karma Komisyon raporuna aşağıdaki gerekçelerle ilkesel olarak muhalifim. Değerli milletvekil
lerinin iddia edilen suçları işlemediklerine dair savunmaları esas alınmalı, aklanmalarına olanak 
tanınmalıdır. 

Gerekçelerim iki ana başlıkta toplanmaktadır. 
1. Anayasal gerekçe 
2. Belirli objektif kıstasların uygulanamaması 

ANAYASAL GEREKÇE 

Anayasamızın 83 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince; seçimden önce veya sonra 
bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tu
tuklanamaz ve yargılanamaz. 
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Anayasanın 83 üncü maddesindeki düzenleme Anayasamızın 76 ncı maddesindeki düzenleme 
İle çelişmekte, çelişkinin de ötesinde 76 ncı maddeyi düzenlemeyi gerekli kılan amacı ortadan kal
dırmaktadır. 

83 üncü maddedeki bu düzenleme, 76 ncı maddede tanımlanan ve zaten milletvekilliğine se
çilme engeli olarak gösterilen zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım-sa-
tıma fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılma
sına ve yargılama yapılmasına engel olmaktadır. 

Anayasanın 76 ncı maddesinde belirtilen suçlardan hükmü kesinleşmiş olan kişi milletvekili 
seçilemezken, milletvekili seçilmeden bir gün önce veya milletvekili seçildikten sonra bu suçları iş
lediği iddia edilen kişiler milletvekilliğini sürdürdüğü gibi bu suçlarla ilgili olarak sorgulanama-
makta ve yargılanamamaktadır. Böyle bir düzenleme Anayasanın ruhuna, genel hukuk kurallarına 
aykırıdır. 

Anayasanın 76 ncı maddesindeki suç iddiaları ile ilgili olarak kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmeli, Karma Komisyon Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına kovuşturma 
sonucu oluşacak objektif ölçüler çerçevesince karar verebilmelidir. 

OBJEKTİF ÖLÇÜLERİN BULUNMAMASINA İLİŞKİN GEREKÇE 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Anayasamızın 83 üncü maddesinde belirli 

objektif ölçüler belirtilmediği gibi Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclis İç
tüzüğünün 131 ila 134 üncü maddelerinde de belirli objektif ölçülere yer verilmemiştir. 

Birçok Anayasa Mahkemesi Kararlarında da belirtildiği üzere; Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması konusunda bir takım belirli, objektif ölçülere uygun davranılması ve bu ölçülerin bir 
hukuk devletinden beklenen nitelikte bulunması şarttır. Yeterli olmamakla birlikte eski Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünde belirli objektif ölçüler yer almış ve Anayasa Mahkemesi bu objektif ölçülere 
uygunluğu gözetmiştir, 

SONUÇ 
Bir suç isnadı ciddî ise, siyasî ereklere uygun ise yahut üyenin şeref ve haysiyetini koruma yö

nünden dokunulmazlığın kaldırılması zarurî ise Yasama Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. 
Dokunulmazlığın amacı, yasama görevini yürütecek milletvekillerinin çeşitli çevrelerden gele

bilecek baskı ve kaygılardan korunmuş olarak görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlayarak, siya
sal nitelikli kovuşturmalar bahanesiyle milletvekillerinin meclise katılmaktan alıkonmasını, çalışma 
şevkinin kırılmasını bu yolla da TBMM'nin istencinin çarpıtılmasını önlemektir. Yoksa kimilerinin 
TBMM'ni yıpratmak için kasıtlı olarak söylediği gibi milletvekiline soruşturmadan kaçma, suç iş
leme ayrıcalığı tanınması değildir. 

Hangi suç isnadının ciddî olduğu; "Milletvekili Seçilme Yeterliliği" başlıklı Anayasamızın 76 
ncı maddesinde belirtildiği gibi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının "Milletvekili Seçileme
yecek Olanlar" başlıklı 11 inci maddesinde de belirtilmiştir. 

Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır ha
pis cezasına hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, TCK'nun (Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler) başlıklı ikinci kitabinin, birinci babından yazılı suçlardan veya bu suçla-
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nn işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, TCK 312 nci Maddesinin ikinci 
fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, açık
ça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar ve TCK'nun 536 ncı Maddesinin birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı yasanın 537 nci Maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar: 

Milletvekili seçilemezler. 
Anayasamızın 76 ncı Maddesine göre affedilmiş olsalar dahi belirtilen suçlardan mahkûm 

olanlar milletvekili seçilemediği halde, Anayasadaki düzenleme biçimine göre Yasama Dokunul
mazlığı, bu suçlarla ilgili ciddî iddialar bakımından milletvekilleri hakkında soruşturma yapılması
na olanak bile vermemektedir. Kamu vicdanını rahatsız eden bu duruma son vermek ve milletvekil
lerini gereksiz koruma zırhına büründürmemek için Anayasanın 76 ncı Maddesinde zaten milletve
killiğine seçilme engeli olarak gösterilen bu gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılması ve 
yargılama yapılmasının Yasama Dokunulmazlığı dışına çıkarılması uygun olacaktır. Anayasada 
böyle bir değişiklik, asılsız suçlamalarla töhmet altında kalan milletvekillerinin yargı önünde aklan
masına fırsat verilmesi ve genel olarak milletvekili saygınlığının yükseltilmesi bakımından da ya
rar sağlayacaktır. Anayasada yapılması gereken bu değişikliğe kadar da karma komisyonların bu il
ke ve ölçüler içerisinde kişi ve parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına karar vermesi uygun olacaktır. 

Kimi suç iddiaları vardır ki; ciddî olmamakla birlikte siyasî ereklere aykırıdır. Öte yandan öy
le asılsız suç iddiaları vardır ki; üye istemese dahi soruşturmanın ertelenmesine karar verilmektedir. 
İşte bu suç iddiaları ile ilgili olarak da Yasama Dokunulmazlığı kaldırılmalı milletvekillerinin ak
lanmalarına olanak tanınmalıdır. Ancak uygulamada üye istemese dahi dokunulmazlığının kaldırıl
ması ertelenmekte, üyeler töhmet altında bırakılarak, siyaseten yıpratılmaktadır. 

Anayasamızın 83 üncü Maddesinde tanımlanan Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması işle
mi, bir yargı işlemi niteliğinde olmayıp yasama işlemi niteliğindedir. İşlem dosyaları tam olarak 
oluşmuş olsa dahi; kurulun yapısı ve çalışma esasları gereği, işlem dosyalarını tam bir tarafsızlıkla 
inceleyebilmesi, suçun maddî ve manevî unsurlarını saptayabilmesi ve değerlendirebilmesi olanak
sızdır. Bu niteliği gereği, dokunulmazlığın kaldırılması işlemi; ceza kovuşturmasının açılması veya 
ceza verilmesi niteliğinde olmayan, sadece yasama meclisi üyelerini kimi istisnaî durumlarda üye
lik teminatından sıyırarak adalet karşısında öteki yurttaşlarla bir düzeye getirmekten ibarettir. 

Anayasamızın 85 inci Maddesi Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiş ol
ması hallerinde, Meclis Genel Kurul Kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgi
li milletvekilinin veya bir diğer milletvekilinin, kararın Anayasaya, yasaya veya içtüzüğe aykırılığı 
iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabileceğini düzenlemektedir. 

Bu düzenleme ile yasama içindeki iktidar-muhalefet dengesi nedeniyle alındığı iddia edilen 
haksız yasama işleminin yargı ile dengelenmesi, objektif kıstaslara uygunluğunun saptanması sağ
lanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun davranılması gerektiğini ve değerli üyelerin aklanmalarına 
olanak sağlanılması gerektiğini düşündüğümden ilkesel olarak Yasama Dokunulmazlığının üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dair çoğunluk görüşüne katılmamaktayım. 

Saygılarımla. 
24.5.2000 

H. Tayfun İçli 
Ankara 
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KARMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KARŞI OY GEREKÇEMDİR 
Milletvekillerinin herhangi bir baskı ve tehdit altında olmadan, görevlerini serbestçe yerine ge

tirebilmelerini sağlamak amacıyla dokunulmazlıklar düzenlenmiştir. 
Tarihî bakımından milletvekili dokunulmazlığı ilk defa 1688 tarihinde İngiltere'de düzenlen

miştir. Bu düzenleme "Parlamentoda konuşma özgürlüğü, tartışmalar, yargılamalar hiçbir mahke
mede veya parlamento dışında sorumluluk sebebi olamaz" şeklindedir. Buna paralel olarak, 1789 
tarihli Fransız Kanunu ile, bunlardan esinlenen 1876 Türk Anayasasında ve halen yürürlükte bulu
nan Hindistan, Mısır, Meksika, Bulgaristan, İtalya ve bunun gibi ülkelerde tarihî anlayışa uygun 
olarak Yasama Dokunulmazlığı, Mecliste ileri sürülen düşüncelerle kullanılan oyların suç sayıla-
mayacağıyla sınırlıdır. 

Ülkemizde ise, 1982 Anayasasının 83 üncü maddesine göre Yasama Dokunulmazlığı, "TBMM 
üyelerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden" sorum
lu tutulamaması ile, "Seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilinin, Meclis 
kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır." 

Böylesi bir dokunulmazlık düzenlemesi yerli ve yabancı ceza yasalarında düzenlenen ve "Ka
nunsuz suç olmaz, suç ve suçlular da cezasız bırakılamaz" şeklinde özetlenebilecek temel prensip
lere ve Anayasanın 2 nci maddesine dayalı Hukuk Devleti ilkesiyle, 10 uncu maddesine dayalı eşit
lik ilkesine gölge düşürmektedir. 

Bu nedenle, Yasama Dokunulmazlığının "Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sür
dükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamamak ve kişisel özgürlüğü kısıtlanamamak" şeklinde dü
zenlenmesi, tarihî gelişmeye ve gerekçeye uygun olacaktır. 

Fransa'da 1995 yılında bu yönde yapılan düzenleme ile adlî soruşturma ve yargılama dokunul
mazlık kapsamı dışına çıkarılmış, sadece tutuklama ve kişi özgürlüğünün kaldırılması Meclisin ka
rarına bırakılmıştır. Yine, Yasama Dokunulmazlığının anavatanı olan İngiltere'de, dokunulmazlık 
zırhı, ceza kovuşturmalarına karşı değil, hukuk davalarına karşı koruyucu bir işleve indirgenmiştir. 

Gündemdeki ertelenme kararı verilen dosyalar kapsamındaki iddialar, vatandaşlarımızın gün
lük yaşamında karşılaştıkları ve mevzuata göre gereğinin yapıldığı hukukî olaylar ve iddialardır. Bir 
yurttaş bu gibi hallerde hangi hukuk kurallarına tabi tutuluyorsa, onun vekili ve aynı zamanda bir 
vatandaş olan milletvekillerinin ve diğer kamu görevlilerinin de aynı kurallara tabi olması kadar do
ğal bir şey olamaz. Böyle bir anlayış ve uygulayış eşitliğin gereği olduğu gibi, hukuk devleti olma
nın da temel gereğidir. 

Yukarıda belirttiğim gerekçelerle, öncelikle yasal düzenlemeler yapılarak sorgulanma ve yar
gılanma dokunulmazlık kapsamı dışına çıkarılmalı, sadece kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanma
sı dokunulmazlık kapsamında olmalıdır. Ceza hükümlerinin infazı ise, milletvekili sıfatının sona er
mesine bırakılmalıdır. Böyle bir düzenleme ile bir taraftan yargısal denetim işlerlik kazanacak, di
ğer taraftan milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı da sağlanmış olacaktır. 

Yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışındaki suç iddiala
rını içeren dosyalar için, dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. Böylelikle asil ve vekili arasında eşitlik 
sağlanacağı gibi, milletvekillerine de bir an önce aklanma olanağı yolu açılacaktır. 

Bu nedenle "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışında gördüğüm bu dosya için, dokunulmazlı
ğın kaldırılmasının yerinde olacağı kanaatinde olduğumdan, erteleme kararına katılmıyorum. 

29.5.2000 
Osman Kılıç 

İstanbul 

fr — 
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İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in, Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/504) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 21.3.2000 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/4803 
Konu : İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 10.2.2000 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.6.2000/3352 sa

yılı yazısı. 

Karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Sulhiye 
Serbest hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 10.2. 2000 

Sayı: B.03.0.CİG.O.OO.00.0.1.1'28.6.2000/003352 
Konu : İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlediği iddia olunan Sulhiye Serbest hakkında İstanbul 3 

üncü Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, İs
tanbul ilinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılma
sı için hakkında usulî muamelelerin durdurulmasına ve evrakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
na gönderilmesine dair İstanbul 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 20.9.1999 gün ve esas 
1997/1250, karar 1999/1092 sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 
27.1.2000 gün ve 2000/80 CM. sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 29.5.2000 

Esas No. : 3/504 
Karar No.: 114 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 24.3.2000 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 
Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, İç
tüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 27.4.2000 günlü raporuyla karşılıksız çek 
keşide etmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest Komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmıştır. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak İstanbul 
Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Kâtip 

Sühan Özkan 
İstanbul 

Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalif; muhalefet 

şerhi eklidir) 
Üye 

İsmail Alptekin 
Bolu 
Üye 

Mehmet Şandır 
Hatay 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Salih Çelen 

Antalya 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 
Üye 

Edip Özgenç 
İçel 

Sözcü 
Ş. Bülent Yahnici 

Ankara 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Şaban Kardeş 

Bayburt 

Üye 
Fahrettin Kukaracı 

Erzurum 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 
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Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim; muhalefet 

şerhi eklidir) 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Mustafa İlimen 
Edirne 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 
Üye 

Mehmet Gül 
İstanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Üye 
Yalıya Akman 

Şanlıurfa 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Özcan 

İzmir 
Üye 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 
A. Nazlı Ilıcak 

İstanbul 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
Üye 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 

Üye 
İsmail Aydınlı 

İstanbul 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Erdoğan Sezgin 
Samsun 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

MUHALEFET GEREKÇEM 
Yasama Dokunulmazlığının milletvekilliği sıfatı sona erinceye kadar ertelenmesine dair Kar

ma Komisyon raporuna aşağıdaki gerekçelerle ilkesel olarak muhalifim. Değerli milletvekillerinin 
iddia edilen suçları işlemediklerine dair savunmaları esas alınmalı, aklanmalarına olanak tanınma
lıdır. 

Gerekçelerim iki ana başlıkta toplanmaktadır. 
1. Anayasal gerekçe 
2. Belirli objektif kıstasların uygulanamaması 
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ANAYASAL GEREKÇE 

Anayasamızın 83 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince; seçimden önce veya sonra 
bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tu
tuklanamaz ve yargılanamaz. 

Anayasanın 83 üncü maddesindeki düzenleme Anayasamızın 76 ncı maddesindeki düzenleme 
ile çelişmekte, çelişkinin de ötesinde 76 ncı maddeyi düzenlemeyi gerekli kılan amacı ortadan kal
dırmaktadır. 

83 üncü maddedeki bu düzenleme, 76 ncı maddede tanımlanan ve zaten milletvekilliğine se
çilme engeli olarak gösterilen zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım-sa-
tıma fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılma
sına ve yargılama yapılmasına engel olmaktadır. 

Anayasanın 76 ncı maddesinde belirtilen suçlardan hükmü kesinleşmiş olan kişi milletvekili 
seçilemezken, milletvekili seçilmeden bir gün önce veya milletvekili seçildikten sonra bu suçları iş
lediği iddia edilen kişiler milletvekilliğini sürdürdüğü gibi bu suçlarla ilgili olarak sorgulanama-
makta ve yargılanamamaktadır. Böyle bir düzenleme Anayasanın ruhuna, genel hukuk kurallarına 
aykırıdır. 

Anayasanın 76 ncı maddesindeki suç iddiaları ile ilgili olarak kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmeli, Karma Komisyon Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına kovuşturma 
sonucu oluşacak objektif ölçüler çerçevesince karar verebilmelidir. 

OBJEKTİF ÖLÇÜLERİN BULUNMAMASINA İLİŞKİN GEREKÇE 

Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Anayasamızın 83 üncü maddesinde belirli 
objektif ölçüler belirtilmediği gibi Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclis İç
tüzüğünün 131 ila 134 üncü maddelerinde de belirli objektif ölçülere yer verilmemiştir. 

Birçok Anayasa Mahkemesi Kararlarında da belirtildiği üzere; Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması konusunda bir takım belirli, objektif ölçülere uygun davranılması ve bu ölçülerin bir 
hukuk devletinden beklenen nitelikte bulunması şarttır. Yeterli olmamakla birlikte eski Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünde belirli objektif ölçüler yer almış ve Anayasa Mahkemesi bu objektif ölçülere 
uygunluğu gözetmiştir. 

SONUÇ 

Bir suç isnadı ciddî ise, siyasî ereklere uygun ise yahut üyenin şeref ve haysiyetini koruma yö
nünden dokunulmazlığın kaldırılması zarurî ise Yasama Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. 

Dokunulmazlığın amacı, yasama görevini yürütecek milletvekillerinin çeşitli çevrelerden gele
bilecek baskı ve kaygılardan korunmuş olarak görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlayarak, siya
sal nitelikli kovuşturmalar bahanesiyle milletvekillerinin meclise katılmaktan alıkonmasını, çalışma 
şevkinin kırılmasını bu yolla da TBMM'nin istencinin çarpıtılmasını önlemektir. Yoksa kimilerinin 
TBMM'ni yıpratmak için kasıtlı olarak söylediği gibi milletvekiline soruşturmadan kaçma, suç iş
leme ayrıcalığı tanınması değildir. 

Hangi suç isnadının ciddî olduğu; "Milletvekili Seçilme Yeterliliği" başlıklı Anayasamızın 76 
ncı maddesinde belirtildiği gibi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının "Milletvekili Seçileme
yecek Olanlar" başlıklı 11 inci maddesinde de belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 
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Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır ha
pis cezasına hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, TCK'nun (Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler) başlıklı ikinci kitabının, birinci babından yazılı suçlardan veya bu suç
ların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, TCK 312 nci Maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, 
açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar ve TCK'nun 536 ncı Maddesinin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı yasanın 537 nci Maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm 
olanlar : 

Milletvekili seçilemezler. 
Anayasamızın 76 ncı Maddesine göre affedilmiş olsalar dahi belirtilen suçlardan mahkûm 

olanlar milletvekili seçilemediği halde, Anayasadaki düzenleme biçimine göre Yasama Dokunul
mazlığı, bu suçlarla ilgili ciddî iddialar bakımından milletvekilleri hakkında soruşturma yapılması
na olanak bile vermemektedir. Kamu vicdanını rahatsız eden bu duruma son vermek ve milletvekil
lerini gereksiz koruma zırhına büründürmemek için Anayasanın 76 ncı Maddesinde zaten milletve
killiğine seçilme engeli olarak gösterilen bu gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılması ve 
yargılama yapılmasının Yasama Dokunulmazlığı dışına çıkarılması uygun olacaktır. Anayasada 
böyle bir değişiklik, asılsız suçlamalarla töhmet altında kalan milletvekillerinin yargı önünde aklan
masına fırsat verilmesi ve genel olarak milletvekili saygınlığının yükseltilmesi bakımından da ya
rar sağlayacaktır. Anayasada yapılması gereken bu değişikliğe kadar da karma komisyonların bu il
ke ve ölçüler içerisinde kişi ve parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına karar vermesi uygun olacaktır. 

Kimi suç iddiaları vardır ki; ciddî olmamakla birlikte siyasî ereklere aykırıdır. Öte yandan öy
le asılsız suç iddiaları vardır ki; üye istemese dahi soruşturmanın ertelenmesine karar verilmektedir. 
İşte bu suç iddiaları ile ilgili olarak da Yasama Dokunulmazlığı kaldırılmalı milletvekillerinin ak
lanmalarına olanak tanınmalıdır. Ancak uygulamada üye istemese dahi dokunulmazlığının kaldırıl
ması ertelenmekte, üyeler töhmet altında bırakılarak, siyaseten yıpratılmaktadır. 

Anayasamızın 83 üncü Maddesinde tanımlanan Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması işle
mi, bir yargı işlemi niteliğinde olmayıp yasama işlemi niteliğindedir. İşlem dosyalan tam olarak 
oluşmuş olsa dahi; kurulun yapısı ve çalışma esasları gereği, işlem dosyalarını tam bir tarafsızlıkla 
inceleyebilmesi, suçun maddî ve manevî unsurlarını saptayabilmesi ve değerlendirebilmesi olanak
sızdır. Bu niteliği gereği, dokunulmazlığın kaldırılması işlemi; ceza kovuşturmasının açılması veya 
ceza verilmesi niteliğinde olmayan, sadece yasama meclisi üyelerini kimi istisnaî durumlarda üye
lik teminatından sıyırarak adalet karşısında öteki yurttaşlarla bir düzeye getirmekten ibarettir. 

Anayasamızın 85 inci Maddesi Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiş ol
ması hallerinde, Meclis Genel Kurul Kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgi
li milletvekilinin veya bir diğer milletvekilinin, kararın Anayasaya, yasaya veya içtüzüğe aykırılığı 
iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabileceğini düzenlemektedir. 

Bu düzenleme ile yasama içindeki iktidar-muhalefet dengesi nedeniyle alındığı iddia edilen 
haksız yasama işleminin yargı ile dengelenmesi, objektif kıstaslara uygunluğunun saptanması sağ
lanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı • 463) 
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Yukarıda belirtilen ilkelere uygun davranılması gerektiğini ve değerli üyelerin aklanmalarına 
olanak sağlanılması gerektiğini düşündüğümden ilkesel olarak Yasama Dokunulmazlığının üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dair çoğunluk görüşüne katılmamaktayım. 

Saygılarımla. 24.5.2000 

H. Tayfun İçli 
Ankara 

KARMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KARŞI OY GEREKÇEMDİR 
Milletvekillerinin herhangi bir baskı ve tehdit altında olmadan, görevlerini serbestçe yerine ge

tirebilmelerini sağlamak amacıyla dokunulmazlıklar düzenlenmiştir. 
Tarihî bakımından milletvekili dokunulmazlığı ilk defa 1688 tarihinde İngiltere'de düzenlen

miştir. Bu düzenleme "Parlamentoda konuşma özgürlüğü, tartışmalar, yargılamalar hiçbir mahke
mede veya parlamento dışında sorumluluk sebebi olamaz" şeklindedir. Buna paralel olarak, 1789 
tarihli Fransız Kanunu ile, bunlardan esinlenen 1876 Türk Anayasasında ve halen yürürlükte bulu
nan Hindistan, Mısır, Meksika, Bulgaristan, İtalya ve bunun gibi ülkelerde tarihî anlayışa uygun 
olarak Yasama Dokunulmazlığı, Mecliste ileri sürülen düşüncelerle kullanılan oyların suç sayıla-
mayacağıyla sınırlıdır. 

Ülkemizde ise, 1982 Anayasasının 83 üncü maddesine göre Yasama Dokunulmazlığı, "TBMM 
üyelerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden" so
rumlu tutulamaması ile, "Seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilinin, 
Meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanama-
masıdır." 

Böylesi bir dokunulmazlık düzenlemesi yerli ve yabancı ceza yasalarında düzenlenen ve "Ka
nunsuz suç olmaz, suç ve suçlular da cezasız bırakılamaz" şeklinde özetlenebilecek temel prensip
lere ve Anayasanın 2 nci maddesine dayalı Hukuk Devleti ilkesiyle, 10 uncu maddesine dayalı eşit
lik ilkesine gölge düşürmektedir. 

Bu nedenle, Yasama Dokunulmazlığının "Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sür
dükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamamak ve kişisel özgürlüğü kısıtlanamamak" şeklinde dü
zenlenmesi, tarihî gelişmeye ve gerekçeye uygun olacaktır. 

Fransa'da 1995 yılında bu yönde yapılan düzenleme ile adlî soruşturma ve yargılama dokunul
mazlık kapsamı dışına çıkarılmış, sadece tutuklama ve kişi özgürlüğünün kaldırılması Meclisin ka
rarına bırakılmıştır. Yine, Yasama Dokunulmazlığının anavatanı olan İngiltere'de, dokunulmazlık 
zırhı, ceza kovuşturmalarına karşı değil, hukuk davalarına karşı koruyucu bir işleve indirgenmiştir. 

Gündemdeki ertelenme kararı verilen dosyalar kapsamındaki iddialar, vatandaşlarımızın gün
lük yaşamında karşılaştıkları ve mevzuata göre gereğinin yapıldığı hukukî olaylar ve iddialardır. Bir 
yurttaş bu gibi hallerde hangi hukuk kurallarına tabi tutuluyorsa, onun vekili ve aynı zamanda bir 
vatandaş olan milletvekillerinin ve diğer kamu görevlilerinin de aynı kurallara tabi olması kadar do
ğal bir şey olamaz. Böyle bir anlayış ve uygulayış eşitliğin gereği olduğu gibi, hukuk devleti olma
nın da temel gereğidir. 

Yukarıda belirttiğim gerekçelerle, öncelikle yasal düzenlemeler yapılarak sorgulanma ve yar
gılanma dokunulmazlık kapsamı dışına çıkarılmalı, sadece kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanma
sı dokunulmazlık kapsamında olmalıdır. Ceza hükümlerinin infazı ise, milletvekili sıfatının sona er
mesine bırakılmalıdır. Böyle bir düzenleme ile bir taraftan yargısal denetim işlerlik kazanacak, di
ğer taraftan milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı da sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 463) 
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Yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışındaki suç iddiala
rını içeren dosyalar için, dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. Böylelikle asil ve vekili arasında eşitlik 
sağlanacağı gibi, milletvekillerine de bir an önce aklanma olanağı yolu açılacaktır. 

Bu nedenle "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışında gördüğüm bu dosya için, dokunulmazlı
ğın kaldırılmasının yerinde olacağı kanaatinde olduğumdan, erteleme kararına katılmıyorum. 

29.5.2000 
Osman Kılıç 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 463) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 462) 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in, Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/503) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 21.3.2000 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-31014802 
Konu : İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 10.2.2000 tarih ve B.O3.O.CİG.O.00.00.O.-1.128.94.1999/3351 sa

yılı yazısı. 
Karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Sulhiye 

Serbest hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 10.2. 2000 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.L128.94.1999/003351 
Konu : İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığı 

, BAŞBAKANLIĞA 
Karşılıksız çek düzenlemek suçunu işlediği iddia olunan Sulhiye Serbest hakkında Manisa 1 inci 

Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin İstanbul 
ilinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için 
hakkında usulî muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına gönde
rilmesine dair Manisa 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 29.11.1999 gün ve 1998/331 Esas sayılı 
kararını havi dosya, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 18.1.2000 gün ve 2/3275 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 29.5.2000 

Esas No.: 3/503 
Karar No.: 115 ' 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça, 24.3.2000 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 
Sulhiye Serbest'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, İç
tüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu inceleme sonucunu özetleyen 27.4.2000 günlü raporuyla karşılıksız çek 
keşide etmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest Komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmıştır. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayncalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak İstanbul 
Milletvekili Sulhiye Serbest hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ertuğrul Yalçınbayır N. Kemal Atahan Ş. Bülent Yahnici 

Bursa Hatay Ankara 
Kâtip Üye Üye 

Sühan Özkan Ahmet İyimaya M. Zeki Sezer 
İstanbul Amasya Ankara 

Üye Üye Üye 
H. Tayfun İçli Salih Çelen Şaban Kardeş 

Ankara ' Antalya Bayburt 
(Muhalif, muhalefet 

şerhi eklidir) 
Üye Üye Üye 

İsmail Alptekin Ayvaz Gö'kdemir Fahrettin Kukaracı 
Bolu Erzurum Erzurum 
Üye Üye Üye 

Mehmet Şandır Edip Özgenç Cavit Kavak 
Hatay İçel İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 462) 
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Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim; muhalefet 

şerhi eklidir) 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Mustafa İlimen 
Edirne 

Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 
Üye 

Mehmet Gül 
İstanbul 

Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 
Üye 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 

(Muhalif) 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı Ilıcak 
İstanbul 

Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

Üye 

Mustafa Verkaya 
İstanbul 

Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
Üye 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 

Yasin Hatiboğlıı 
Çorum 

Üye 
İsmail Aydınlı 

İstanbul 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Erdoğan Sezgin 

Samsun 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 
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MUHALEFET GEREKÇEM 
Yasama Dokunulmazlığının milletvekilliği sıfatı sona erinceye kadar ertelenmesine dair Kar

ma Komisyon raporuna aşağıdaki gerekçelerle ilkesel olarak muhalifim. Değerli milletvekillerinin 
iddia edilen suçları işlemediklerine dair savunmaları esas alınmalı, aklanmalarına olanak tanınma
lıdır. 

Gerekçelerim iki ana başlıkta toplanmaktadır. 
1. Anayasal gerekçe 
2. Belirli objektif kıstasların uygulanamaması 

ANAYASAL GEREKÇE 

Anayasamızın 83 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince; seçimden önce veya sonra 
bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tu
tuklanamaz ve yargılanamaz. 

Anayasanın 83 üncü maddesindeki düzenleme Anayasamızın 76 ncı maddesindeki düzenleme 
ile çelişmekte, çelişkinin de ötesinde 76 ncı maddeyi düzenlemeyi gerekli kılan amacı ortadan kal
dırmaktadır. 

83 üncü maddedeki bu düzenleme, 76 ncı maddede tanımlanan ve zaten milletvekilliğine se
çilme engeli olarak gösterilen zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım-sa-
tıma fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılma
sına ve yargılama yapılmasına engel olmaktadır. 

Anayasanın 76 ncı maddesinde belirtilen suçlardan hükmü kesinleşmiş olan kişi milletvekili 
seçilemezken, milletvekili seçilmeden bir gün önce veya milletvekili seçildikten sonra bu suçları iş
lediği iddia edilen kişiler milletvekilliğini sürdürdüğü gibi bu suçlarla ilgili olarak sorgulanama-
makta ve yargılanamamaktadır. Böyle bir düzenleme Anayasanın ruhuna, genel hukuk kurallarına 
aykırıdır. 

Anayasanın 76 ncı maddesindeki suç iddiaları ile ilgili olarak kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmeli, Karma Komisyon Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına kovuşturma 
sonucu oluşacak objektif ölçüler çerçevesince karar verebilmelidir. 

OBJEKTİF ÖLÇÜLERİN BULUNMAMASINA İLİŞKİN GEREKÇE 

Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Anayasamızın 83 üncü maddesinde belirli 
objektif ölçüler belirtilmediği gibi Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclis İç
tüzüğünün 131 ila 134 üncü maddelerinde de belirli objektif ölçülere yer verilmemiştir. 

Birçok Anayasa Mahkemesi Kararlarında da belirtildiği üzere; Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması konusunda bir takım belirli, objektif ölçülere uygun davranılması ve bu ölçülerin bir 
hukuk devletinden beklenen nitelikte bulunması şarttır. Yeterli olmamakla birlikte eski Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünde belirli objektif ölçüler yer almış ve Anayasa Mahkemesi bu objektif ölçülere 
uygunluğu gözetmiştir. 

SONUÇ 
Bir suç isnadı ciddî ise, siyasî ereklere uygun ise yahut üyenin şeref ve haysiyetini koruma yö

nünden dokunulmazlığın kaldırılması zarurî ise Yasama Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 462) 
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Dokunulmazlığın amacı, yasama görevini yürütecek milletvekillerinin çeşitli çevrelerden gele
bilecek baskı ve kaygılardan korunmuş olarak görevlerini gereği gibi yapmalarını sağlayarak, siya
sal nitelikli kovuşturmalar bahanesiyle milletvekillerinin meclise katılmaktan alıkonmasını, çalışma 
şevkinin kırılmasını bu yolla da TBMM'nin istencinin çarpıtılmasını önlemektir. Yoksa kimilerinin 
TBMM'ni yıpratmak için kasıtlı olarak söylediği gibi milletvekiline soruşturmadan kaçma, suç iş
leme ayrıcalığı tanınması değildir. 

Hangi suç isnadının ciddî olduğu; "Milletvekili Seçilme Yeterliliği" başlıklı Anayasamızın 76 
ncı maddesinde belirtildiği gibi, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının "Milletvekili Seçileme
yecek Olanlar" başlıklı 11 inci maddesinde de belirtilmiştir. 

Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır ha
pis cezasına hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, TCK'nun (Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler) başlıklı ikinci kitabının, birinci babından yazılı suçlardan veya bu suç
ların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, TCK 312 nci Maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, 
açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar ve TCK'nun 536 ncı Maddesinin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı yasanın 537 nci Maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm 
olanlar : 

Milletvekili seçilemezler. 
Anayasamızın 76 ncı Maddesine göre affedilmiş olsalar dahi belirtilen suçlardan mahkûm 

olanlar milletvekili seçilemediği halde, Anayasadaki düzenleme biçimine göre Yasama Dokunul
mazlığı, bu suçlarla ilgili ciddî iddialar bakımından milletvekilleri hakkında soruşturma yapılması
na olanak bile vermemektedir. Kamu vicdanını rahatsız eden bü duruma son vermek ve milletvekil
lerini gereksiz koruma zırhına büründürmemek için Anayasanın 76 ncı Maddesinde zaten milletve
killiğine seçilme engeli olarak gösterilen bu gibi suç iddiaları dolayısıyla soruşturma açılması ve 
yargılama yapılmasının Yasama Dokunulmazlığı dışına çıkarılması uygun olacaktır. Anayasada 
böyle bir değişiklik, asılsız suçlamalarla töhmet altında kalan milletvekillerinin yargı önünde aklan
masına fırsat verilmesi ve genel olarak milletvekili saygınlığının yükseltilmesi bakımından da ya
rar sağlayacaktır. Anayasada yapılması gereken bu değişikliğe kadar da karma komisyonların bu il
ke ve ölçüler içerisinde kişi ve parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına karar vermesi uygun olacaktır. 

Kimi suç iddiaları vardır ki; ciddî olmamakla birlikte siyasî ereklere aykırıdır. Öte yandan öy
le asılsız suç iddiaları vardır ki; üye istemese dahi soruşturmanın ertelenmesine karar verilmektedir. 
İşte bu suç iddiaları ile ilgili olarak da Yasama Dokunulmazlığı kaldırılmalı milletvekillerinin ak
lanmalarına olanak tanınmalıdır. Ancak uygulamada üye istemese dahi dokunulmazlığının kaldırıl
ması ertelenmekte, üyeler töhmet altında bırakılarak, siyaseten yıpratılmaktadır. 

Anayasamızın 83 üncü Maddesinde tanımlanan Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması işle
mi, bir yargı işlemi niteliğinde olmayıp yasama işlemi niteliğindedir. İşlem dosyaları tam olarak 
oluşmuş olsa dahi; kurulun yapısı ve çalışma esasları gereği, işlem dosyalarını tam bir tarafsızlıkla 
inceleyebilmesi, suçun maddî ve manevî unsurlarını saptayabilmesi ve değerlendirebilmesi olanak
sızdır. Bu niteliği gereği, dokunulmazlığın kaldırılması işlemi; ceza kovuşturmasının açılması veya 
ceza verilmesi niteliğinde olmayan, sadece yasama meclisi üyelerini kimi istisnaî durumlarda üye
lik teminatından sıyırarak adalet karşısında öteki yurttaşlarla bir düzeye getirmekten ibarettir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 462) 
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Anayasamızın 85 inci Maddesi Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiş ol
ması hallerinde, Meclis Genel Kurul Kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgi
li milletvekilinin veya bir diğer milletvekilinin, kararm Anayasaya, yasaya veya içtüzüğe aykırılığı 
iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabileceğini düzenlemektedir. 

Bu düzenleme ile yasama içindeki iktidar-muhalefet dengesi nedeniyle alındığı iddia edilen 
haksız yasama işleminin yargı ile dengelenmesi, objektif kıstaslara uygunluğunun saptanması sağ
lanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun davranılması gerektiğini ve değerli üyelerin aklanmalarına 
olanak sağlanılması gerektiğini düşündüğümden ilkesel olarak Yasama Dokunulmazlığının üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dair çoğunluk görüşüne katılmamaktayım. 

Saygılarımla. 24.5.2000 

H. Tayfun İçli 

Ankara 

KARMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KARŞI OY GEREKÇEMDİR 

Milletvekillerinin herhangi bir baskı ve tehdit altında olmadan, görevlerini serbestçe yerine ge
tirebilmelerini sağlamak amacıyla dokunulmazlıklar düzenlenmiştir. 

Tarihî bakımından milletvekili dokunulmazlığı ilk defa 1688 tarihinde İngiltere'de düzenlen
miştir. Bu düzenleme "Parlamentoda konuşma özgürlüğü, tartışmalar, yargılamalar hiçbir mahke
mede veya parlamento dışında sorumluluk sebebi olamaz" şeklindedir. Buna paralel olarak, 1789 
tarihli Fransız Kanunu ile, bunlardan esinlenen 1876 Türk Anayasasında ve halen yürürlükte bulu
nan Hindistan, Mısır, Meksika, Bulgaristan, İtalya ve bunun gibi ülkelerde tarihî anlayışa uygun 
olarak Yasama Dokunulmazlığı, Mecliste ileri sürülen düşüncelerle kullanılan oyların suç sayıla-
mayacağıyla sınırlıdır. 

Ülkemizde ise, 1982 Anayasasının 83 üncü maddesine göre Yasama Dokunulmazlığı, "TBMM 
üyelerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden" so
rumlu tutulamaması ile, "Seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilinin, 
Meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanama-
masıdır." 

Böylesi bir dokunulmazlık düzenlemesi yerli ve yabancı ceza yasalarında düzenlenen ve "Ka
nunsuz suç olmaz, suç ve suçlular da cezasız bırakılamaz" şeklinde özetlenebilecek temel prensip
lere ve Anayasanın 2 nci maddesine dayalı Hukuk Devleti ilkesiyle, 10 uncu maddesine dayalı eşit
lik ilkesine gölge düşürmektedir. 

Bu nedenle, Yasama Dokunulmazlığının "Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sür
dükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamamak ve kişisel özgürlüğü kısıtlanamamak" şeklinde dü
zenlenmesi, tarihî gelişmeye ve gerekçeye uygun olacaktır. 

Fransa'da 1995 yılında bu yönde yapılan düzenleme ile adlî soruşturma ve yargılama dokunul
mazlık kapsamı dışına çıkarılmış, sadece tutuklama ve kişi özgürlüğünün kaldırılması Meclisin ka
rarına bırakılmıştır. Yine, Yasama Dokunulmazlığının anavatanı olan İngiltere'de, dokunulmazlık 
zırhı, ceza kovuşturmalarına karşı değil, hukuk davalarına karşı koruyucu bir işleve indirgenmiştir. 
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Gündemdeki ertelenme kararı verilen dosyalar kapsamındaki iddialar, vatandaşlarımızın gün
lük yaşamında karşılaştıkları ve mevzuata göre gereğinin yapıldığı hukukî olaylar ve iddialardır. Bir 
yurttaş bu gibi hallerde hangi hukuk kurallarına tabi tutuluyorsa, onun vekili ve aynı zamanda bir 
vatandaş olan milletvekillerinin ve diğer kamu görevlilerinin de aynı kurallara tabi olması kadar do
ğal bir şey olamaz. Böyle bir anlayış ve uygulayış eşitliğin gereği olduğu gibi, hukuk devleti olma
nın da temel gereğidir. 

Yukarıda belirttiğim gerekçelerle, öncelikle yasal düzenlemeler yapılarak sorgulanma ve yar
gılanma dokunulmazlık kapsamı dışına çıkarılmalı, sadece kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanma
sı dokunulmazlık kapsamında olmalıdır. Ceza hükümlerinin infazı ise, milletvekili sıfatının sona er
mesine bırakılmalıdır. Böyle bir düzenleme ile bir taraftan yargısal denetim işlerlik kazanacak, di
ğer taraftan milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı da sağlanmış olacaktır. 

Yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışındaki suç iddiala
rını içeren dosyalar için, dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. Böylelikle asil ve vekili arasında eşitlik 
sağlanacağı gibi, milletvekillerine de bir an önce aklanma olanağı yolu açılacaktır. 

Bu nedenle "yasama sorumsuzluğu" kapsamı dışında gördüğüm bu dosya için, dokunulmazlı
ğın kaldırılmasının yerinde olacağı kanaatinde olduğumdan, erteleme kararına katılmıyorum. 

29.5.2000 
Osman Kılıç 

İstanbul 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 442) 

20 nci Yasama Döneminde Malatya Milletvekili Ayhan Fırat 
ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen Sosyal Sigortalar Kuru
mu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştiri
len Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik Hakkında Anaya
sanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önerge ve (9/31) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1996 Aralık ayında Ankara'da yapıl
mış olan ve kamuoyunda uzun süre tartışılan ve CHP tarafından da bir kaç defa Meclis gündemine 
getirilen personel alımları için açılan sınavla ilgili 3 Bakanlık müfettişi (ikisi Başmüfettiş) ve üç de 
SSK müfettişinin birlikte, günlerce yaptıkları inceleme sonucunda tanzim ettikleri rapor, ilgili mer
cilere ulaşmış bulunmaktadır. 

Müfettişler, sözü edilen sınava girmek için 88022 müracatın kaydedildiği, 23 adet kayıt defte
ri ile sınavı kazananların binden fazlasının özlük dosyalan, ayrıca sınavı kazandığı bildirilen ve ku
rumun merkez ve taşra teşkilâtında görev yapmak üzere atanan 752 memur ile sınavı kazanamayan 
13 adayın ve ayrıca sınavla ilgili birçok Bakanlık ve Genel Müdürlük personelinin ifadelerine baş
vurmuşlardır. 

Emekliye ayrılmış olan Sınav Kurulu Başkanı Mahfuz Güler ile üye Mehmet Karaca ifade ver
mekten imtina etmişlerdir. 

Bakanlık eski müsteşarı ve anılan dönemde SSK Genel Müdür vekilliği yapmış olan Ali Top-
taş, Eski Genel Müdür Ekrem Önal, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Birbenli ile o zamanki 
Bakanın danışmanı ve Özel Kalem Müdür Vekili Hayrettin Özbay ise başvuru yazısına cevap ver
mişlerdir. 

Konu ile ilgili olarak müfettişlerce bilgi ve görüşlerine ihtiyaç duyulan zamanın bakanı Sayın 
Necati Çelik'e gönderilen 20.11.1997 tarih ve 35/14 sayılı yazıya ise hiçbir yanıt alınamadığı rapor
da kaydedilmiştir. 

Netice olarak yapılan sınavda; 

1. Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yö
netmeliğinin 15 inci maddesine aykırı davranıldığı, 
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2. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları şoför adaylarından istendiği halde (B) ve (C) 
sınıfı sürücü belgesi alanların da alındıkları, halbuki; SSK Personel Unvan Yüksel Yönetmeliğinin 
6 ncı maddesinde, (E) sınıfı sürücü belgesi arandığı, 

3. Sınava gireceklerde yaş üst sınırı konmayarak personel yönetimi genel ilkelerine aykırı ha
reket edildiği, 

4. 28.11.1996 tarihinden itibaren yapılacağı ilan edilen sınavın hava koşulları nedeniyle erte
lendikten sonra 2.12.1996 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile 6-7-8 Aralık 1996 tarihlerinde 
yapılacağının duyurulduğu bu nedenle uzak yerlerden gelecek olanların ulaşım güçlüğü nedeniyle 
gelemediği ve 12793 adayın yazılı sınava katılamamasında bu durumun etkili olduğu, 

5. SSK Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre taşrada yapılması imkânı bulunması
na rağmen, sınavın yalnızca Ankara'da yapılması, düzenli ve güvenli bir ortamda yapılamamasına 
neden olmuş ve dolayısıyla zamanın yönetiminin kontrolünde istenilen sonuçları elde etmek mak
sadına matuf olduğu, 

6. Yalnızca adayların veya birinci derece yakınlarının getirecekleri iş talep formlarının kabul 
edileceği talimatı verildiği halde zaman zaman bazı kurum personeli ile düzeni sağlamakla görevli 
memurlarının getirdiği talep formlarının kabul edildiği, 

7. Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel Müdürlüğüne jintikal ettirildiği bu formlar ile Ge
nel Müdürlük üst düzey yöneticileri tarafından, ilgililere iletilen formların mesai saatleri dışında 
Genel Müdürlükte toplu halde başvuru defterlerine kaydedildiği ve aday imtihana giriş belgelerinin 
de formları gönderen ilgililere verildiği, 

8. Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen çok sayıdaki giriş belgesinin öğrenim grup
ları itibariyle burada tasnifi yapılıp, sıra numarası verilerek bilgisayara yüklendiği ve daha sonra 
adaylara dağıtıldığı bu suretle RP, Bakanlık ve SSK Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bağlantı kuran 
adayların kayıtlarının yapıldığı, 

9. Sınavda adaylara eşit koşulların sağlanmadığı (A) ve (B) grubu sorular arasında eşdeğerlik 
bulunmadığı ayrıca (A) grubu adaylara sorulan 19 nolu tarih sorusunda Misak-ı Milli ile ilgili olum
suz mesaj verildiği, 

10. Sınav kağıtlarının bilgisayarda değerlendirilmesi mümkün iken, istediklerini kazandırabil
mek için bu yola başvurulmadığı, sınav kazanan 2042 adayın numaralarının ara vermeden ardarda 
birbirini takip ettiği, bunlardan 155 aday numarasının Kocaeli RP İl Başkanlığından bildirildiği (ka
yıt defteri imza yeri boş veya sahte imzalı), 

11. Sınav kazandırılmak istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdür
lüğüne gönderilen listede bulunan adayların, Bakan Necati Çelik, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 
Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Sınav Kurulu üyesi gibi yet
kililer veya bunlara yakın çalışanların yakınları ile Refah Partisinden intikal ettirilen iş talep formla
rından teşekkül ettiği, 

12. Değerlendirmeden önce sınav kağıtlarının kimlik bölümlerinin açıldığı, sınav kağıtlarında 
düzeltmeler yapıldığı, örnek olarak bilirkişiye verilen 435 adet sınav kağıdının hiçbirinde Sınav Ku
rulu üyelerinin el yazısı ile verilmiş puana rastlanmadığı, buna karşılık memur ismail Anayurt tara
fından 56 sınav kağıdına puan verildiği ve sözlü sınavın 23-28 Aralık 1996 tarihinde yapılacağı ya
zılı sınavın açıklandığı 20.12.1996 günü duyurularak mevzuatta öngörülen 10 günlük itiraz süresi
nin beklenmediği, 
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13. Sözlü sınavın birer kişi ile yapıldığı, verilen notun Kurul notu olarak gösterildiği, aşçı ve şo
för adaylarının sözlü imtihanının ise tamamen sınav kurulu dışında yapıldığı, göstermelik bir sınav 
olduğu her halinden belli olduğu ve itirazların Personel Yönetmeliği gereğince sınav kurulunca de
ğerlendirilmesi gerekirken itiraz ettirilen ve sahte imzalarla deftere geçirilen 80 adaya ait sınav kağı
dının hiç birinde Sınav Kurulu üyelerine ait verilmiş puan olmadığı, 23 adayın puanı memur İsmail 
Anayurt, 15 adayın puanının ise memur Muhlis Güllü tarafından verilerek sınav kazandırıldıklan, 

14. Yapılan inceleme ve beyanlardan 80 adayın sözlü sınava hiç girmedikleri, sözlü sınav tu
tanakları puanlarının 37'sinin memur Muhlis Güllü, 29'unun memur Murat Aktaş, birinin de İsma
il Anayurt tarafından verildiği, tebligatların sahte işlemlerle 8 ve 22 Ocak 1997'de yapılmış gibi 
gösterildiği ve ilkokul diplomalı gözüken 5407 ve 20720 no.lu, biri de ortaokul diplomalı gözüken 
21013 numaralı adayların okur-yazar olmadıkları, ayrıca 5407 ve 21013 no.lu adayların yazılı sınav 
sonuçlarına itiraz ettirilerek imtihan kazandırıldıklan; 12136 no.lu adayın da yerine ağabeyinin gir
diği, Bakanın bazı yakınlarının da bu 80 kişi içinde olduğunun anlaşıldığı, ayrıca ifadelerine başvu
rulan 687 aday ile itiraz üzerine kazandırılan 80 adayın 231'inin siyasî partilere kayıtlı olduğu, 
178'inin de RP'li olduğu (Bakanın yeğeni 27044, kayınbiraderi 10292 no.lu adaylar) raporda tespit 
edildiği, 

15. Özel Kalem Müdürünün Bakanın talimatı dahilinde çalıştığı, Malatya Milletvekili Ayhan 
Fırat konuyu Meclise getirdiği halde, Bakanın Teftiş Kuruluna konuyu intikal ettirmediği anlaşıl
mıştır. 

Raporun sonunda; Bakanın Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde belirtilen görevini kö
tüye kullanma suçunu işlediği belirtilmektedir. Müsteşar Ali Toptaş ve Genel Müdür Ekrem Önal'ın 
da 240 inci maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanma suçu işlediğini, diğer görevlilerin ise 
TCK'nun 339 uncu maddesinde kayıtlı.(Resmî Evrakta Sahtekarlık) suçu işledikleri, çoğunun me
muriyetten men ve bir daha Devlet hizmetine alınmamaları ve hepsi hakkında Cumhuriyet Savcılı
ğına suç duyurusunda bulunulmasına ve başından sonuna kadar usulsüzlük, sahtecilik kayırmalar 
yapıldığı ve siyasî kadrolaşma maksadıyla kullanıldığı tespit edilen bu sınavın, bütün sonuçlarıyla 
birlikte iptal edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış denilmektedir. 

Bu nedenle; yukarıda belirtilen hususlar gözönüne alınarak, zamanın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Necati Çelik hakkında TCK'nun 240 inci maddesine uyan eylemlerinden dolayı Ana
yasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Oya Araslı Nihat Matkap 
Malatya İçel Hatay 

Bekir Yurdagül Yüksel Aksu Ali Şahin 
Kocaeli Bursa Kahramanmaraş 

Yusuf Öztop Ali Topuz Tuncay Karaytuğ 
Antalya İstanbul Adana 

Ali Rıza Bodur Algan Hacaloğlu Bir gen Keleş 
İzmir İstanbul İzmir 

Haydar Oymak Ercan Karakaş Hilmi Develi 
Amasya İstanbul Denizli 

İrfan Gürpınar Ali Dinçer Zeki Çakıroğlu 
Kırklareli Ankara Muğla 
Atıla Sav Mustafa Kul Veli Aksoy 

Hatay Erzincan İzmir 
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Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Erol Çevikçe 
Adana 

Önder Sav 
Ankara 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Ahmet Güryüz Ketenci 
îstanbul 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

Cevdet Selvi 
İstanbul 

Bülent Tanla 
îstanbul 

Adnan Keskin 
Denizli 

Hikmet Aydın 
Çanakkale 
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Şahin Ulusoy 
Tokat 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

İsmet Atalay 
Ardahan 

Eşref Erdem 
Ankara 

Sabrı Ergiil 
İzmir 

Metin Arifağaoğlu 
Artvin 

Yahya Şimşek 
Bursa 

Murat Karayalçın 
Samsun 

Mehmet Moğultay 
tstanbul 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Mahmut Işık 
Sivas 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

Bekir Kıımbul 
Antalya 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Celal Topkan 
Adıyaman 
Yılmaz Ateş 

Ankara 
/. Önder Kırlı 

Balıkesir 
Mehmet Sevigen 

İstanbul 
Aydın Güven Gürkan 

İzmir 
Fuat Çay 

Hatay 
Fatih Atay 

Aydın 
Onur Kumbaracıbaşı 

Kocaeli 

(9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel 

Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı 
Necati Çelik Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Kurulan 
(9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenle
diği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Telek 
Afyon 

Komisyon Başkanı 
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RAPOR 

I- GİRİŞ 

A) Görev ve Yetki 
20 nci Dönemde Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT ve 54 Arkadaşı, Sosyal Sigortalar Kuru

mu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Ya
pılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 in
ci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK Hakkın
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin önerge vermişlerdir. 

Sözkonusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.10.1998 tarihli 6 nci 
Birleşimde görüşülmüş ve aşağıdaki 600 sayılı karar ile kabul edilerek Meclis Soruşturması Komis
yonu kurulmuştur. 

Karar No: 600 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel 
sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Ne
cati ÇELİK hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması Açılmasına; Soruşturmayı yapacak 15 kişilik Komisyonun 2 aylık çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçim tarihinden itibaren başlamasına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulununun 13.10.1998 tarihli 6 nci birleşiminde karar verilmiştir. 

Komisyon 23.12.1998 tarihinde birinci toplantısını yapmış ve çalışmalarına başlayarak Baş
kanlık divanını oluşturmuştur. Yapılan seçimde; Trabzon Milletvekili Sayın Yusuf BAHADIR Baş
kanlığa, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet ELKATMIŞ Başkanvekilliğine, Bolu Milletvekili Sa
yın Mustafa KARSLIOĞLU Sözcülüğe, Niğde Milletvekili Sayın M.Salih KATIRCIOĞLU'nu Ka
tipliğe seçilmişlerdir. 

Komisyon bu toplantısından sonra bir daha toplantı yapamamış ve çalışmalarını tamamlayama-
dan seçimler nedeniyle 20 nci dönem sona ermiştir. 

20 nci Yasama döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönem içinde sonuçlandırıl
mayan ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan 9/31 Soruşturma Önergesi ile birlikte 16 
adet Meclis Soruşturması Önergesi 21 inci Döneme intikal etmiştir. 

Meclis Başkanlığımız; bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin belirlenmesi amacıy
la Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari mahiyette görüş bildirmek üzere bir 
kaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrul
tusunda oluşan aşağıdaki öneri üzerine İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak sözko
nusu meclis soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu Yüce 
Genel Kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmayı uygun görmüştür. 

Öneri: 
Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması Komisyonlarınca rapora bağ

lanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış meclis soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleş-
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tirilen (9/40 ve 9/41) Esas Numaralı Meclis Soruşturmaları Önergeleri için 1, diğer önergelerin her 
biri için de 1 olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu (9/31 dahil) 
kurulması ve komisyonların ilk 2 aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip se
çimi tarihinden başlanılması önerilmiştir. 

Sözkonusu öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli 23 üncü 
birleşiminde okunarak 657 sayılı kararla kabul edilmiştir. 

Komisyon 17.02.2000 tarihinde saat 12.00'de en yaşlı üye sıfatıyla Eskişehir Milletvekili Sa
yın Mahmut ERDİR'in geçici Başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya 10 üye katılmıştır. Geçici 
Başkanın açılış konuşmasından sonra Komisyon Başkanlık divanı seçimine geçilmiştir. 

Yapılan gizli oylama sonucu Afyon Milletvekili Sayın Mehmet TELEK Başkanlığa, Sivas Mil
letvekili Sayın M.Cengiz GÜLEÇ Başkanvekilliğine, Siirt Milletvekili Sayın Nizamettin SEVGİLİ 
Sözcülüğe, Malatya Milletvekili Sayın Basri COŞKUN Katipliğe 10'ar oyla oybirliği ile seçilmiş
lerdir. 

Komisyon Başkanlığına seçilen Afyon Milletvekili Sayın Mehmet TELEK Komisyona hitaben 
bir teşekkür konuşması yapmış ve Komisyon; bütün toplantılarında tam tutanak tutulmasına, gerek
tiğinde çalışma süresi boyunca Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin alın
masına ve Başkana, gerekli gördüğü hallerde diğer Kurum ve Kuruluşlardan belge, bilgi istemesi
ne, bilirkişi çağırmasına, yetki verilmesi hususunu kararlaştırmıştır. (Ek-4) 

Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihde toplanarak çalışma esas ve usullerinin belirlen
mesi amacıyla 12.50'de toplantısını bitirmiştir. 

Ancak Komisyonumuz Başkanlık Divanını oluşturup, çalışmalarına başlamadan önce Komis
yon Üyelerimizden Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa HAYKIR, 03.02.2000 tarihinde, Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Nevzat TANER, 15.02.2000 tarihinde ve Yozgat Milletvekili Sayın 
Mehmet ÇİÇEK, 16.02.2000 tarihinde istifa etmişlerdir. (Ek-5) 

Boşalan üç üyelikten ikisine Genel Kurul'un 16.02.2000 tarihli 58 inci Birleşiminde Malatya 
Milletvekili Sayın Basri COŞKUN ile Konya Milletvekili Sayın Hasan KAYA, diğer üyeliğe ise 
Genel Kurul'un 17.02.2000 tarihli 59 uncu Birleşiminde Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER 
seçilmişlerdir. (Ek-5) 

Komisyonumuz çalışmalarına başladıktan sonra üyelerimizden Bingöl Milletvekili Sayın Mah
fuz GÜLER 22.02.2000 tarihinde, İstanbul Milletvekili Sayın Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK ile Ankara 
Milletvekili Sayın Hikmet ULUĞBAY, 24.02.2000 tarihinde ve İstanbul Milletvekili Sayın Süley
man YAĞIZ, 29.02.2000 tarihinde istifa etmişlerdir. (Ek-5) 

Boşalan 4 üyelikten birine Genel Kurul'un 23.02.2000 tarihli, 61 inci Birleşiminde Adana Mil
letvekili Sayın Ali GÖREN, diğer üç üyeliğe ise Genel Kurul'un 01.03.2000 tarihli 64 üncü Birle
şiminde Ankara Milletvekili Sayın Sedat ÇEVİK, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet KOCABAT-
MAZ ve Uşak Milletvekili Sayın Hasan ÖZGÖBEK seçilmişlerdir. (Ek-5) 

Komisyonumuz Sözcüsü Siirt Milletvekili Sayın Nizamettin SEVGİLİ Hac Farizasını yerine 
getirirken vefat etmiştir. Nizamettin SEVGİLİ'den boşalan üyeliğe Genel Kurul'un 28.03.2000 ta
rihli 72 inci birleşiminde Diyarbakır Milletvekili Sayın Nurettin DİLEK seçilmiştir. (Ek-5) 

Sayın Nizamettin SEVGİLİ Komisyonumuzun Sözcüsü olduğundan boşalan Sözcülüğe 
23.03.2000 tarihli toplantımızda toplantıya katılan 11 üyenin oyu ve oy birliği ile İstanbul Millet
vekili Sayın A. Emre KOCAOĞLU seçilmiştir. (Ek-2) 
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Çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüten Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki aylık çalışma 
süresi içinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi amacıyla, iki ay
lık yeni bir çalışma süresi verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına talepte bulun
muştur. 

Bu talep üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.04.2000 
tarihli, 80 inci birleşiminde, 684 no.lu kararla, 19.04.2000 tarihinden geçerli olmak üzere, iki aylık 
yeni ve kesin bir çalışma süresi daha verilmiştir. 

B) Soruşturmanın Konusu 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür

lüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Aça
rak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik Hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesine konu olan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1996 Aralık ayında An-
karada yapılmış olan kamu oyunda uzun süre tartışılan ve CHP tarafından da bir kaç defa Meclis 
gündemine getirilen personel alımları için açılan sınavla ilgili 3 Bakanlık Müfettişi (ikisi Başmüfet
tiş) ve üçte S.S.K. Müfettişinin birlikte, günlerce yaptıkları inceleme sonucunda tanzim ettikleri ra
porun ilgili mercilere ulaştığı, 

Sözkonusu raporda, özetle; 

S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından 1996 Aralık ayında Ankarada yapılmış olan ve başından 
sonuna kadar usulsüzlük, sahtecilik, kayırmalar yapıldığı ve siyasi kadrolaşma maksadıyla kullanıl
dığı tespit edilmiş olan personel alımı sınavının bütün sonuçları ile birlikte iptal edilmesi gerektiği, 
bu meyanda; 

Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Öze! Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği bu formlar ile Ge
nel Müdürlük üst düzey yöneticileri tarafından, ilgililere iletilen formların mesai saatleri dışında ge
nel müdürlükte toplu halde başvuru defterlerine kaydedildiği ve aday imtihana giriş belgelerinin de 
formları gönderen ilgililere verildiği, 

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen çok sayıdaki giriş belgesinin öğrenim grupları 
itibariyle burada tasnifi yapılıp, sıra numarası verilerek bilgisayara yüklendiği ve daha sonra aday
lara dağıtıldığı, bu suretle RP, Bakanlık ve SSK Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bağlantı kuran 
adayların kayıtlarının yapıldığı, 

Sınav kağıtlarının bilgisayarda değerlendirilmesi mümkün iken, istediklerini kazandırabilmek 
için bu yola başvurulmadığı, sınav kazanan 2042 adayın numaralarının ara vermeden ardarda birbi
rini takip ettiği, bunlardan 155 aday numarasının Kocaeli RP İl Başkanlığından bildirildiği (kayıt 
defteri imza yeri boş veya sahte imzalı), 

Sınav kazandırılmak istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdürlüğü
ne gönderilen listede bulunan adayların, Bakan Necati Çelik, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Özel 
Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, sınav kurulu üyesi gibi yetkililer ve
ya bunlara yakın çalışanların yakınları ile Refah Partisinden intikal ettirilen iş talep formlarından te
şekkül ettiği, 

Değerlendirmeden önce sınav kağıtlarının kimlik bölümlerinin açıldığı, sınav kağıtlarında dü
zeltmeler yapıldığının bilirkişilerce de tesbit ve teyit edildiği, 
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Yapılan inceleme ve beyanlardan 80 adayın sözlü sınava hiç girmedikleri, bu adayların içerisin
de Bakanın bazı yakınlarının da bulunduğunun anlaşıldığı, ayrıca ifadelerine başvurulan 687 aday ile 
itiraz üzerine kazandırılan 80 adayın 231'inin siyasi partilere kayıtlı olduğu, 178'inin de RP'li oldu
ğunun (Bakanın yeğeni 27044, kayınbiraderi 10292 No.lu adaylar) raporda tespit edildiği, 

Özel Kalem Müdürünün Bakanın talimatı dahilinde çalıştığı, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat 
konuyu Meclise getirdiği halde, Bakanın Teftiş Kuruluna konuyu intikal ettirmediğinin anlaşıldığı, 

Belirtilerek, 

Bu nedenle; zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında TCK'nun 240 
mcı maddesine uyan eylemlerinden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve 
sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması talebinin, 

Komisyonumuzca soruşturulmasından ibarettir 
II- MECLÎS SORUŞTURMA ÖNERGESİNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR 
Meclis Soruşturma Önergesinde; 

"Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Ankara'da yapılmış olan 
ve kamuoyunda uzun süre tartışılan ve CHP tarafından da bir kaç defa Meclis gündemine getirilen 
personel alımları için açılan sınavla ilgili 3 Bakanlık müfettişi (ikisi Başmüfettiş) ve üçte S.S.K. 
müfettişinin birlikte, günlerce yaptıkları inceleme sonucunda tanzim ettikleri rapor, ilgili mercilere 
ulaşmış bulunmaktadır. 

Müfettişler, sözü edilen sınava girmek için 88022 müracaatın kaydedildiği, 23 adet kayıt def
teri ile sınavı kazananların binden fazlasının özlük dosyaları, ayrıca sınavı kazandığı bildirilen ve 
kurumun merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere atanan 752 memur ile sınavı kazanama
yan 13 adayın ve ayrıca sınavla ilgili birçok Bakanlık ve Genel Müdürlük personelinin ifadelerine 
başvurmuşlardır. 

Emekliye ayrılmış olan Sınav Kurulu Başkanı Mahfuz Güler ile üye Mehmet Karaca ifade ver
mekten imtina etmişlerdir. 

Bakanlık eski müsteşarı ve anılan dönemde SSK Genel Müdür Vekilliği yapmış olan Ali Top-
taş, Eski Genel Müdür Ekrem Önal, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Birbenli ile o zamanki 
Bakanın danışmanı ve Özel Kalem Müdür Vekili Hayrettin Özbay ise başvuru yazısına cevap ver
mişlerdir. 

Konu ile ilgili olarak müfettişlerce bilgi ve görüşlerine ihtiyaç duyulan zamanın Bakanı Sayın 
Necati Çelik'e gönderilen 20.11.1997 tarih ve 35/14 sayılı yazıya ise hiçbir yanıt alınamadığı rapor
da kaydedilmiştir. 

Netice olarak yapılan sınavda; 
1-Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yö

netmeliğinin 15 inci maddesine aykırı davranıldığı, 

2-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları şoför adaylarından istendiği halde (B) ve (C) 
sınıfı sürücü belgesi alanların da alındıkları, halbuki; SSK Personel Unvan Yükselme Yönetmeliği
nin 6 ncı maddesinde, (E) sınıfı sürücü belgesi arandığı, 

3-Sınava gireceklerde yaş üst sınırı konmayarak personel yönetimi genel ilkelerine aykırı ha
reket edildiği, 

4-28.11.1996 tarihinden itibaren yapılacağı ilan edilen sınavın hava koşullan nedeniyle erte
lendikten sonra 2.12.1996 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile 6-7-8 Aralık 1996 tarihlerinde 
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yapılacağının duyurulduğu bu nedenle uzak yerlerden gelecek olanların ulaşım güçlüğü nedeniyle 
gelemediği ve 12793 adayın yazılı sınava katılamamasında bu durumun etkili olduğu, 

5-SSK Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre taşrada yapılması imkanı bulunmasına 
rağmen, sınavın yalnızca Ankara'da yapılması, düzenli ve güvenli bir ortamda yapılamamasına ne
den olmuş ve dolayısıyla zamanın yönetiminin kontrolünde istenilen sonuçları elde etmek maksa
dına matuf olduğu, 

6-Yalnızca adayların veya birinci derece yakınlarının getirecekleri iş talep formlarının kabul 
edileceği talimatı verildiği halde, zaman zaman bazı kurum personeli ile düzeni sağlamakla görev
li polis memurlarının getirdiği talep formlarının kabul edildiği, 

7-Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, bu formlar ile ge
nel müdürlük üst düzey yöneticileri tarafından, ilgililere iletilen formların mesai saatleri dışında ge
nel müdürlükte toplu halde başvuru defterlerine kaydedildiği ve aday imtihana giriş belgelerinin de 
formları gönderen ilgililere verildiği, 

8-Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen çok sayıdaki giriş belgesinin öğrenim grup
ları itibariyle burada tasnifi yapılıp, sıra numarası verilerek bilgisayara yüklendiği ve daha sonra 
adaylara dağıtıldığı bu suretle RP, Bakanlık ve SSK Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bağlantı kuran 
adayların kayıtlarının yapıldığı, 

9-Sınavda adaylara eşit koşulların sağlanmadığı (A) ve (B) grubu sorular arasında eşdeğerlik 
bulunmadığı, ayrıca (A) grubu adaylara sorulan 19 No.lu tarih sorusunda Misak-ı Milli ile ilgili 
olumsuz mesaj verildiği, 

10-Sınav kağıtlarının bilgisayarda değerlendirilmesi mümkün iken, istediklerini kazandırabil
mek için bu yola başvurulmadığı, sınav kazanan 2042 adayın numaralarının ara vermeden ardarda 
birbirini takip ettiği, bunlardan 155 aday numarasının Kocaeli RP İl Başkanlığından bildirildiği (ka
yıt defteri imza yeri boş veya sahte imzalı), 

11-Sınav kazandırılmak istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdür
lüğüne gönderilen listede bulunan adayların, Bakan Necati Çelik, müsteşar, müsteşar yardımcısı, 
özel kalem müdürü, SSK Genel Müdürü, genel müdür yardımcısı, sınav kurulu üyesi gibi yetkililer 
veya bunlara yakın çalışanların yakınları ile Refah Partisinden intikal ettirilen iş talep formlarından 
teşekkül ettiği, 

12- Değerlendirmeden önce sınav kağıtlarının kimlik bölümlerinin açıldığı, sınav kağıtlarında 
düzeltmeler yapıldığı, örnek olarak bilirkişiye verilen 435 adet sınav kağıdının hiçbirinde sınav ku
rulu üyelerinin el yazısı ile verilmiş puana rastlanmadığı, buna karşılık memur İsmail Anayurt tara
fından 56 sınav kağıdına puan verildiği ve sözlü sınavın 23-28 Aralık 1996 tarihinde yapılacağı ya
zılı sınavın açıklandığı 20.12.1996 günü duyurularak mevzuatta öngörülen 10 günlük itiraz süresi
nin beklenmediği, 

13- Sözlü sınavın birer kişi ile yapıldığı, verilen notun kurul notu olarak gösterildiği, aşçı ve 
şoför adaylarının sözlü imtihanının ise tamamen sınav kurulu dışında yapıldığı, göstermelik bir sı
nav olduğu her halinden belli olduğu ve itirazların Personel Yönetmeliği gereğince sınav kurulun
ca değerlendirilmesi gerekirken, itiraz ettirilen ve sahte imzalarla deftere geçirilen 80 adaya ait sı
nav kağıdının hiçbirinde sınav kurulu üyelerine ait verilmiş puan olmadığı, 23 adayın puanının me
mur İsmail Anayurt, 15 adayın puanının ise memur Muhlis Güllü tarafından verilerek sınav kazan
dırıldıktan, 
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14-Yapılan inceleme ve beyanlardan 80 adayın sözlü sınava hiç girmedikleri, sözlü sınav tuta
nakları puanlarının 37'sinin memur Muhlis Güllü, 29'unun memur Murat Aktaş, birinin de İsmail 
Anayurt tarafından verildiği, tebligatların sahte işlemlerle 8 ve 22 Ocak 1997'de yapılmış gibi gös
terildiği ve ilkokul diplomalı gözüken 5407 ve 20720 No.lu, biri de ortaokul diplomalı gözüken 
21013 numaralı adayların okur-yazar olmadıkları, ayrıca 5407 ve 21013 No.lu adayların yazılı sı
nav sonuçlarına itiraz ettirilerek imtihan kazandınldıkları; 12136 No.lu adayın da yerine ağabeyi
nin girdiği, Bakanın bazı yakınlarının da bu 80 kişi içinde olduğunun anlaşıldığı, ayrıca ifadelerine 
başvurulan 687 aday ile itiraz üzerine kazandırılan 80 adayın 231'inin siyasi partilere kayıtlı oldu
ğu, 178'inin de RP'li olduğunun (Bakanın yeğeni 27044, kayınbiraderi 10292 No.lu adaylar) rapor
da tespit edildiği, 

15-Özel Kalem Müdürünün Bakanın talimatı dahilinde çalıştığı, Malatya Milletvekili Ayhan 
Fırat konuyu Meclise getirdiği halde, Bakanın Teftiş Kuruluna konuyu intikal ettirmediği anlaşıl
mıştır. 

Raporun sonunda; Bakanın Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde belirtilen görevini kö
tüye kullanma suçunu işlediği belirtilmektedir. Müsteşar Ali Toptaş ve Genel Müdür Ekrem Önal'ın 
da 240 inci maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanma suçu işlediği, diğer görevlilerin ise 
TCK'nun 339 uncu maddesinde kayıtlı (Resmi Evrakta Sahtekarlık) suçu işledikleri, çoğunun me
muriyetten men ve bir daha Devlet hizmetine alınmamaları ve hepsi hakkında Cumhuriyet Savcılı
ğına suç duyurusunda bulunulmasına ve başından sonuna kadar usulsüzlük, sahtecilik, kayırmalar 
yapıldığı ve siyasi kadrolaşma maksadıyla kullanıldığı tespit edilen bu sınavın, bütün sonuçlarıyla 
birlikte iptal edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır denilmektedir. 

Bu nedenle; yukarıda belirtilen hususlar gözönüne alınarak, zamanın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Necati Çelik hakkında TCK'nun 240 inci maddesine uyan eylemlerinden dolayı Ana
yasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılması" istenmiştir. 

III- KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
A) Yazışmalar 
- 20. Dönemde; 
1- Komisyon 24.12.1998 tarihli, 9/31-2 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığın

dan sözkonusu sınavla ilgili soruşturma raporunu istemiş ve rapor komisyona gönderilmiştir. (Ek-1) 
2- 24.12.1998 tarihli, 9/31 sayılı yazı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığın

dan sözkonusu sınavla ilgili olarak yaptırılan denetim raporu istenmiş ve cevaben anılan Kurul Baş
kanlığından alınan 28.12.1998 tarihli, 1322 sayılı yazıda, (Ek-1) özetle; 

Bu konuda Kurullarınca özel bir rapor düzenlenmediği, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki 24.06.1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hük

münde Kararname'de, denetimler sırasında tesbit edilen usulsüzlüklerin Kurulları tarafından soruş
turulması öngörülmediğinden, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesinin 4. fıkrası 
uyarınca, Kurullarının belirlediği konulardaki usulsüzlüklerin teftiş ve soruşturulmasında, denetle
nen kuruluşların bağlı veya ilgili oldukları Bakanlıkların görevli ve yetkili kılındıkları, 

SSK'nun 1996 yılı çalışmalarına ilişkin olarak 1997 yılında Kurullarınca hazırlanan, yıllık de
netim raporunun 30-32. sayfalarında, Aralık 1996 tarihinde yapılan SSK personel sınavına ve bu 
konuda, Kurumun bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, 23.07.1997 tarihli 
Onay'la başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğüne değinildiği ve bu soruşturmanın bir an önce so
nuçlandırılmasının, raporun XV. sayfasında, 13 No.lu temenni olarak yer aldığı, 
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SSK'nun 1997 yılı çalışmalarının denetimi sırasında 1998 yılında ise, sözkonusu soruşturma
nın tamamlandığına; ayrıca Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca da aynı konuda incelemeler
de bulunulduğuna ve sınavla ilgili işlemlerin adli ve idari yargı mercilerine de intikal etmiş olduğu
na muttali olunduğu, 

Kurulları denetim görevlilerince bu konuları içeren, SSK'nun 1997 yılı çalışmaları hakkında
ki yıllık denetim raporu hazırlanmış olmakla beraber, Üyeler Kurulunun gündeminde bulunan bu 
raporun henüz görüşülüp kesinlik kazanmadığı, 

Kesinlik kazandığında, bu raporun da Başkanlığa ayrıca takdim olunacağı, 
Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen sözkonusu soruşturma sonunda 

düzenlenen 23.03.1998 tarih ve 1-1-1 sayılı soruşturma raporu ile aynı konuda Başbakanlık Maka-
mı'nın 03.07.1998 tarih ve TEFTİŞ M:84 sayılı Olur'larına ilişik Başbakanlık Teftiş Kurulu ince
lemesinde, Aralık 1996 ayında SSK'nda yapılan personel sınavına ilişkin değerlendirmeler ile gö
rüş ve önerilere yer verildiğinin öğrenildiği, 

Adli ve idari mercilerinde açılan dava ve kovuşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin de SSK Ge
nel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bulunduğu, 

Hususlarına yer verilmiştir. 
3- 24.12.1998 tarihli, 9/31-4 sayılı yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözko

nusu sınavla ilgili olarak Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin ra
por ile atama ve terfilere ilişkin Personel Yönetmeliği istenmiş, rapor ve yönetmelik komisyona 
gönderilmiş ancak Komisyon Başkanı Trabzon Milletvekili Yusuf BAHADIR sözkonusu yönetme
liği alıp Komisyona tekrar vermemiştir. 

21. Dönemde; 
1- içişleri Bakanlığına gönderilen 24.02.2000 tarihli, 9/31-7 sayılı yazımız ile Mülkiye Başmü

fettişi A. Nezih DOĞAN'ın bilirkişi olarak Komisyonda görevlendirilmesi istenmiş ancak Bakan
lık görevlendirmeyi komisyon çalışmaları bittikten sonra 27.4.2000 tarihinde yapmıştır. 

Dolayısıyla A. Nezih DOĞAN komisyon çalışmalarına katılamamıştır. 
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen 24.02.2000 tarihli, 9/31-8 sayılı yazı 

ile; Bakanlıkları Teftiş Kurulu Başkanlığınca 31.12.1998 tarihli, 1083 sayılı yazıları ile Komisyo
numuza gönderdikleri yazı ve ekleri haricinde konu ile ilgili olarak başkaca belge ve bilgiler varsa 
en kısa sürede komisyonumuza gönderilmesi talep edilmiştir. (Ek-2) 

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen 24.02.2000 tarihli, 9/31-9 sayılı yazı ile 
bahse konu personel alımı sınavında haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri yönünden suç duyu
rusunda bulunmaları ilgili soruşturma raporunda önerilen SSK Genel Müdürlüğü üst düzey yöneti
cileri ve sınav komisyonu üyelerinin yargılanmaları için dosyaların mahkemeye intikal ettirilip et-
tirilmediği, ettirilmiş ise hangi aşamada olduğu, aynı raporda belirtilen disiplin hükümleri ve idari 
yönlerden yapılan işlemlerin, sonuçları ile birlikte en kısa sürede komisyonumuza yazılı olarak bil
gi verilmesi istenilmiştir. (Ek-2) 

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 01.03.2000 tarihli, 218 sayılı cevabi yazılarında; 
31.12.1998 tarihli, 1083 sayılı yazıları ekinde komisyonumuza gönderilen dosya ve belgelerden 
başka Bakanlıklarında bilgi ve belge bulunmadığı kaydedilerek, adları geçen SSK personeli ile il
gili olarak disiplin yönünden yapılan işlemlerle ilgili bilgi notları gönderilmiştir. (Ek-5) 

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılan 24.02.2000 tarihli, 9/31-10 sayılı yazı ile 
iki SSK müfettişinin bilirkişi olarak komisyonda görevlendirilmeleri ve bu görevlendirmenin 
28.02.2000 tarihine kadar yapılması istenmiştir. (Ek-2) 
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6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan 28.02.2000 tarihli,10536 sayılı yazıda; 
Meclis soruşturması komisyonuna bilirkişi olarak SSK Genel Müdürlüğü Başmüfettişleri Sabahat
tin ŞUVAK ile Can ÖNAKIN'ın görevlendirildikleri belirtilmiştir. (Ek-5) 

7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen 08.03.2000 tarihli, 9/31-13 sayılı yazı 
ile Bakanlıkları Hukuk Müşaviriliğinden bir avukatın komisyonda bilirkişi olarak görevlendirilme
si istenmiştir. (Ek-2) 

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22.03.2000 tarihli, 53-621 sayılı yazısı ile komis
yonda bilirkişi olarak SSK Genel Müdürlüğü Avukatı Abdurrahman ÖZDEMİR'in görevlendirildi
ği bildirilmiştir. (Ek-5) 

9- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 08.03.2000 tarihli, 9/31-14 sayılı yazı ile; 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1998/35728 hazırlık, 1998/32946 esasında kayıtlı ve 8. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1998/188 esas sayısı ile SSK eski Genel Müdürü Ekrem ÖNAL ve arkadaşları hak
kında yürütülen kamu davasına ait 1998/1094 sayılı iddianamenin komisyonumuza gönderilmesi ta
lep edilmiş, söz konusu iddianame örneği elden komisyonumuza intikal ettirilmiştir. (Ek-2, Ek-5) 

10- Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilen 08.03.2000 tarihli 9/31-15 sayılı ya
zı ile; SSK Personelleri İsmail ANAYURT ve Murat AKTAŞ hakkındaki gerekçeli kararların birer 
örnekleri istenmiş, anılan Mahkemenin 09.03.2000 tarihli, 2000/9 sayılı yazısı ile bahse konu karar 
örnekleri gönderilmiştir. (Ek-2, Ek-5) 

11- Ankara 2. İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilen 08.03.2000 tarihli, 9/31-16 sayılı yazı 
ile; SSK Personelleri Muhlis GÜLLÜ, Üzeyir KARAASLAN ve Orhan KANCAN hakkındaki ka
rarların birer örneklerinin gönderilmesi istenmiş, Ankara 2. İdare Mahkemesi Başkanlığının 
09.03.2000 tarihli, 2000/19 sayılı yazısı ekinde talep edilen karar örnekleri gönderilmiştir. (Ek-2, Ek-5) 

12- Ankara 8. İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilen 09.03.2000 tarihli,9/31-17 sayılı ya
zı ile SSK Personelleri Yusuf EKŞİ ve A. Şahin YALÇINTÜRK hakkındaki gerekçeli kararların bi
rer örneklerin gönderilmesi istenmiş, bahse konu karar örnekleri elden komisyonumuza intikal etti
rilmiştir. (Ek-2, Ek-5) 

B) ALINAN İFADELER: 
Komisyonumuzca, önergede ilk imza sahibi olarak bilgisine başvurma ihtiyacı duyulan Ayhan 

FIRAT'a gönderilen'21.02.2000 tarihli, 9731-5 sayılı yazı ile 23.02.2000 günü yapılacak toplantı
da hazır bulunması istenilmiştir. 

Ayhan FIRAT'ın 23.02.2000 günü komisyonda yapmış olduğu açıklamaya, kendisine sorulan 
sorulara verdiği cevaplara aşağıda aynen yer verilmiştir: (Ek-6) 

"27 sene devlet hizmeti yaptıktan sonra siyasete atıldım. 17 nci ve 20 nci dönem milletvekili 
olarak Meclise katılmıştım. Daha önce de, Yüce Mecliste, Danışma Meclisinde üyelik yapmıştım. 
1996 yılı sonlarına doğru SSK'nın personel ihtiyacı için 2500 kişilik bir imtihan açılacağı söyleni
yordu. Bu konuda görüşlerimi Meclis kürsüsünden dile getirdim. Bu imtihanın ÖSYM kanalıyla ya
pılması gerektiğini, çünkü, büyük bir tehacüm olacağını ve bundan ancak bu şekilde rahatlıkla dü
rüst bir imtihan neticesi SSK'nın zarar görmeden kurtulacağını, çıkacağını Meclis kürsüsünden ifa
de ettim, bir gündem dışı konuşmam Sayın Bakan bana cevap verirken şunu söyledi: "Çok acil ih
tiyacı var, 2500 kişiyi acil olarak alacağız. Dolayısıyla, biz bunu ÖSYM'ye yaptırmıyoruz; ancak, 
tertemiz, açık, doğru bir imtihan olacaktır; bundan kuşkunuz olmasın" dediler, Meclis kürsüsünden, 
Ben de bunu teminat olarak kabul ettiğimi belirttim. İmtihan stadlarda yapılacaktı. Zannediyorum, 
11 inci ayın sonuna doğru günü kesinleşmişti; 11 inci ayın 28'i olabilir. Fakat, ona iki üç gün kala, 
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bir ilanla havaların yağmurlu olması dolayısıyla imtihanın tehir edildiği söylendi ve birçok gelen 
dağıldı. Daha önce kayıt için gelmişti vatandaş. Hatta ben buna da itiraz etmiştim. Kayıt için Anka
ra'ya kadar getirmeyin bu insanları; bölge müdürlükleri var, herkes bölgesinde kayıtlarını yaptırsın; 
bilahara imtihana gelsin; çünkü, masraflı bir şey; vatandaşı masrafa sokmayalım demiştim; bu ol
madı. imtihan tehir edildikten, zannediyorum, üç dört gün sonra, bir basın toplantısıyla, imtihanın 
6,7, 8'inde yapılacağı ilan edildi. Yani, 28'inde iptal edilen imtihan 6,7, 8'i olarak belirlendi. Bu
nun üzerine, aslında, kayıtta da büyük aksaklıklar oldu; yani, form bulunmadı, formlar satılıyor de
nildi; şu oldu bu oldu. Bütün bunlar dedikodu kısmı diye pek üzerinde durmadık; ancak, imtihan 
açıldıktan sonra, kâğıtların okunma süresi, her kâğıt için 90 binin üzerinde müracaat var; bu kısa sü
rede gelemeyen oldu ve zannediyorum, 78 bin civarında insan imtihana girdi. Bu imtihan kâğıtları 
10 gün içinde veya 11 gün içinde 5 kişilik bir komisyon tarafından okundu ve ilan edildi. Hesap ya
pınca, insanların uyku saatlerini ayırsak 5 saniye düşüyor her kâğıdın okunması için. Ben okul mü
dürlüğü de yaptım. Sorulan sorular da bayağı yüklü. Böyle bir imtihanda 5 saniyede bir kâğıdın 
okunmasının mümkün olmadığı kanısına vardım. Daha sonra, birçok duyum kulağımıza geldi ve 
ilan edilecek dediler kazananlar. Ben, kazananların listesi ilan edildi denildikten üç gün sonra -cu
ma günü söylendi- pazartesi gittim Etlik'teki şeye; orada neticeleri görmek için. "Kaldırıldı" dedi
ler. Bu defa, SSK Genel Müdürlüğüne gittim. "Ben bunları görmek istiyorum" dedim. "Asıldı, kal
dırıldı" dediler. Bu şekilde, gazetelerde de kazananlar ilan edildi. Gazetelerde ilan edilmesinin se
bebi de benim. Yine bir gündemdışı konuşmada "bunları asacaksınız, vatandaşı çağıracaksınız, 75 
bin kişi Ankara'ya gelecek, bunları yapmayın; gazetede ilan edin" dedim. Onun üzerine, hakikaten, 
gazetede ilan ettiler. Gördüm ki, gazetedeki ilanlarda son derece çarpıcı neticeler var. Mesela, not
larım çok ama, bir dosyadan birkaç tane okumak istiyorum. İlkokul mezunlarından 20710'dan baş
lıyor; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27'ye kadar. Yine, 11216'dan 
başlıyor, 11248'e kadar ara vermeden. Lise mezunlarından 48092'den başlıyor, 115'e kadar; 
33431'den başlıyor, 33540'a kadar; yani, 140 kişi veya 110 kişi. Yüksekokulda 6504'ten başlıyor 
9'a kadar; 6512'den başlıyor 19'a kadar. Bilhassa lise ve ilkokulda bu çarpıcı şeyleri görünce bu 
imtihanın sağlıklı bir imtihan olmadığı kanaatine vardım ve yine Meclis kürsüsünde gündemdışı ko
nuşma yaptım, düzeltilmesini istedim. Olmayınca, Bakan hakkında gensoru verdim. Bu gensoru 18 
oy farkıyla reddedildi. İşte, ondan sonra ikinci büyük şey yapıldı. Reddin üzerine, hiç listede olma
yan 200 küsur kişi sözde itiraz ettirildi ve itiraz neticesi bunlar kazandırıldı. İtiraz diye bir şey du-
yurulsaydı belki herkes itiraz ederdi. Ben bu kanaata nasıl vardım? Ben, her işin kanıtını elime al
madan ortaya çıkan bir milletvekili değildim. Size bir nüsha vermek istiyorum Sayın Başkan. Ba
kın, bu kayıt defterinden aldığım 80-90 kişilik bir kayıttır. İmzalar burada; bir kalemden çıkmıştır, 
hep aynı imzadır. Yani, giremeyen bazı kişiler, bu şekilde itiraz ettirilerek alınmıştır. Bunu o zaman 
bir basın toplantısıyla da izah ettim. Burada, Sayın Bakan konuşmasında bize çatarken bizi kötüle-
di, her türlü şeyi söyledi falan; ama, bir tek şey söyledi. Dedi ki "benim birinci derece değil, onun
cu derecede bir akrabamı bulursanız ben istifa ederim." Ben de İzmit'e gittim, üç gün kaldım. Tes
pitlerimi getirdim ve Meclis kürsüsünden ifade ettim. İstifasını istedim. Bu defa "Çelik soyadlı" de
di. Çelik soyadlı da bir şeyi buldum söyledim. Bunlar benim yapacağım işler değildi; fakat, benim 
üzüldüğüm şuydu: Takdir buyurun, şu imzaları ben vereyim. Bakın, şu imzalara bakın; böyle uydur
ma imzalarla sözde müracaat ediyor, "kâğıdımın bir daha okunması" diyor ve bunların hepsi kazanı
yor. Müracaat edip de kaybeden yok. İncelenme isteyip de kaybeden yok. Yalnız, incelenme isteyip 
de imtihana girmeyen var. İmtihana girmiyor, inceleme istiyor. Bu konuda fazla iddialı değilim; ama, 
onu da söylemek istiyorum. İmtihana girmeden incelenmesini isteyip kazananlardan belki orada işa
retlemiş olabilirim. İmtihansız, 512 Hicran Güvenç. İmtihan kazanabilmek için, bir kere, ilkokul 
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mezunu olmak lazım. Okuma yazmayı bilmeyenler var. Devletten geldim ben, böyle bir şeyi asla 
kabul edemem. Ben bir milletvekili olarak üç sene buna emek verdim, üç sene peşinde koştum. Ne
den; çünkü, hem Meclis hem devletin müesseseleri yıpranmamalı bana göre. Bunlar, devletin mü
essesesini yıpratır. Onun için bunların peşinde koştum. Demin de söylediğim gibi, burada imtihana 
girmeden kazananlar var. Okuma yazma bilmeyenler var. Nasıl olur, müracaat edenlerin hepsinin 
kâğıdı okunuyor ve kazanıyor. Bu liste, zannediyorum, 200 küsur civarında; ama, ben bu kadarını 
temin edebildim. 

Sonra, Sayın Bakanın müsteşarı bir beyanat verdi; "ben bu imtihanın dürüst olduğunu iddia et
miyorum, bunu kabul ediyorum, benim de akrabalarım var, Bakanın da akrabaları var; Bakan da 
kendi şeylerine yardım etmiş" dedi. "Müsteşardan itiraf: SSK sınavı adil değil" diye... "Kocaeli'ne 
sahip çıktı" diyor müsteşarı. Sonra, bakın, bu imtihan 2500 kişi için açıldı. 5310 kişi alındı. Daha 
doğrusu bunun 3800'ü alındı, 1500'ü son aşamada durduruldu, hükümet değişikliğinde kaldı. Bile
miyorum, ben, Sayın Bakana karşı bir insan değilim. Herkese saygı duyarım. Bu hareket, söyledi
ğim gibi, hem devleti hem Meclisi hem devletin müesseselerini yıpratır. Sonra, ben, 75 bin-90 bin 
gencin hakkını korumak için bunun peşine gittim. Yoksa, benim hiçbir akrabam, hiçbir tanıdığım, 
hiç kimseye de şey olmadım; zaten, olsam böyle olmazdı. Devletin imtihanlarını, bence, büyük im
tihanları, fazla katılımlı imtihanları ÖSYM'ye yaptırmasını istiyorum. Yine, benim zamanımda, 
Malatya'da İnönü Üniversitesinin açtığı imtihanın, Mecliste yaptığım şeyle, giderek, ÖSYM kana
lıyla yapılmasını sağladım. 5500 kişi girdi, 77 kişi alındı. Hiçbir dedikoduya mahal bırakılmaması 
için benim görüşüme göre böyle olması lazım. 

Sayın Başkanım, benim bütün düşüncelerim, verdiğim önergelerde, Mecliste yaptığım konuş
malarda hepsinde apaçık ortada. İstenirse, dosyalarım çok; fakat, bir kısmını veya bize şu konuşma
nın metnini getirin derseniz, onları daha geniş bilgi için getirebilirim. Belki, şimdi, tarihlerde tam 
söyleyemedim; ama; 11 inci ayın 28'indeydi, tehir oldu. 6,7, 8'ine kaldı. 10 veya 11 günde okun
du bu 78 bin kâğıt. Hesap ettim, bir insana 15 gün devamlı görev verilse ve başında adam beklese, 
hiç değilse 8 saat uyursa, geriye kalan saatlerini hesap ettim, 5 veya 6 saniye düşüyor bir imtihan 
kâğıdının değerlendirilmesi. 

Ayrıca, burada basının da tespit ettiği bazı şeyler var. Mesela, bir kopya meselesi var. Bunu fo
toğraflar da açık açık gösteriyor. Kopyada 20-30 kişi birlikte kopya çekmişler. Dışarı çıktıkları za
man -şeyin telefonları da var burada- cevaplara bakmışlar; 1 tane yanlış, 19 tane doğru. Fakat, bu 
20-30 kişiden hiç kimse kazanamamış, 1 kişi hariç. Cevaplar da ilan edilmedi. Cevaplar ilan edilir, 
alır vatandaş, bakar, hangi soruyu doğru, hangisi yanlış yapmış, bir karar verme olanağına kavuşur. 
Bu da olmadı bu imtihanda. Benim genelde söyleyeceklerim bunlar. Ayrıca, sayın üyelerin sorula
rı olursa, memnuniyetle, bildiğim kadarıyla doğru cevaplar vermeye çalışırım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Fırat. Buyurun. 
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Şimdi, ben, iki soru soracağım. Birincisi, soru ba

bının ötesinde, sayın vekilimiz "bu sınavları ÖSYM yapmalıdır" dediler; ben, tutanaklara geçmesi 
babında söylüyorum, hem Millî Eğitim Komisyonunun bir üyesi hem YÖK Araştırma Komisyo
nunda bulunmam hasebiyle, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavların da ne kadar doğru ve ne kadar 
dürüst olduğu şaibesi var; tutanaklara geçmesi açısından özellikle bunun üzerinde duruyorum. Eğer, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda, bu araştırmanın sonunda da, Meclise bir tavsiyede bulu-
nacaksa, ayrıca, bu tür sınavların ÖSYM'de değil, devlet kendi eliyle, hükümet bazında, bu konu
da daha sağlıklı güzel sınav merkezleri oluşturulması gerektiğini ayrıca vurgulamak istiyorum; bu 
birincisi. İkincisi, bir eğitimci olarak bir şeyi öğrenmek istiyorum: Acaba, bu yapılan, 78 bin kişi-
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nin katılmış oldu sınav, test sınavı olarak mı yapıldı; yoksa, klasik dediğimiz yazılı sınav olarak mı 
yapıldı? Onu da merak ettim, merakımı mucip onu soruyorum; Sayın Vekilim bunu biliyorsa, bu 
konuda bizi aydınlatırlarsa memnun olacağım. Benim, şimdilik soracağım bunlar. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Fırat, soruları tek tek mi cevaplarsınız, yoksa hepsi sorul
sun sonra mı cevaplarsınız? 

AYHAN FIRAT - Siz, nasıl uygun görürseniz. 
BAŞKAN - Üst üste olursa daha iyi olur. Sayın Bozkurt'un sorusunu cevaplayınız, ondan son

ra... 
AYHAN FIRAT - Sayın Başkanım, sayın vekilim belki haklılar, belki başka bir şey de oluş

turulabilir; ancak, Türkiye'de, en az hatayla sınav yapan müessese olarak, ÖSYM, şimdiye kadar 
kendini ispat etmiş. Hataları olmuyor mu; oluyor. Ancak, şunu söylemek istiyorum: Müessese za
rar görmezdi, SSK zarar görmezdi, Bakanlık, devlet zarar görmezdi ve bu konuda Meclis yıpran
mazdı. Yoksa, ÖSYM de yaparsa, cezasını çeker; ama, hiç değilse, ÖSYM cezasını çeker ve bu ka
dar da şey olmazdı gibi geliyor bana. İkincisi efendim, sayın vekilimin sorduğu, test usulü yapıldı. 
Her soru soruldu, dört, beş cevabı var; a, b, c, d diye, onu işaretleyerek yapıldı ki, buna test usulü 
imtahan diyorlar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sevgili. 
NİZAMETTİN SEVGİLİ (Siirt) - Ben de, iki konuda zatıâlinizden bilgi istiyorum. Eğer yanıl

mıyorsam, buyurdunuz, okuma yazma bilmeyenlerde var, okuma yazma bilmeyenler de imtahan 
kazandılar dediniz. Bunları, nasıl tespit ettiniz ve nasıl araştırdınız? Bir de, yine buyurdunuz, imti
hana katılmadan hiç imtihana girmeden, yine kazananlar var. Onları nereden tespit ettiniz ve bun
lar kimlerdir biliyor musunuz? Bu konuda bize bir şeyler verebilir misiniz? 

AYHAN FIRAT - Efendim, şimdi, Başbakanlık müfettişleri, bu konuda tahkikat yaptılar. Ben, 
önce böyle bir şey söylemedim; ama, o müfettiş raporunu aldım, tetkik ettim. Orada gördüm ki, mü
fettişler orada diyor ki imtahana girmeden kazanan var, okuma yazma bilmeyenler var. Ben, müfet
tiş raporunu, Meclise verdiğim şeyde kaynak olarak gösterdim. 

NİZAMETTİN SEVGİLİ (Siirt) - Özür diliyorum, ben daha dosya münderecatını incelemiş 
değilim, Sayın Başkanımız yeni verdi. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Ben, yardımcı olmak için bir konuya değinebilir miyim. Baş
bakanlık teftiş kurulu raporunun 14 üncü maddesinde mehaz da belli. 

AYHAN FIRAT - Efendim, ben, müfettiş raporunu okuduktan sonra, bu konuyu gündeme ge
tirdim, gerçi gazete haberlerinde var, isterseniz isimlerini okuyayım ben. 

NİZAMETTİN SEVGİLİ (Siirt) - Yani, müfettiş raporlarında var. 
BAŞKAN - Sayın Sevgili, evet, var. Sayın Fırat'ın bahsetmiş olduğu hususlar, daha sonra ya

pılan müfettiş raporlarında var. Ben inceledim, bugün, sizlerin incelemeniz için iletebildim. 
MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Müsaade ederseniz, 14 üncü maddede yazılmış. 

BAŞKAN - Ben de, aynı soruyu soracaktım Sayın Fırat; acaba, müfettiş raporlarından önce siz 
bunu nasıl ortaya çıkardınız diye bir fikir; siz, beyan ettiniz, müfettiş raporlarından sonra bu konu
da bilgileriniz olduğunu. 

AYHAN FIRAT - Evet. 
BAŞKAN - Başka soru?.. Buyurun, Sayın Doğan. 
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AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Şimdi, ben de, tutanaklara geçmesi açısından söylüyorum. 
Şimdi, sınavların ÖSYM kanalıyla tarafından yapılması, doğru bir şey, buna bir itiraz yok. Ancak, 
burada benim itirazım şuna: Bugüne kadar, bu tür sınavlar, ÖSYM tarafından yapılmıyordu; neti
cede, daha sonraki hükümet, bütün devlet memuriyet sınavlarının ÖSYM tarafından yapılması ko
nusunda bir karar aldı. Yani, o zaman için, sınavların ÖSYM tarafından yapılmamasının yasaya ay
kırı hiçbir tarafı yok, onu söyleyeyim. Şimdi, esas benim sormak istediğim soru şu: 200 kişi civa
rında bir isim söyledi sayın milletvekilimiz. Ben, o zaman, sayın Bakan ile sayın milletvekilimiz 
arasında Mecliste geçen tartışmaları da çok iyi biliyorum, birbirini incitici noktada tartışmalar geç
ti. Şimdi "200 kişi civarında insana sözde itiraz ettirildi" dedi. Yani, sözde itiraz ettirildiğini nere
den biliyoruz; çünkü, ben, itiraz edip sonuç alamayanları da biliyorum. Bunu iyi biliyorum, ben 
isim olarak, adres olarak bunu verebilirim. Şimdi "itiraz duyurulsaydı, herkes itiraz ederdi" dedi. 
Sınav geleneğinde, buna itiraz edebilirsiniz diye bir şey var mı; yani, duyuru geleneği var mı? Ben, 
öğretmenlikten geliyorum, herkes, her sınava itiraz edebilir; ama, bunun duyurulmaması, siz itiraz 
edebilirsiniz diye duyurulmaması niye suç olsun? Böyle bir suç var mı? Şimdi, uydurma imza me
selesi var. Sayın milletvekilim, bir imzanın uydurma olup olmadığını, böyle gözle belki tahmin ede
biliriz; ama, bu uydurmadır diye iddia etmek, itham etmek yanlıştır. Adli tıp falan mı inceledi de, 
uydurma olduğunu söylüyoruz? Hicran Güvenç'le konuştuk mu? Yani, bu, inceleme istemiş, sına
va girmemiş; ama, sınav kazanmış; konuştuk mu? Gerçekten böyle midir bu? Bir şey söyleyeyim, 
Türkiye'de keşke birtakım araştırmalar, birtakım soruşturmalar siyasî içerik taşımasa. Biz, 54 üncü 
hükümetin düşüş biçimini biliyoruz, 55 inci hükümetin kuruluşunu biliyoruz; o günkü konjonktürü 
biliyoruz, o günkü müfettişlerin hangi kafa yapısıyla araştırma yaptığını, inceleme yaptığını biliyo
ruz. Yani, ortada bir siyaset kokusu da olabilir. Yani, müfettiş raporları, bu kadar ciddî iddialar için 
sizce yeterli mi? Tabiî, okuma yazma bilmeyenlerin kazanıp kazanmadığı da, bunlar çok kolay tes
pit edilebilecek şeyler. Teşekkür ederim. 

AYHAN FİRAT - Sayın milletvekilimin sorduğu şeylere sırayla cevap vereyim müsaade eder
seniz. Şimdi, ÖSYM'yi söylerken, üç sene önce SSK yine böyle bir imtahan yapmıştı, ÖSYM'yle 
yapmıştı; onun için söyledim. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Burada yetkisi var, yapmaz. 

AYHAN FIRAT - Bölgelerde müracaat yapıldı, ÖSYM yaptı ve böyle bir şey olmamıştı, onun 
için söyledim. İtiraz edip kazanamayan olup olmadığını bilmiyorum; yalnız, buradaki imzaların... 
Kusura bakmayın, sayın milletvekilim, şöyle bir bakın; yani, siz öğretmen olduğunuza göre... 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - B u çok kolay sayın milletvekilim, bunun neticesini almak 
çok kolay. 

AYHAN FIRAT - Şimdi, bunu iddia eden de ben değilim, müfettiş raporlarında, bu konuda 
da, yine bilgi var. Ben, bunları müfettiş raporlarından... 

BAŞKAN - Kriminal laboratuvarlarında yapılmış efendim. Size verdiğimiz notlarda var, geç 
verdiğimiz için kusura bakmayın. 

AYHAN FIRAT - Müfettişler, bunları gerekli yerlere götürürler, ondan sonra yazarlar rapor-
larına.Tabiî, bütün müfettiş raporlarını doğru kabul etmek, yüzde 100 belki mümkün olmayabilir; 
ama, yüzde 90, yüzde 95, müfettişlerin raporlarına saygı göstermek gerekiyor. Tabiî, bu, benim bir 
görüşümdür. Ben, sonra, elime kanıt, müfettiş raporlarını almadan, böyle bir iddiada da bulunma
dım, onu da belirtmek istiyorum. Benim iddialarım; 5 saniyede bir kâğıt okunmaz, iç içe oturulmuş 
bir düzende imtahan olmaz... 

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Kişi mi okudu sayın milletvekilim bu kâğıtları? 
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BAŞKAN - 5 kişilik komisyon. 
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Genelde, bu test sınavlarını kişiler okumaz ya op

tik bir okuyucu ya da bir anahtar kullanılıyor. 

AYHAN FIRAT - Kişi okumuş. 

BAŞKAN - Sayın Vekilim, ben, raporu okudum onu söyleyebilir, bilgi işlem dairesinde, hat
ta bu konuda da, o zaman ki bilgi işlem dairesi başkanının -okuduğunuz zaman ortaya çıkacak olan 
şeyleri göreceksiniz- bilgi işlem dairesinden, zorla, benim elimden "bilgi işlem dairesi tarafından 
optikle yapılamaz diye genel müdürlük yazı aldı" diye de bir iddiası var. 5 kişilik bir komisyon 
oluşturulmuş, 5 kişi okumuş; ama, değerlendirmelerde orada çalışan bazı memurların imzalan kri-
minal laboratuvarlarda test edilmiş, onun raporları var. Sizin sorduğunuz sorular, o raporlar, yani, 
müfettiş rapoları daha iyi cevap verecektir zannediyorum.Bunlar, elinize erken geçmediği için, ben, 
tekrar Özür diliyorum, vakit darlığından dolayı... 

AYHAN FIRAT - Sayın Başkanım, sayın vekilimin söylediğini ben, kürsüden söyledim. Bu
nu makinaya okutturun, bilgisayar okusun diye iddia edenlerden birisiyim. Yani, hiç değilse, oku
mayı onlar yapsın; ama, bilgisayara değil, 5 kişilik bir heyete okutuldu tetkik ettirildi. Benim itiraz
larım oradan geliyor zaten. 

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkanım, bu konuda benim bir isteğim var, 
o da şu: Şimdi, bir sınav kâğıdının bilgisayar optik okuyucusuyla okunabilmesi için, o sınav kâğı
dının özel bir kâğıt olması gerekir malum. Yani, özel hazırlanması gerekir, bilgisayar standartları
na uygun olması gerekir. Ben merak ediyorum, sınav cevap kâğıtlarının optik okuyucuya uygun 
olup olmadığını; çünkü, başta böyle bir niyet varsa, onu tespit açısından. Sınavı yapanların niyetle
ri eğer, sınav sonunda anahtarların çözümlenmesi bilgisayarla olacak ise, ona göre cevap kâğıdı 
bastırılır. Aksi takdirde, eğer klasik okunacaksa, sayın vekilimin iddia ettiği gibi 5 kişi bunu oku
duysa, o zamanda, baştan o niyetle mutlaka, klasik olmayan, tamamen standart olmayan anahtar ba
sılmıştır, o kâğıtlardan numune alınmasını ben, sizin aracılığınızla istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın ÖztUrk, daha önce bu komisyon kurulduğu için, doneler, daha önceki dö
nemdeki komisyona gelmiş. Elimizdeki, sizlere dağıttığımız dosyaların içinde, sizlerin sorduğu so
ruların hepsinin cevabı var ve bu konuda, o dönemde bilgi işlem dairesi başkanının -bu bir iddiadır; 
ama, daha sonra müfettiş raporlarına ilgili bilgi işlem daire başkanı- bana zorla imzalattılar; ama, 
1993'te yapılan imtahan, bilgi işlem dairesinde optik okuyucuyla okunmuş, bilgisayar kanalıyla de
ğerlendirilmiş; ama, bu sene içinde imkânımız olmadı, bu kısa sürede bu kadar kâğıdı okuyamayız 
diye daire başkanlığının bir yazısı alındı ve Sayın Fırat'ın iddia ettiği gibi, söylediği gibi bu şekil
de değerlendirme yapılmış, bunlar tespit edilmiş ve bize gelecek olan o dosya içeriğini incelediği
niz zaman, arkasında eklerle birlikte 7 klasör var; yani, alınan ifadelerin hepsi de, burada, komisyo
numuzda mevcut. Dosyayı incelediğiniz zaman, okuduğunuz zaman açıklığa kavuşacak sorular. 

AVNl DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, yani, bu dosyadaki müfettiş raporları, bu 
komisyonu yüzde 100 bağlayan şeyler değil, öncelikle bunu bilmemiz lazım. Yani, bilgi işlem da
iresi başkanı, müfettişlere öyle cevap vermiş olabilir; ama, bu, bu komisyonun onu buraya çağırıp, 
ondan bilgi almasını.engellemez. 

BAŞKAN-Tabiî. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Aksi halde, biz, elimizdeki dosyayı tam doğru kabul edip, 

ona göre karar vereceksek, bugün akşam dosyaları okuyalım, yarın gelip kararımızı verelim. Yani, 
biz, bu işi dört dörtlük incelemek durumundayız. Ben, ayrıca şunu söyleyeyim: Ben öğretmenlikten 
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geliyorum ve testlerin çok değişik okuma teknikleri var; yani, öğretmen alır, soru soru okur. Bir de, 
bir cevap anahtarı yapılır, testin üzerine konur, iki saniyede 100 sorunun yanlışları hemen tespit edi
lir, o başka birine verir, yanlışlara göre değerlendirilir. Yani, böyle, gözle 20 soruyu arka arkaya de
ğil, bir cevap anahtarı konulur üzerine, sadece yanlışlar işaretlenir; çünkü, anında, sonuç çıkar. Böy
le de bir teknik vardır, ki Türkiye'de bütün öğretmenlerimiz, bütün sınav sistemimizde -YÖK dı
şında, bilgi işlem merkezleri dışında- bu tekniği kullanır. Bunları, uzmanlara bir sormamız la-
zım.Ben, şunu genel söylüyorum, bu müfettiş raporlarını hiç okumadım, ne var bilmiyorum, kesin
likle, o zamanın siyasî konjonktüründe hazırlanmış raporlar ve o zamanki siyasî konjonktür de, çok 
objektif bir siyasî konjonktür değildi; çünkü, o konjonktürü yaşamış biri olarak söylüyorum. Her
kes birbirini peşin suçluyordu; biz de, başkaları da; ama, bugün, aradan 3 yıl gibi bir zaman geçti, 
o konjonktür değişti, yani, hadiselere daha tarafsız bakabilen bir zaman dilimine de girdik, daha cid
dî bir araştırma yapmamız gerekiyor.Daha önce yapılan SSK sınavlarıyla ilgili de bu tür fırtınalar 
koparılmıştı, sayın milletvekilim bilirler. Bu tür itirazlar yapılmıştı; elbette, bu tür itirazlar yapıla
cak. Bizler, milletin temsilcileri olarak, bir yerde bir yolsuzluk kokusu alıyorsak, onun üzerine gi
deceğiz. Sayın milletvekilim bunu yapıyor, ona teşekkür ederiz; ama, bizim, bu işi bir aklı başında 
incelememiz lazım. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, teşekkür ederim. Soruları sorarsak, daha sonra bu konuları... 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Sayın Başkan, müsaade edermisiniz. Şimdi, soru değil de 
açıklama gerekecek, zira, sorulan da soru değildi, müfettiş raporuna itirazlar genelde, bunların sağ
lıklı olmadığı mahiyetinde. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Hayır, öyle demiyoruz. 
BAŞKAN - Müsaade edermisiniz. 
MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Gayette tabiî yenisini de sormamız gerekecek, haklısınız... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilim, müsaade edermisiniz. Sayın Fırat'a sorunuz varsa sorun; çün

kü sorunuz yoksa, ben de soracağım. Lütfen, Sayın Fırat'ı buradan uğurladıktan sonra o çalışma 
üzerine tartışalım. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Hayır sorum yok; ama, esasa taalluk eden bazı şeyler var, on
ları söylese... 

BAŞKAN - Evet. Buyurun Sayın Kocaoğlu. 

A. EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Benim, Sayın Fırat'a 
bir sorum var. Önce, bu duyarlılığına şahsen teşekkür ediyorum, sanırım, komisyonun da kanaati 
olacak. Raporların bir yerinde sorularla ilgili de bazı görüşler var. Bir tanesi -14 üncü soru mu ne-
Misakî Millî kavramını tezyif eden bir soru sorulduğu iddiası var. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - 49 uncu madde efendim. 
A. EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Soruları tetkik etme imkânını buldunuz mu, soruların içe

riğinde, SSK sınavına uygun olmayacak mahiyette sorular var mıydı efendim? 
AYHAN FIRAT - Ben, soruların içeriğine şöyle bir baktım. Bence, onların birçoğu bir ilko

kul mezununa sorulacak sorular değil; ama, onun üzerinde durmadım. Hiçbir konuşmamda, Mec
liste yaptığım konuşmalarda sorunun içeriği, sorunun susu, sorunun busu benim ağzımdan çıkma
dı. Yalnız, şimdi, sayın vekilim sorduğu için söylüyorum. Ben, yüksek mühendisim, şöyle bir bak
tım, bana ilkokul mezunlarına sorulacak sorulardan ağır gibi geldi; fakat, üzerinde durmadım. Yal
nız, bu konular basında çok çıktı, bir de, müfettiş raporlarında, bu konularla ilgili, yanlış sualler di
ye şeyler var. Onların üzerinde ben, durmadım. Bir de, şunu söylemek istiyorum. Benim, demin bir 
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ufak hatam oldu, onu söyleyeyim. SSK'nın yaptığı daha önceki imtahan, bilgisayar değerlendirme-
siydi. Bunların değerlendirmesi, tümünü toplasanız, bir dolabın gözüne koyabilirsiniz, kaybolmaz, 
bilgisayara geçtikten sonra. Yani, bir hata yapıp yapmamayı, kontrol etme imkânı vardır; ama, 78 
bin kâğıdı, bilgisayar okumazsa, bunu kontrol etme imkânı zordur. Ben, onu belirtmek istiyorum. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Ben, bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun. 
MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Ayhan Bey, siz, arkadaşlarınızla birlikte Meclise verdiğiniz 

bu soruşturma önergesinin esaslarını müfettiş raporundan mı aldınız, yoksa kendiniz mi yazdınız? 
AYHAN FIRAT - Bir kısmı, kendime aittir, bir kısmı müfettiş raporlarından alınmıştır. Bir 

kısmı daha önce, benim söylediğimdir; yani, usule, başlangıca, tarza itirazdır. İddialar, müfettiş ra
porundan alınmıştır; çünkü, ben, önce bir gensoru verdim, gensoru reddoldu, 1,5 sene bekledim, on
dan sonra soruşturma önergesini verdim. Yani, müfettiş raporu üzerine birçok yönetici ağır cezada 
yargılanmaya başladı, onun üzerine bu soruşturma önergesini verdim. 

BAŞKAN - Başka soru yoksa, benim bir sorum var. Daha önce söylediniz; ama, ÖSYM kana
lıyla yapılmasıyla ilgili, yazılı, sözlü bir önerge ya da soru önergesi verdiniz mi? Tutanaklarda bu yok. 

AYHAN FIRAT - Mecliste konuşma yaptım efendim. Bu konuşmalarımda da vardır o. 
BAŞKAN - Onları ben istetdim. Teşekkür ederim. Sayın Fırat'a başka sorumuz var mı?.. Yok. 

Sayın Fırat'a çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aydınlattınız teşekkür ediyoruz. 
AYHAN FIRAT - Deminde söylediğim gibi, benim, şahıs olarak hiçkimseyle şeyim yok. Bir 

görev yaptım, Mecliste bir görevi ifa etmeye çalıştım. O zaman da söyledim, ben, hakkı yenmiş in
sanların hakkını aramak için yola çıktım dedim.,Benim samimiyetime lütfen itimat edin. Herkese 
saygı duyan bir kişiliğim vardır. Teşekkür ederim." 

C) İNCELENEN RAPORLAR: 
Komisyonumuzca; 
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun 23.3.1998 tarihli, 1-1-1- sayılı so

ruşturma raporu ve ekleri, (Ek-5) 
b) Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı ve 27.10.1998 ta

rihli, 31/98-14 sayılı raporları, (Ek-5) 
incelenmiştir. 
D) SAVUNMA 
Komisyonumuz 23.3.2000 tarihli, 9/31-22 sayılı yazıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Ba

kanı Sayın Necati Çelik'i savunmasına başvurulmak üzere 30.3.2000 tarihli komisyon toplantısına 
davet etmiştir. 

Necati Çelik'in komisyon toplantısında ki savunmasına aynen aşağıda yer verilmiştir: (Ek-6) 
"BAŞKAN- Sayın milletvekillerini, çoğunluğumuzu teşkil ettik, toplantıyı açıyorum. 
Bugün, daha önce gündemde belirttiğimiz gibi, eski Bakanımız Sayın Necati Çelik Beyin ko

nuyla ilgili savunmasını, ifadesini almak için kendisini davet ettik. Öncelikle, kendisine, buraya ka
dar teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, çok kısa süre önce Hac görevini yerine getirdi, 
hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Bakanım, bizlere daha önce göndermiş olduğunuz bilgilendirme dosyanızı aldık. Zanne
diyorum, komisyon üyelerimiz, bunu incelediler. Daha önce, gensoruyla ilgili olarak, soruşturma 
komisyonu açılmasıyla ilgili olarak, size metin geldiğini, konuyu bildiğinizi biliyorum. 
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Yalnız, bu konuda iki noktada açıklık getirmenizi rica edeceğim. 
Birincisi, döneminizde yapılan imtihanla ilgili acaba, Bakanlıktan sonra, - özellikle teftiş ra

porlarını mutlaka incelediniz- böyle bir usulsüzlük olduğuna kanaatiniz hasıl oldu mu; böyle bir ka
naat var mı; bir usulsüzlük yapılmış mıdır? Daha sonra, eğer, yapıldığı şeklinde bir fikriniz varsa.bu 
konuda sizin sorumlu olup olmadığınız konusunu içeren iki ana konuda sizin görüşlerinizi aldıktan 
sonra, öyle zannediyorum, sayın milletvekillerimin de size tevdi edecekleri sorularla konuyu aydın
latmaya çalışacağız. 

Önce, yemininizi etmenizi rica ediyorum. 
(Yemin edildi) 
Buyurun. 

NECATİ ÇELİK - Değerli arkadaşlarım, 6 Aralık 1996 tarihinde yapılan sınavla ilgili hakkım
da bir soruşturma önergesi verilmiştir. O konuda komisyonunuz, çok haklı olarak, bendenizden sa
vunma istemektedir. 

Arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, hepinizin bildiği gibi, kuruluş kanunu gereğince özel 
hukuk hükümlerine tabi bir kamu tüzelkişiliğidir. Gerek Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluş ka
nunu olan 4792 sayılı Kanun gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluş kanunu 
olan 3146 sayılı Kanun incelendiğinde görülecektir ki, kurum, bütün eylemlerini, bütün faaliyetle
rini ve bütün işlemlerini kendi organlarıyla yürütür. Ne işlemin tesisinde ne işlemin sonucunda Ba
kanın vizesine, onayına ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla, hukuken, SSK sınavlarından sayın Bakanı so
rumlu tutmak mümkün değildir. Benim esas söyleyeceğim husus budur ve ben konuya ilişkin, ba
na atfedilen hususa yönelik olarak, bunu söylüyorum ve noktayı koyuyorum. 

Sayın Başkan Sayın üyeler hukukidir; ancak, etik açıdan söylenebilecek elbette ki çok şey var. 
Bu konuda da izniniz olursa, sorularla zannediyorum, aydınlatma imkânı olur; ama, bazı hususları 
bilginize sunmakta veya düşüncelerimi muhterem komisyonunuza aktarmakta fayda görüyorum. 

Öncelikle söyleceğim şudur: Arkadaşlar, daha önce bir sayın Bakan hakkında da Çorum Mil
letvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının vermiş olduğu bir soruşturma önergesi var. Sizlere bilgi 
olarak takdim ettiğim dosyada da bu önergeyle ilgili komisyonun raporu var. Burada da aynen, de
min sunuşta ifade ettiğim gibi, komisyon, 4792 sayılı kanun, 3146 sayılı kanun dikkate alınarak, 
konuya yaklaşmış ve sayın Bakanın sorumlu tutulamayacağına, kaleme aldığı raporla kararını ishar 
etmiştir. Hukukî durum, kanaatimce budur. Bu belge çok önemlidir. İzniniz olursa, bu belgeyle il
gili olarak, bu belgeden üç-beş cümleyi komisyonunuza aktarmakta fayda görüyorum. 

Komisyon, tırnak açıyor ve aynen şu ifadeleri kullanıyor: "Sosyal Sigortalar Kurumu, kuruluş 
kanunu gereğince özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu tüzelkişisidir -komisyonun raporundan alı
yorum- bu nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumu, hak ve fiil ehliyetine sahiptir. SSK, bu ehliyetlerini 
yetkili organları aracılığıyla kullanır. Bu noktada üçüncü şahıslarla sözleşme yapma yetkisi de yö
netim kuruluna ait bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hak ve fiil ehliyeti kısıtlanmış de
ğildir; çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumunun yetkili organlarının aldığı kararlar, ilgili Bakanın ona
yına ve vizesi ve sair tabi değildir. Sosyal Sigortalar Kurumunun kararlarını onaya tabi kılan bir ka
nun hükmü de yoktur. 

Böyle olunca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Sosyal Sigortalar Kurumu üzerindeki 
denetim yetkisi, bir işlem denetim yetkisi değildir. Sosyal Sigortalar kurumunun bütün işlemleri, bir 
Bakan oluruna ihtiyaç göstermeden tekemmül etmekte ve herhangi bir icazete gerek olmadan hu
kukî sonuçlarını doğurmaktadır. İddia konusu olayların kaynağı olan işlemlerde ilgili Bakanın bir 
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imzası bulunmamaktadır -bütün işlemler böyledir, sadece bu soruşturma önergesiyle ilgili değil-
Bakanın, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerine müdahale etme şeklinde bir görevi veya yetki
si yoktur. Böyle bir müdahaleye imkân veren bir kanun hükmü de yoktur. Bunun tabiî sonucu ola
rak, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerinden doğacak her çeşit sorumluluk, Bakana değil, biz
zat Sosyal Sigortalar Kurumunun yetkili organlarına aittir. 4792 ve 3146 sayılı kanunlarda Bakana 
verilen yetki ve görevler, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerini ve bu işlemlere katılarak (onay 
vererek) denetlemek yetki ve görevi değildir. SSK, Bakanın vesayet denetimine de tabi değildir. 
Vesayet denetiminin olabilmesi için, SSK yetkili organlarının aldığı kararların, ancak Bakan ona
yıyla geçerlilik kazanabilmesi gerekmektedir. 

Bakanın, 4792 ve 3146 sayılı Kanunlardan doğan idarî, malî ve hukukî denetim görevi, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun işlemlerini, hesaplarını, dışarıdan denetleme görev ve yetkisidir. Buna göre, 
Bakan, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerine karışmamakta; ancak, bu işlemleri dışarıdan de
netleyerek, kurumun kanuna göre işlemesini temin etmektedir. Kanuna dayanarak, komisyonun 
yazdığı rapor budur değerli arkadaşlarım. İlgili bölümü bilgilerinize sunmak için alıntıladım. Etik 
açıdan konuya yaklaşırsak olay nedir. Arkadaşlar, soruşturma önergesinde yer alan bütün iddialar 
ve ilave iddialarla, konu, mahkemelere intikal etmiş, cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiş, yü
rütmeyi durdurma istenmiş, yürütmeyi durdurma reddedilmiş. Cumhuriyet Başsavcılığı, nihaî kara
rını vermeden, bir bilirkişi tayin etmiş. Bilirkişi, konuyu incelemiş, dosyalara girerek incelemiş -bi
lirkişi raporunu da dosyaya koydum, tetkik imkânınız olduysa görülmüştür- detay incelemeyle, sı
navların mevzuata uygunluğunu kaleme almış ve buna dayanarak da, Cumhuriyet Başsavcılığı ta
kipsizlik kararı vermiştir.Başka kişiler, yine yürütmeyi durdurmalı, Ankara Birinci İdare Mahkeme
siyle, Ankara Yedinci İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli iki ayrı dava açmıştır. Bu da
vaların ikisi de, hem yürütmeyi durdurma olarak reddedilmiştir hem de esastan reddedilmiştir ve bu 
kararlar kesinleşmiştir. Takdir edilir ki, her sınavla ilgili olarak veya sayın Bakanların her eylemle
riyle, faaliyetleriyle ilgili olarak çok şey söylenir; ama, bu söylenenler, bu iddialar, yargı kararlarıy
la reddedildikten sonra; ama gensoru olarak, ama soruşturma önergesi olarak, yeniden gündeme ge
tirilmesi, tamamen siyasî açıdan değerlendirilebilecek bir olaydır; hukukî hiçbir dayanağının olma
sı mümkün değildir, kesinleşmiş yargı kararları var. 

Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; bu itibarla, ben, bu soruşturma önergesinde iddia edi
len iddialarla ilgili olarak, ayrıntılı bilgi vermeyi, şayet soru gelirse uygun buluyorum. Aksi takdir
de, yargı kararlarıyla reddedildiği için, bu konulara girerek zamanınızı almayı doğru bulmuyorum. 

İzniniz olursa, yargı kararları ortadayken ve yargı kararlarının tüm kişi ve kuruluşları bağladı
ğı da bilindiği halde, bir Anayasa hükmü olduğu halde, niye bu önerge verildi denilirse, o konuda 
da birkaç tespitim olacak, izniniz olursa. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu Bakanlığı ANAP'lı Sayın Emin Kul'dan devraldım. Sayın Kul, 
Anayol Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıydı, bildiğiniz gibi çok kısa sürdü. Ondan 
önce, bu Bakanlık, uzun süre, Cumhuriyet Halk Partisinde, daha önce Sosyal Demokrat Halkçı Par
tide kaldı. Benim Bakanlık dönemim de, bildiğiniz gibi bir yıl sürdü. Sayın Kul başlatmış, ben, de
vam ettim. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bunu, Meclis kürsüsünden de, Sayın Ecevit'in, Sayın Mesut Yıl-
maz'ın olduğu oturumlarda da çok açık yüreklilikle, kararlılıkla ifade ettim. Sosyal Sigortalar Ku
rumunda, aşırı sol örgütlenme var. Sayın Emin Kul eksik olmasın bunların üzerine yürümüş. Ben
deniz de, başlatılan bu faaliyetleri veya başlatılmayan bu faaliyetleri, devletin hak ve hukukunu ko
rumak anlamında üzerine gittim ve sizlere o dosyada da sundum, şimdi, Sayın Kemal Kılıçdaroğ-
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lu, zamanın umum müdürü, Sayın Moğultay getirmiş ve ondan sonra gelen Cumhuriyet Halk Par
tili veya SHP'li Bakanlar da görevden almak istemiş; ama, ne yazık ki, almaya, ne zamanları ne de 
güçleri yetmemiş. Ben, bu Sayın Genel Müdürü görevden aldım. Niye aldım? 

Değerli arkadaşlarım, bu sayın genel müdür göreve gelmeden, SSK'nın hiç açığı yok; hatta, 
sağlık sigortasında fazlası var. Geldikten bir yıl sonra, 2,5 trilyon lirayla açık başlıyor ve bugün ge
linen noktayı da biliyorsunuz. 

Artı, aşırı sol örgütlenmeye fırsat vermiş, onay vermiş veya yapmış. Bir belgesini sundum. 
Ben, bunları, Mecliste de, kamuoyunda da ifade ettim ve sayın genel müdürü görevden aldım; ama, 
maddî-manevî kaybı olmasın diye, insanlık gösterdim, müsteşar muavinliğine getirdim. Parantez 
açıyorum, madden ve manen bir kaybı olmadığı halde, genel müdürlüğün üzerinde bir göreve ge
tirdiğim halde, Danıştaydan da yürütmeyi durdurma kararı aldı, bunu da parantez içerisinde bilgi
lerinize sunmakta fayda görüyorum ve Danıştay, ilk kez böyle bir karar veriyor. Terfi ettirdiğim hal
de, yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 

Şimdi, bu sayın genel müdür, benim beyanlarıma dayanarak, kurumda müsteşar muavini ola
rak, ben, görevden ayrıldıktan sonra bir yazı yazıyor. 14 Temmuz 1997 tarihli bu yazı aynen şöyle: 
"Değişik basın ve yayın organlarında, genel müdürlüğünüz bünyesinde PKK'lıların çalıştığı haber
leri yer almıştır; hatta, eski Bakanımız Sayın Necati Çelik'de, basında çıkan demeçlerinde aynı ifa
deleri kullanmıştır. Bu nedenle, genel müdürlüğünüz bünyesinde (merkez ve taşra) PKK'lı olanlar, 
suçlananlar kimlerdir? Ayrıca, genel müdürlüğünüz bünyesinde PKK dışında diğer yasadışı örgüt
lerin (Dev-Yol, Dev-Sol, DHKP-C, İBDA-C gibi) üyeleri veya sempatizanları var mıdır? Yasadışı 
örgütlere üye veya sempatizan olmakla suçlanan bu kişiler hangi dönemde kuruma alınmışlardır?" 
Bu çok önemli. 

"Yukarıdaki konular hakkında, çok acele olarak Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim" 
diyor, Kemal Kılıçdaroğlu, müsteşar yardımcısı olarak. 

Bu yazıyı 14 Temmuzda yazıyor. Genel müdürlük 18 Temmuzda cevap veriyor ve bir liste ek
liyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu listede, inceleme imkânınız olmuşsa, yargı kararıyla, müebbet ağır 
hapis ve ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezası verilen bir şahıs -ismini de verebilirim, var-
göreve alınıyor ve bunlar, eski hükümlü diye göreve alınıyor. 

Takdir edersiniz ki, eski hükümlülerin ve sakatların göreve alınması yasa gereğidir. Ne var ki, 
eski hükümlü diye göreve alınanların tümü, ya PKK'lı ya Dev-Yol'cu ya Dev-Sol'cu ya da DHKP-
C'li ise, takdir edersiniz ki, burada, devletin, kamunun hukuku korunmuyor; aksine, illegal, yasadı
şı örgütlere mensup, listeyi takdim edebilirim; ama, dosyada var, genel müdürlük 22 kişi tespit et
miş. Bunların tümünün, ya PKK ile irtibatlı olduğu, ya Dev-Sol üyesi olduğu, ya Dev-Genç üyesi 
olduğu, ya DHKP-C üyesi olduğu tespit edilmiş. 

Bilmiyorum, takip edebildiniz mi; SSK hastanelerine, ambulanslarda kullanılmak üzere telsiz 
alınıyor, bu telsizler PKK'lıların elinde, PKK'lılar yakalanınca onlarda çıkıyor ve bu kişilerin tü
mü, bu sayın genel müdürün görevde olduğu dönemde alınıyor. 

Ben, bu sayın genel müdürü görevden aldım. Yürütmeyi durdurma kararı alındı, göreve de baş
latmadım; çünkü, haklıydım, mağdur da etmemiştim. 

Dolayısıyla, bu genel müdür, iktidar partilerini kullanamamıştır; çünkü, ortada bir haksızlık 
yoktur, ortada yargı kararları vardır ve farkındaysanız, hem gensoru hem soruşturma önergesi, ikti
dar partileri tarafından verilmiyor. Ortada bir usulsüzlük, benim görevi kötüye kullanmam söz ko-
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nusu ise, takdir edersiniz ki, soruşturma önergesini de, gensoruyu da verecek olan iktidar partileri
dir. Bunlar vermiyor. Kim veriyor; iktidarı dışarıdan destekleyen bir başka parti, Cumhuriyet Halk 
Partisi veriyor; ancak, bu sayın genel müdür, bu partiyi kullanmıştır ve hukukî mevzuat bu olduğu 
halde kullanmıştır. Bunu arz ettikten sonra, bir başka hususu bilgilerinize sunmakta yarar görüyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, kurumda ilk kez ben sınav açmıyorum, benden önce de sınav açılmış ve 
daha sonra gelen Bakanlar, o sınavı da soruşturmuşlar ve aynı Bakanlığın Teftiş Kurulu, diyor ki 
"sınavdan ancak sınav komisyonu sorumlu tutulabilir." Ne genel müdür, ne müsteşar ne de sayın 
Bakan; ama, dönem bize gelince, genel müdür sorumlu tutuluyor, müsteşar ve genel müdürün gö
revden azledilmesi isteniyor. Burada da, aynı Bakanlığın Teftiş Kurulunun, ne denli ideolojik dav
randığını, indî davrandığını bilmeniz bakımından bilgilerinize sunuyorum. 

Diğer hususlarla, iddialarla ilgili olarak, aynı iddialar yargıya birkaç kere intikal ettiği için ve 
yargı, bu iddiaların tümünü doğru bulmadığı için, reddettiği için, detaya girmiyorum; ama, izniniz 
olursa, mahkeme kararları, hem takdim ettiğim dosyada hem de benim yanımda var, bunlardan da 
pasajlar okuyabilirim diye savunmamı, burada, noktalamak istiyorum. 

Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. Sayın Bakanım, sorduğum bir soruyu, soru olursa dediniz; 

özellikle bizim için önemli olan, sınavda, komisyonunuzda böyle bir usulsüzlük yapıldı mı? Yapıl
madıysa, zaten mesele yok. Yapıldıysa, Bakan olarak, sizin bunda sorumluluğunuzun olup olmadı
ğı konusunu araştırmak için, siz de incelediniz, müfettiş raporlarının, gerçi söylediniz; siyasî olarak 
öyle düzenlendiği şeklinde; ama, bu konudaki, döneminizde yapılan imtihanda, gerçekten usulsüz
lük oldu mu, olmadı mı? 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Olduysa, bu konuda ne yaptınız? 
BAŞKAN - Evet, olduysa ne yaptınız; çünkü, biraz sonra, müsaade ederseniz, soruma devam 

etmek istiyorum. Bu çok önemli. 
NECATİ ÇELİK - İsterseniz, bunu hemen cevaplayayım. Arkadaşlar, herhalde, hiçbir Bakan

dan, kendi döneminde yapılan bir sınavda, hukuken bir sorumluluğu olmasa da, efendim, burada 
usulsüzlük vardır demesini beklemezsiniz; ancak, olayı, ben... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, o dönemde olmadığını görmüş olabilirsiniz, öyle hissetmiş olabi
lirsiniz; ama, müfettiş raporları; yani, siz, sınav komisyonunun ne yaptığını o anda bilmek duru
munda değilsiniz. O bakımdan, sizi suçlamamız da söz konusu olmaz; ama, daha sonra açılan tef
tiş sonucunda, o raporlara baktığınızda, böyle bir usulsüzlük olduğu konusunda kanaatiniz var mı, 
yok mu, ben, onu soruyorum. 

NECATİ ÇELİK-Yok. 
BAŞKAN -Yoksa, döneminizde, sizin emrinizde yapıldıysa, tabiî ki, böyle bir şeyi söylemek 

mümkün değil. 
NECATİ ÇELİK - Sayın Başkan, takdir edersiniz ki, takdim ettim, yargı kararlarından bahset

tim, hem de 1 tane değil, 4 tane. Şimdi, yargı kararlarına usulsüzlük iddiaları gitmiş, yargı, bunla
rın tümünü reddetmiş, böyle bir şeyin olmadığını, mevzuata, yönetmeliğe sınavın uygun yapıldığı
na hükmettikten sonra, bununla, takdir edersiniz ki, benim de, zatıâlinizin de, değerli üye arkadaş
larımızın da amel etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 

Usulsüzlük yoktur, ben, o teftiş raporlarını inceledim ve bu teftiş yapılırken, sayın Bakanı da 
uyardım. Sayın Bakanın, izniniz olursa, inşallah burada kalır, beyanı şu olmuştur: "Sayın Çelik, 
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haklısınız; ama, gücüm yetmiyor; çünkü, bir parti, iktidarı dışarıdan destekliyor, desteği karşısında 
da ödün istiyor." Ben de, orada ifade ettiğim gibi, Moğultay'ın dışında, Sayın Nihat Matkap'ın, Sa
yın Ziya Halis'in görevden almak istediği, yine kendi Bakanlarının görevden almak istediği ve güç
lerinin yetmediği bir adamı görevden almışım, haklı gerekçelerle almışım. 

Dolayısıyla, burada, bir hissi davranışın olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Usulsüzlük asla 
söz konusu değildir, yargı kararlarıyla bu netleşmiştir. 

Şimdi, şunu haklı olarak soruyorsunuz. Kamuoyunda bu kadar ma'kes bulan bir konuda, Ba
kan olarak, niye soruşturma açmadınız? 

Arkadaşlar, sınavların bütün safhası, yargı denetiminde; yani, ben, sınavları açmayı ilan etti
ğim gün itibariyle, yürütmeyi durdurmayla konu yargıya intikal etmiş, yürütmeyi durdurma talebiy
le yargıya intikal etmiş. Takdir edersiniz ki, yargıya intikal etmiş bir konuyu, bana bağlı bir kuru
ma gidin, soruşturun, denetleyin desem, yargının çalışmalarına müdahale kabul edilir. 

Dolayısıyla, yargıya intikal etmiş bir konuda, benim, bana bağlı bir kuruma soruşturma açtır
mam, takdir edersiniz ki mümkün değil. Ben, burada, en ufak bir sorumluluğun Bakana izafe edi
lemeyeceğini düşünüyorum, hukukî yönünü takdim ettim, Meclis soruşturma komisyonunun rapo
runda bilgilerinize sundum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev
leri arasında, bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve 
denetlemek hükmü mevcut. 

Onun dışında, 4792 -biraz önce bahsettiniz- sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 in
ci maddesinde de, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ol
mak üzere kurulmuş olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Onun dışında, önerge sahibi Sayın Fırat'ın, Mecliste, gerek gündemdışı konuşmasında gerek
se size verdiği yazılı soru önergelerinde -ki, o zaman, yargıya intikal etmediği dönemlerde- böyle 
bir usulsüzlük iddiaları olduğu iddia edilmiş. Siz de, konuyu yeniden incelemek, soruşturmak üze
re teftiş kuruluna intikal ettirmeyip, bu konuda, usulsüzlük olmadığını, gerek yazılı önergede ver
mişsiniz gerekse Mecliste gündemdışı konuşmaya cevap olarak, böyle bir cevabınız var. 

Biraz önce yargı kararlarından bahsettiniz. Bu konuda, SSK Genel Müdürlüğüne yazdığımız 
yazıda, yargıya, idarî olarak ne tür cezalar verilip verilmediği konusunda bütün dokümanları iste
dik. O dokümanları istedikten sonra da, sonuçlanmış mahkeme kararlarını, gerekçeli olarak istedik. 
Orada, birkaç konuda, yargı, verilen cezaları onaylamış. O tür mahkeme kararları da var; ama, bir
kaçını da usul olarak bozmuş, günü geçtiği için bozmuş; yani, yargı kararlarına baktığınız zaman, 
zaten yargı kararları, bizim bu komisyonumuzu, bir soruşturma komisyonunu, tam olarak bağla
maz; yani, yargı olarak; çünkü, biz, sizi yargılama durumunda değiliz, öyle bir niyetimiz olması 
mümkün değil. 

NECATI ÇELİK - Komisyonu bağlamaz; ama, idareyi bağlar. 
BAŞKAN - Evet. Bir de, biraz önce söylediğiniz şeyde, mahkemelere intikal etti dediğiniz za

man, biliyorsunuz, teftişin iki yönü var; bir idarî yönü, bir ceza mahkemelerini ilgilendiren yönü. 
Böyle basma yansımış, Türkiye gündeminde, ben, hatırlıyorum, siyasetçi değildim; ama, o dönem
de, epeyce, stadyumda çekilen fotoğraflar, 75 000 kişinin kuyrukları, usulsüzlük iddiaları basında 
yer aldı. Bu konuda, idarece, siz, hiç göreviniz döneminde, araştırılmasını istediniz mi, böyle bir şey 
sizin tarafınızdan yapıldı mı? 
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NECATİ ÇELİK - Elbette ki, sınav komisyonu başkanı Mahfuz Güler arkadaşımız, şu an, Bin
göl Milletvekili olarak Parlamentodadır. Kendisine de, sayın genel müdüre de, şu konuda uyarıla
rım olmuştur. Yaptığınız işlem hukuka uygun olacak, ahlaka uygun olacak. Bütün işlemler için ta
limatım budur; sadece sınavlar için değil, bütün işlemler için. Sınavlar için de talimatım budur. 

Değerli arkadaşlarım, onun dışında, Aralık 1996'da sınav açılıyor; 6.6.1997'de, savcılık takip
sizlik kararı veriyor; yani, sınavlarla birlikte, konu, yargıya intikal ediyor; yani, sizin söylediğiniz 
gibi, daha sonra değil yargıya intikali. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, oradaki, yargıdaki gerekçeyi okuduğunuz zaman, sınavın usulsüz 
yapılıp yapılmadığı konusunda bir talep var, yürütmeyi durdurma konusunda. Orada, belirli bir 
usulsüzlük olduğunu, yargı kabul ediyor. Oturtmada falan. Gerekçeyi okudum, gerekçede var; ama, 
sonuçta diyor ki, efendim, bu, eşitliğe aykırı değildir, imkânlar dahilinde; ama, yargı, bu konuda, 
onun dışında, teftiş kurulunda, şu anda, bizim elimizde olan teftiş kurulunda, bazı iddialar var; ya
ni, siz, yargıda bir konuda yargılanırsınız; yani, farzımuhal çok basit olarak söylüyorum bunu, me
sela sayın Bakanımızın gözleri yeşildir, bu imtihan iptal edilmelidir, benim gözlerimi alıyor, çok 
güzel gözleri vardır şeklindeki bir yargıya müracaatta, yargı, sadece, benim iddiam üzerine, sayın 
Bakanın gözlerinin yeşil olması, imtihanda önemli bir fonksiyon mudur diye karar verir; yani, yar
gı kararının gerekçesinde, ben, inceledim, sayın milletvekillerini de inceledi onu; yani, gerekçele
rinde, mesela farklı gerekçelerle; hatta, aynı gerekçeyle iki farklı mahkeme farklı yoruma gitmiş. 
Birisi -ben, size iletebilirim- aynı gerekçeyle iptal etmiş, diğer bir mahkeme aynı gerekçeyle -bun
lar idarî mahkemeler- şu an biliyorsunuz ağır cezada devam ediyor, savcılık iddianamesi var, mah
keme hâlâ devam ediyor, idarî mahkemede aynı suçla suçlanan iki ayrı kişi, iki ayrı yargı kararı da 
alabilmiş; yani, bu konuda elimizde var. 

NECATİ ÇELİK - Sınavlarla ilgili değil, disiplin cezalarıyla ilgili. 

BAŞKAN - Disiplin cezalarıyla ilgili; ama, sınavlara bağlı olarak verilen disiplin cezalarıyla; 
yani, bu soruşturma muvacehesinde verilen disiplin cezalarına, ilgili idarî mahkemenin iki farklı ka
rarı var elimizde, onları eleştirmemiz de mümkün değil. 

NECATİ ÇELİK - Sayın Başkan, izin verirseniz, benim bildiğim şudur: Sınav komisyonuna, 
teftiş raporuna dayanarak verilen bütün cezalar, yargı tarafından ortadan kaldırılmıştır ve komisyon 
üyesi arkadaşlarımın bir bölümü de göreve dönmüştür, esas kararla göreve döndürülmüşlerdir. 

BAŞKAN - Şimdi, bu konuda, ben, sizden cevabı aldım; yani, böyle bir usulsüzlük olmadığı 
için, böyle bir araştırmaya gerek görmedim diyorsunuz. 

NECATİ ÇELİK - Gerek görmediğimi birkaç kere söyledim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Arkadaşlarımdan, Sayın Bakana, başka sorusu olan var mı? 

Buyurun. 
MEHMET KOCABATMAZ (Denizli)- Sayın Bakanım, aramıza hoşgeldiniz. 
Bakan olduğunuz dönemde, Bakanlığımızın tüzelkişiliği vardır dediniz ve Bakanın, sadece dı

şarıdan denetleme yetkisinden söz ettiniz. Ben, şimdi, şu konuda, size, teftiş kurulunun raporları si
ze bilgi için geldikten sonra, herhalde dosyaları bir inceleme fırsatınız olmuştur diye düşünüyorum; 
yani, teftiş kurulunun raporlarını. 

NECATİ ÇELİK - Tabiî, ben, görevden ayrıldıktan sonra. 
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MEHMET KOCABATMAZ (Denizli)-Tabiî, yetkiniz yok, sınav komisyonunun yetkileri de
vam ediyor; ama, siz de, en azından bu teftiş kurulunun raporlarını bir inceleme fırsatı bulmuşsu-
nuzdur. 

NECATİ ÇELİK - Gayet tabiî. 
MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Şimdi, şöyle bir konu geçiyor efendim. Sınav kâğıt

larının bilgisayarda değerlendirilmesi mümkün iken, istediklerini kazandırabilmek için bu yola baş
vurulmadığı, sınav kazanan 2 042 adayın numaralarının ara vermeden ard arda birbirini takip etti
ği, onlardan da 155 adayın numarasının, Kocaeli RP İl Başkanlığından bildirildiği gibi bir iddia var. 
Cidden, bu 2 042 adayın sınav numaraları acaba tesadüf mü, bu kadar tesadüf bir araya gelebilir 
miydi diye bir kuşkunuz oldu mu efendim? 

NECATİ ÇELİK - Efendim, söze girerken arz ettim. 
MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Bu tesadüf dikkatinizi çekti mi acaba diye, merak et

tim. 
NECATİ ÇELİK -Tabiî, sizin nasıl dikkatinizi çekmişse, benim de mutlaka dikkatimi çekmiş

tir; ancak, hukuken ifade ediyorum; bu söyledikleriniz, Sayın Başkanın sorduğu konular ve buna 
ilave edilebilecek birçok konu, iddia edildi, gensoru önergesinde iddia edildi, yargıya konu götürü
lürken iddia edildi. Bunların hiçbirinin objektiflik ilkesine aykırı düşmediği, sınav yönetmeliğine bu 
iddiaların aykırı düşmediği, dolayısıyla, bu nedenlerle sınavın iptalini gerektirecek herhangi bir hu
susun olmadığı karara bağlanmış. 

Dolayısıyla, niye bunlar peşpeşe geldi, onu benim bilmem mümkün değil. Bir ikincisi, zaten, 
hukuken sorumlu olmadığımı başta ifade ettim. Kaldı ki, etik açıdan ifade ediyorum. 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Evet, biz de etik açıdan soruyoruz. 
NECATİ ÇELİK - Değerli arkadaşlarım, bu konular defaatle yargıya intikal etmiş. Yargı bun

ları incelemiş. Bu ve benzeri konularda, mevzuata aykırılık bulmamış. Şimdi, mesela, bir başka it
ham şudur: Efendim, yaş sınırı koymadınız. Şimdiki hükümet zamanında da imtihan açıldı, yaş sı
nırı konulmadı, alt yaş sınırı var; ama, üst yaş sınırı yok. Bizde aynı şeyi yaptık; yani, yönetmelik 
ne diyorsa, neyi amirse o yapılmıştır; ancak, dediğiniz gibi, bazı kazananlar peş peşe gelmiştir. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Bu 2 042 kişi mi, orada söylediği? Yani, 2 042 kişinin ka
zanma şeyi mi arka arkaya gelmiş? 

NECATİ ÇELİK - Evet. Ben, komisyona sordum, dedim ki, niye böyle oldu, nasıl olabilir bu. 
Kendilerine göre çeşitli izahlar getirdiler. Dediler ki, mesela, biz, şahsen müracaatı öngörmedik 
ilanda. Niye öngörmediniz şahsen müracaatı; çünkü, sınavı Ankara'da açıyoruz, herkesin Anka
ra'ya gelme mecburiyeti olmasın, hem zahmet açısından hem ekonomik açıdan zahmet olmasın di
ye, şahsen müracaatı öngörmedik, bir ilde, müracaat edenlerin müracaat formları, 1 kişi tarafından 
veya 5 kişi tarafından da getirilmiş veya aynı anda verilmiş olabilir. 

Dolayısıyla, müracaat sıralaması böyle olduğu için sonuçlar böyle olabilir tarzında izahlar ge
tirdiler. İnandırıcıdır, kabul edilebilirdir, onu takdirlerinize sunuyorum; ama, dediğim gibi, Bakan 
olarak, benim, bunları, ne bilme imkânım var ne takip etme imkânım var ne de hukuken sorumlu 
tutulma imkânım yok; ancak, şunu bilgilerinize sunmak için söylüyorum. 

Arkadaşlar, bu konuların tümü yargıya götürüldü; yargı, bunların tümünü reddetti. İki, aynı hü
kümetin Başbakanı, Bakanın yaptırdığı bu soruşturmadan rahatsız oldu ve konuyu, bir kez daha in
celenmek üzere Başbakanlık Teftiş Kuruluna intikal ettirdi. Dosyamda var, takdim ettim. Başbakan
lık Teftiş Kurulunun raporunu bir miktar dikkatle okursak, hem o raporu çürütüyor hem de bu ra-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 442) 



- 2 8 -

poru yazanları suçluyor. Esasen, sistem normal işlese, bu raporu, Bakanlık teftiş raporunu düzenle
yenlerin tümü görevini kötüye kullanmıştır ve bunların cezalandırılması gerekir. 

Bakınız, çok ağırdır -bilmiyorum, müfettiş olan arkadaşlarımız var mı içimizde- Başbakanlık 
Teftiş Kurulu, Bakanlık teftiş raporunu irdelerken, kısmen eksiklikler, hatalı sonuçlar, zorlama yo
rumlar yapılarak düzenlendiğine hükmetmiştir. Bu, çok ağır bir şeydir. Aynı hükümetin Başbakan
lık Teftiş Kurulu, aynı hükümet döneminde. Dolayısıyla, takdir, tabiî Muhterem Heyetin. Keşke, 
bu kadar masum şeylerle insanlar sorgulansa, yargılansa. Hırsızlığın, vurgunun, soygunun, ayyuka 
çıktığı bir ortamda, keşke herkesin suçu bu olsa, bu kadar olsa. Kaldı ki, ortada bir suç da yok. İş
te aynı hükümetin Başbakanlık Teftiş raporu elimizde. Dolayısıyla, her şey söylenebilir, şunu gayet 
açık yüreklilikle söylüyorum. Bu şartlarda, Türkiye'nin bugünkü şartlarında, açılacak her sınavla il
gili çok şey söylenir. İşte, bu hükümet de bir sınav açmıştır, sözüm ona sözlü sınav yapılmayacak
tı, şimdi, sözlü sınava dönülmüştür. Şimdi, insanların ağzını tutabilir misiniz, neler söylenecek. Siz, 
insanları işe bir almaya başlayın. Dolayısıyla, her sınavla ilgili, her faaliyetle ilgili, her eylemle il
gili çok şey söylenebilir; ama, yargı kararınca bir konu sübut bulduktan sonra, bence, konu kapan
mıştır diye düşünüyorum. 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Sayın Bakan, olayın yargıya intikal etmiş olduğunu 
biliyoruz. Biz de, burada, takdir edersiniz ki, komisyon üyeleri olarak vicdanî sorumluluklarımız 
var. Bir noktada şöyle dediniz: Benden önceki Bakan arkadaşıma sorduğumda, büyük bir baskı al
tında kaldım dediğini ifade ettiniz, adı geçen Bakanın. 

NECATİ ÇELİK - Sayın Çağan'ın. 
MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Evet. Acaba, sizin de haberiniz olmadan komisyonla

rınız veya bu işle görevli olan arkadaşlarımız, her dönemde, her iktidarda, hep bu tür baskı altında 
kalarak mı bu tür işleri yapıyorlardı da, bugün, bu ülke bu hale getirildi diye düşünüyorum. Nasıl 
oluyor bu işler? Yani, her devirde gelen iktidarlar, biz geldik, bir baskı altında kaldık veya benim 
haberim yoktu demek, bizim ülkemizin geleceği açısından kara bir mizansen çiziyor benim için. 
Nedir bu? Sizin haberiniz olmadan, komisyonlar baskı altında mı kaldı acaba? 

NECATİ ÇELİK - Hayır, hayır. Ben ayrıldıktan sonra, Sayın Nami Çağan'a bu teftiş heyeti
nin sürdürdüğü teftişi aktardım; çünkü, arkadaşlar, memur adayı işe alınmış; bu heyet, taşraya gidi
yor, teftiş heyeti, memur adayını bir odaya kapatıyor, beş saat sorguluyor, ayakta, hiçbir ihtiyaç kar
şılamasına izin verilmeksizin; yani, bir engizisyon mezalimi âdeta uygulanıyor. Beş saat, bir memur 
adayı odaya kapıtılarak, sorgulanıyor ve hakaret ediliyor, mektuplar var elimizde, küfür ediliyor 
"müfettiş olmasam, seni şu camdan aşağı atarım, yalan söylüyorsun; doğru söylersen, işten atmaya
cağız sizi, aksi halde işten atacağız" deniyor. Yani, tehditlerle, şantajlarla çocukların ifadelerine 
başvuruluyor. Beş saat, bir memur adayını, bir kız çocuğunu düşünün... Dolayısıyla, bunlar, bana 
intikal etti. Sayın Bakanı uyardım. Sayın Bakan, dedi ki "haklısın; ama, yapacağım bir şey yok; çün
kü, çok baskı altındayım." Dışarıdan destekliyor, o parti desteklemezse o iktidar düşüyor; yani, şart
ları düşünün. Dolayısıyla, bu heyetin bu raporu ideolojik amaçla düzenlediğini ben söylemiyorum; 
hem yargı söylüyor hem de Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu söylüyor. Sizi rahatlatmak için şunu 
söylememe izin verin: Şimdi, bu sınav komisyonu, bu teftiş raporuna dayanılarak, savcılığa ifade
ye çağrılıyor. Komisyon savunuyor, biz böyle adil davrandık, böyle dürüst davrandık. Savcı "bun
ları geçin, ben biliyorum ki, Türkiye şartlarında yapılacak her sınavda torpil olur -savcı söylüyor-
kayırma olur, bu konularda biz yapmadık derseniz de beni inandıramazsınız" diyor, kesip atıyor. 
Arkadaşlar, şimdi, şunu söylemek istiyorum: Sınav komisyonu, sınav yaparken, dışarıdan müdaha
lelere maruz kalmamıştır, hiçbir telkine maruz kalmamıştır demem, takdir edersiniz ki gerçek ol-
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maz. Türkiye'nin şartlarını hepimiz biliyoruz. Siz de şimdi hükümettesiniz, onlarca insan size geli
yor, sizden talepte bulunuyor, bunlar komisyona intikal eder. Komisyon, bunları dikkate alır, almaz 
takdirindedir. Ben diyorum ki, almadığını yargı kararlarıyla görüyorum. Bütün iddialar olarak, ko
nu yargıya götürülmüş ve yargının, bu konuda sınavların tümünün iptali için açılan davalarda bir 
çelişkili kararı yoktur. İki idare mahkemesine ayrı dava açılmıştır, ikisi de mevzuata uygunluğunu 
saptamıştır. Dolayısıyla, burada bir çelişkili karar yok. 

Sayın Başkan. Sınav komisyonunun cezalarıyla ilgili, benim bildiğim, verilen disiplin cezala
rının tümü affedilmiştir ve görevden uzaklaştırılan komisyon üyelerinin bir bölümü de yargının ke
sin kararıyla görevlerine iade edilmiştir; hem disiplin cezaları, yargı tarafından iptal edilmiştir hem 
de göreve, esas kararla iade edilmiştir. Şu an, Personel Daire Başkanlığında, 3 şube müdürü göre
ve dönmüştür. Hatta, birisi de daire başkanlığına vekâlet etmektedir. 

BAŞKAN - Yapmış olduğunuz imtihanla ilgili ilanda "sınava girecek adayların Sosyal Sigor
talar Kurumu Genel Müdürlüğü/Ankara Kasalar Etlik Depo Tesislerindeki sınav müracaat kayıt bü
rolarına 2 adet vesikalık fotoğraf ve iş talep formuyla müracaatları gerekmektedir; postayla müra
caatlar kabul edilmeyecektir" deniliyor. Yani, biraz önce "bu şekilde ilan verilmedi" dediniz; ama, 
ilanınızda kişisel başvuru gerektiği halde, bu tür kayıtlar olmuş, onu düzeltmek için söylüyorum; 
bir. 

NECATİ ÇELİK - Postayla kabul edilmeyeceği söyleniyor doğru; zannediyorum, ilanın öbür 
maddelerinde şahsen müracaat şartı yoktur diye bir maddenin de olması gerekir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Aynen okudum. Anladığım o benim. Sınava girecek adayların, kayıt bürolarına 2 
adet vesikalık fotoğraf ve iş talep formuyla müracaatları gerekmektedir. 

NECATİ ÇELİK - Sayın Başkan, fakat, bir başka maddede... Bende şu an ilan metni yok... 
BAŞKAN - Burada ilan var efendim, ona bakabiliriz. 
NECATİ ÇELİK - Öbür maddelerde "şahsen müracaat şartı aranmaz" diye bir maddenin ol

ması lazım. 
BAŞKAN - İkincisi, bu dönemde yapılan imtihanda 35 yaş sınırı getirilmiştir; orada bir yan

lışınız var. Bu dönemde, genel merkezî imtihanda yaş sınırı var, yaş haddi getirilmiştir. Bunu dü
zeltmek için söylüyorum. 

NECATİ ÇELİK - Üst sınır var mıdır? 

BAŞKAN - Vardır efendim. 35. 
NECATİ ÇELİK -Ben yok diye biliyorum. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sayın Başkanım, üyelere de ara sıra söz verin. Sayın Bakan, bura

da, şimdiki iktidarı da suçluyor. 
NECATİ ÇELİK - Hayır suçlamıyorum. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Ben, Ankara Milletvekili olarak yeni gelen bir arkadaşınızım ve 

bugüne kadar da herhangi bir kişinin devlette işe başlamasına sebep olmadım, olamadım. Neden; 
çünkü, bu iktidar çok güzel bir karar almıştır. Bütün vatandaşlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olduğu ve eşitlik ilkesi gereğince, eşit bir şekilde imtihana girme şansı vermiştir ve almış oldukları 
puanlara göre de üniversite yerleştirme merkezi bunları yerleştirecek. Benim bildiğim, bir iktidar 
milletvekili olarak bu; ama, Sayın Bakan, biraz önceki ifadesinde, yeniden sözlü durumuna geçile
ceğini filan ifade ediyor. Bu konuyu da biz mi eksik biliyoruz, kendisi mi eksik biliyor? 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Yok efendim. Sözlü sınav yok. 
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NECATİ ÇELİK - Sözlü sınav yok mu? 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Yok efendim. 

NECATİ ÇELİK - Yoksa, sözümü geri alıyorum. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Bir de Denizli Milletvekili arkadaşımızın sormuş olduğu soru ka
nunlarla ilgili değil, vicdanî bir sorudur. Sadece, hepimizin yapabileceği gibi, orada şunu demiştir: 
Böyle usulsüzlük iddiaları varsa, siz, bir Bakan olarak, buna, vicdanen "gelin bakayım buraya böy
le bir durum var diyorlar" diye bir müdahaleniz oldu mu, bir soruşturmanız oldu mu diye bir soru 
yöneltti; Bakan bey, ona da mahkeme kararlarını örnek gösteriyor. Bizim burada öğrenmek istedi
ğimiz mahkeme kararlan değil, onlar, belgeler ve raporlarda var. Ben, özellikle, sayın vekilimin bu 
sorusuna gerekli cevabın alınmadığı inancındayım; yani, bir Bakan olarak, şahsen "kendi Bakanlı
ğımla ilgili, benim sorumluluğum yok" demekle bu işin olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle, Al
lah nasip eder, ben öyle görevlere gelirsem, böyle bir olay olduğunda ilk önce, kendi teşkilatımdan, 
kanun gereği, sorumlu olduğum Bakanlık mensuplarından, bu olayı, vicdanen rahatlamak için araş
tırmalarını isterim. Çok doğal bir soruydu. 

NECATİ ÇELİK - Onu da söyledim. Şunu dedim: Arkadaşları, genel müdürü -sınav komisyo
nu başkanı milletvekilidir, çağırdım, ahlaka ve hukuka aykırı bir işlem yapmayacaksınız... 

BAŞKAN - Sözlü olarak değil mi Sayın Bakan? Bir yazınız yok. 

NECATİ ÇELİK - Sözlü olarak. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Bu olmuş, mesela, sözlü ve yazılı sınavlardan sonra itiraz etmiş 80 
kişi işe başlamış. Bir sıra numarası... Bunu vurduğunuz zaman, milyonda bir ihtimale çıkıyor. Ya
ni, 75 000 adayın içerisinde 36 OOO'den 38 000'e kadar, örnek veriyorum, peş peşe gelen insanlar, 
sanki zeka testi yapılmış gibi, 2 000 kişi birden kazanmış; yani, bu olay, en azından, arkadaşlar ge
lin buraya, bu olay nasıl oldu diye ben şahsen sorardım. Onu sormak istediniz değil mi efendim? 

MEHMET KOCABATMAZ (Denizli) - Vicdanî kanaat. Yoksa, mahkemeyi falan değil. 

ALİ GÖREN (Adana) - Başkanım, burada teknik yanlış bir ifade var, ben, öyle anlıyorum. Bu, 
pratikman da mümkün değil. 75 000 kişiden kaç bin kişi girdiyse, bunlar içinden, muhterem millet
vekilimin ifade ettiği, ardışık olarak, mesela, sayın milletvekilime de söyledim, 36 OOO'den 38 000 
kusura kadar olanlar kazanmış, aşağısında yukarısında bir şey yok. Böyle bir şey var mı? 

NECATİ ÇELİK - Hayır böyle bir şey yok tabiî. 

ALİ GÖREN (Adana) - Bu mümkün değil. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Efendim, sıra sayısı 2 000 kişi nasıl peş peşe gelmiş, onu soruyo
ruz. 

HASAN ÖZGÖBEK (Uşak) - Müracaat sıralamalarıyla kazanma sıraları arasında... Müracaat
ta, diyelim ki, 1 001'den başlamış, 3 043'e kadar müracaat sırası almış kişiler, imtihanda da aynı 
şekilde aynı sırayla kazanmışlar. 

ALİ GÖREN (Adana) - Bu pratikman mümkün değil. 

HASAN ÖZGÖBEK (Uşak) - Öyle olmuş. Buradaki insanların da partilerden geldiği iddia 
edilmiş. 

NECATİ ÇELİK - Efendim, onu açıkladım. Bazı müracaat sıra numaraları peş peşe kazanmış. 
Ben, komisyona "bu nasıl olabilir" diye sordum. 
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ALİ GÖREN (Adana) - Müsaade eder misiniz. O ayrı. Yani, biz de bu ülkede yaşıyoruz. Şim
di, 75 000 aday mı var; bu 75 000 adaydan 112 ile 115 arasında 3 aday, 1721 ile 1728 arasında 5 
aday, 13 025 ile 13 029 arasında 4 aday... Böyle benzerlikler mi var? 

NECATİ ÇELİK - Böyle benzerlikler var. 

ALİ GÖREN (Adana) - Bu mu, yoksa, sayın milletvekilimin söylediği gibi, mesela 38 000 nu
maraya kadar hiç kazanan yok, 38 000'den 40 100'e kadar, kazanmış. 40 100'den sonra, 75 000'e 
kadar hiç kazanan yok, öyle mi? 

NECATİ ÇELİK - Hayır öyle bir şey yok tabiî. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Efendim, tabiî ki, biz, bunu raporlardan görebiliriz. 

BAŞKAN - Bir saniye müsaade eder misiniz. 
NECATİ ÇELİK - Müsaade ederseniz, Sayın Başkan, şu hususu açıklamakta fayda görüyo

rum, ifade edildiği için. 

Arkadaşlar, SSK sınav yönetmeliği veya personel yönetmeliğine göre, açılan sınavda sınavı 
kazanamayanların kağıtlarının yeniden okunması için müracaat hakları vardır. Bu haklarını kulla
nan 230 kişi. Yanlış bilmiyorsam, 230 kişi dilekçe vererek, kağıtlarının yeniden okunmasını talep 
ediyor. 230'dan 80 kişinin kağıdı 70'in üzerinde değerlendiriliyor ve işe başlatılıyor. Bu da ifade 
ettiğim gibi, tamamen, personel yönetmeliği ve sınav yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor. Yani, 
80 kişi kağıdın okunmasını istiyor, 80 kişi de işe başlatılmıyor. 230 kişi müracaat ediyor ve ülke
nin muhtelif illerinden 230'un 80'i işe başlatılıyor. Aydınlatmak için bunu da arz etmekte fayda 
gördüm. 

ALİ GÖREN (Adana) - Sayın Bakanım, o konunun izahını en iyi bilen durumunda olmalısı
nız. 

NECATİ ÇELİK - Sizin söylediğiniz birinci şıkka uygun kazanımlar olmuş. 
ALİ GÖREN (Adana) - Benim söylediğim gibi mi yoksa muhterem milletvekilimin söylediği 

gibi 38 000'den 40 000'e kadar... 
NECATİ ÇELİK - Hayır, hayır, öyle değil. 
HASAN ÖZGÖBEK (Uşak) — Şöyle diyebilir miyiz Sayın Bakan: Bu 75 000 kişi müracaat 

etmiş, bu 75 000 kişinin içerisinde iddialarda yer alan şekliyle söylüyorum, değişik parti teşkilatla
rından, o günkü Refah Partisi parti teşkilatlarının değişik yerlerinden toplu halde getirilmiş ya da 
genel merkezden toplu halde getirilmiş müracaat formları, diyelim ki, o ana kadar 30 000 kişi mü
racaat etmişse, 30 000'den başlayıp, 32 500'e kadar art arda müracat sırasında, müracaat kayıt def
terine yazılmış. Bunların kayıt numaraları 30 001'den başlıyor -orada, 2042 dendiği için- 32 042'e 
kadar da aynı, peş peşe sıralanmış sırayla bunlar kayıt defterine geçmişler. Ardından, imtihan so
nuçlanıyor. Yine, 30 001'den 32 042'ye kadar olan sıradaki bu müracaatların hepsi, istisnasız imti
han kazanıyor. Burada, bu şekilde bir iddia var. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Durum bu mu, sayın milletvekilimin dediği gibi mi? 
HASAN ÖZGÖBEK (Uşak) - Bu sıralamanın içerisinde, mesela art arda gelen 155 adayın da 

hangi teşkilattan geldiği de bir şekilde yazılmış raporda. Yani, bu 2042 adayın bu şekilde olması, 
size, rapor olarak iletildiğinde, bununla ilgili, siz "nasıl oldu bu iş" dediniz mi? 

NECATİ ÇELİK - Arkadaşlar, bunlar, sınav sonuçlan ilan edildikten sonra gündeme getirilen 
konulardır. Dolayısıyla, siz, ancak, sınav komisyonundan bilgi almak için başvurabilirsiniz. Sınav 
komisyonuna da sınav öncesi "ahlaka ve hukuka aykırı bir işlem içinde olmayın" diye uyarıda bu-
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lunmuşsunuz, daha sonra, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, sizin Bakan olarak, ne komisyona 
ne sınav sonuçlarına müdahale şansınız yok, kanun gereği yok. Dolayısıyla, sınav komisyonunun, 
şayet iddia edildiği gibi, bir kısım yanlışları olmuşsa, zaten yargılanıyorlar, yargıya konu intikal et
miş, o, benim sorumluluğumun dışında bir şey. 

Ancak, izniniz olursa, şunu da söyleyeyim: Arkadaşlar, ilk kez -kamudan gelen arkadaşlarım 
bilir- bu sayın genel müdür, gitmiş, cumhuriyet başsavcılığında 750 kişi üzerinde inceleme yapmış. 
Daha doğrusu, Cumhuriyet Başsavcılığından sınavı kazanan 750 kişinin partilere dağılımını istemiş 
ve bunlardan, yanlış hatırlamıyorsam, yine, 230'unun da işine son verdi, parti üyesi olma gerekçe
siyle. Bunların içinde DSP'li var, ANAP'lı var, Refahlı var. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Bu 750 kişinin dağılımı belli mi? 

NECATİ ÇELİK -750 kişinin değil de işine son verilenlerin dağılımı belli. 750 kişinin de bel
li olabilir, bilmiyorum, şu anda hatırlamıyorum. Dolayısıyla, burada "partiden listeler halinde gel
di" sözü doğru değil, kendi işlemleriyle doğru değil; çünkü, işine son verilen 230 kişinin içinde iş
lemi incelerseniz, göreceksiniz, her partiye üye insan var. Dolayısıyla "partiden liste buraya gönde
rildi" gibi bir beyanı asla kabul etmem mümkün değildir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, 231 kişinin partilere üyelikleri tespit edilmiş. 157'sinin Refah Par
tili; yani, beşte üçünün Refah Partili olduğu yine tespit edilmiş. Yani, biraz önce söylediğiniz şey
de, beşte üçlük oran, yaklaşık yüzde 60'lık bir insana tekabül eder. Orada, zannediyorum, tesadüf 
eseri Refah Partililer fazla çıkmış. 

NECATİ ÇELİK - Valla, tesadüf müdür tevafuk mudur; takdirlerinize sunuyorum; ama, deği
şik partilere mensup insanların olduğunu söylüyorum. Oransal bir değerlendirme yapmadım. 

BAŞKAN - Oransal demedim. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Yani "ülkücüleri mi alacaktım" dememiş Sayın Bakan. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sayın Bakanım, bir şey öğrenmek istiyorum. 2042 kişinin bir sı
rada kazandığını biliyorsunuz değil mi? 

NECATİ ÇELİK - Sınav sonucu açıklandıktan, ilan edildikten sonra bunlar, kamuoyunun gün
demine getirildi. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sadece onu bilip bilmediğinizi bilmek istiyorum. 
NECATİ ÇELİK - Bilmemek mümkün değil. Kamuoyunun gündemine getirildi; bunlar konu

şuldu. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Bakanım, bize okuduğunuz belge, bir komisyon, 
daha önce sizinle aynı görevi yapan bir sayın Bakanla ilgili, bu Mecliste bir soruşturma komisyonu 
kurulmuş; o komisyon da SSK'nın yaptığı işlemlerde Bakanın sorumlu olmadığı doğrultusunda ka
rar vermiş. Bu Meclisin komisyonu, bizimle aynı görevi yapan komisyon. Buna rağmen, size bir so
ruşturma açılmış. Yüce Meclistir, açar. Bunu, bir tespit edelim. 

Esasen, bu sınavda, hiçbir usulsüzlük, hiçbir yolsuzluk olmadığı doğrultusunda mahkeme ka
rarları da var. Bunu da tespit ettikten sonra, ben, komisyon çalışmalarında daha çok rastladığımız, 
arkadaşların kafasını karıştıran şeylerden bir kısmını sormak istiyorum. 

Size şunu da sorabilirdik: Niye sınav yaptınız? Mesela, sizden sonra 8000 kişi sınavsız alındı. 
Yani, bunu da sorabilirdim; ama, sormuyorum. Ama, mesela, ilkokul, ortaokul diplomalı insanlar 
sınava girmiş; ama, okuma-yazma bilmiyormuş. Gerçi, okuma-yazma bilmediğini müfettişler tespit 
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etmiş. Kişilerin okuma-yazma bilip bilmemesini, aslında, müfettişler tespit etmez; yani, bu, Türki
ye Cumhuriyeti Devletinde bir öğretmen olarak, benim çok karşılaştığım sorun. Adam ehliyet alır, 
polis ehliyeti verirken, okuma-yazma bilmediği kanaatine varır; Millî Eğitime yazarlar. Millî Eği
tim, öğretmenlerden müteşekkil bir kurul oluşturur, onlar okuma-yazma biliyor veya bilmiyor der. 
Ama, müfettişler tespit etmiş, bu adamlar okuma-yazma bilmiyormuş. Diplomaları sahte olabilir. 
Türkiye'de diplomaların dışarıdan veriliş biçiminde hep şaibe olmuştur, bunu biliyorum. 

Niye bunların diplomalarını kontrol ettirmediniz; niye o adamların okuma-yazma bilip bilme
diğini kontrol ettirmediniz? Bu, bir. 

İkincisi, mesela, sınavda benim yerime Ahmet girmiş. Bu ÖSYM' de de var sanıyorum. Bazı
sı yakalanıyor, bazısı yakalanmıyor. Siz, bunlardan birini niye yakalamadınız? Yani, esasen, kanun
lar, bu konuların hiçbirinde Bakanı sorumlu tutmuyor. Mahkeme kararları da Bakanı sorumlu tut
muyor. Bu Meclis de hiçbir uygulamasında SSK ile ilgili Bakanı sorumlu tutmamış. Bu, şey; ama, 
biz sorumlu tutacağız size. Niye; bu adamların diplomalarını kontrol ettirmediniz; mesela, okuma-
yazma bilip bilmediklerini kontrol ettirmediniz. Niye, bir adama bir adamın yardım ettiğini kontrol 
ettirmediniz? Çünkü, bu hadise, burada bizim kafamızı çok karıştırıyor. 

NECATİ ÇELİK - İzniniz olursa, hemen komisyon üyesi arkadaşlarımı bilgilendirmek için 
söylüyorum. 

Zannediyorum, okur-yazar olmayan diye rapor edilen çocuklardan bir tanesi -ya Sivaslı veya 
Malatyalı- gitmiş, noterde okur-yazar olduğunu tespit ettirmiş. Böyle bir şey de yok; ama, arkadaş
lar, size anlattım, teftiş heyeti, insanları odalara kapatarak, yanlış beyanda bulunurlarsa işlerine son 
verilmeyeceğini... 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Yani, neticede şunu söyleyeyim: SSK müfettişlerinin bu 
adam okuma-yazma bilmiyor diye rapor yazması suçtur. 

NECATİ ÇELİK - Ayrıca suçtur. Bir de gitmiş okur-yazar olduğunu noterde tespit ettirmiş. 
Dolayısıyla, arkadaşlar, bakınız, beyefendi çok haklı olarak, bir hususa işaret etti. Baskıyla, sunun
la, bununla... Arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. Bir birimizi haksız bir biçimde hırpalamaya, sorgula
maya, soruşturmaya kalkarsak, siyaset yapılmaz, kimseyi de çalıştıramazsınız. Öyle şey olmaz. Ba
kın, ben, şahsen, bizim hukukçu arkadaşlara da danıştım. Ben, doğrusu, böyle bir önergeyi, kendi 
açımdan, gideyim Yüce Divanda bu konuda yargılanayım, bu şereftir, herkesin vurgundan, soygun
dan sorgulandığı, yargılandığı bir ortamda, keşke suçumuz bu olsa. Ama, sizden ricam şudur: Ge
liniz, siyaset adamlarını iki bürokratın oyuncağı yapmayın. Bunlar, Başbakanlık teftiş raporuyla, in
di mütalaalarla hazırlandığı ortaya-konmuş; sadece yargı kararlarıyla değil, aynı hükümetin başba
kanlık teftişiyle. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, özür diliyorum, usul hakkında bir şeyler söylemek zorundayım. 
Biraz önce söylediğiniz okuma-yazma konusu açıldığı için söylüyorum. Sayın müfettişlerimin 

incelemesini istemiştim. Adıyaman'da, okuma-yazma bilmediği, verilen diplomanın sahte olduğu 
ve bunu uygulayanlar hakkında da resmî bir dava açıldığı tespit edilmiş. 

Şunu söylüyorum: Bu konularda Sayın Bakanımızı suçlamaya, bizim, açıkçası hakkımız yok; 
çünkü, sınav komisyonundaki insanları bile bu konuda suçlamamız belki yanlış olur; çünkü, belki 
diplomayla yetinmiştir. Sağlık Bakanlığında sahte diplomayla hekimlik yapan var. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Onyedi ay hekimlik yapmış. 
BAŞKAN -Ama, bu konu, oradaki personel genel müdürünün de suçlu olduğunu tevdi etmez; 

çünkü, getirilen sahte bir rapordur, ayıramamıştır. Bu konuda, bizim sizi suçlamamız söz konusu 
değil. 
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Bir de şunu özellikle söylüyorum Sayın Bakanım. Biz, vicdanî kanaatlerimizle sizi yargılamı
yoruz, biz, vicdanî kanaatlerimizle sizin aklanmanız için, eğer böyle bir karar çıksa dahi, Yüce 
Mahkemede yargılanmanıza karar vereceğiz, yoksa, sizi biz yargılamayacağız, öyle bir haddimiz de 
yok. Siz, bizim, siyasetçi olarak büyüğümüzsünüz, Bakanımızsınız, onu da özellikle belirtmek isti
yorum. 

Yalnız, usul hakkındaki ricam şu: Şimdi, Sayın Bakana, o soruyu tevdi ettik. Efendim, usul
süzlük yapılmış mıdır, vicdanen siz bu konuda ne diyorsunuz dediğim zaman, kendisi, bu usulsüz
lüğün olmadığını beyan etmiştir. Bu konuda, bu teferruatla, Sayın Bakanımıza soru yöneltmenin bir 
esprisi yok. Biz, Sayın Bakanımızdan, eğer, böyle bir şeyi duydunuz... İşte, Mecliste araştırma 
önergesi verilmeden önce, gündemdışı konuşmayla, yazılı soru önergesiyle size böyle usulsüzlük
ler yapıldığı; hatta, Sayın Bakanımın akrabalarının alındığı konusunda, Sayın Bakanımın da talih
siz bir açıklaması... Belki bilmiyordu. "Benim hiçbir akrabam yoktur, eğer olursa, istifa ederim" de
mesine rağmen, daha sonra, teftişte, akrabalarının çıktığı konusunda da iddialar var. Bunları, genel 
olarak, Sayın Bakanımıza, bu konuda yaptıklarını sorduk. Yani, konuyu çok genişletmemek açısın
dan, Sayın Bakanımıza teşekkür ettikten sonra, tabiî, aramızda usulsüzlük var mı yok mu önce onu 
belirleyeceğiz; daha sonra, eğer, gerçekten usulsüzlük varsa, yani, usulsüzlük yapılmışsa, burada 
Sayın Bakanın bu konuya iştiraki, vebali, suçu var mıdır, yok mudur diye ikinci safhasında da de
ğerlendireceğiz. Kanaatlerimize göre de hareket edeceğiz. O nedenle, bu rapor içerisindeki münde-
recat kısmı, Sayın Bakanımıza çok fazla sormanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. 

Sayın Çevik, buyurun. 
SEDAT ÇEVlK (Ankara) - Sevgili Başkanım, teşekkür ederim. Ben, sadece, Sayın Doğan'ın 

sorularının cevabını alamadım. Yani, siz niçin imtihan açtınız; bir. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - "Onu sormak isterdim" dedim. Bir de şunu öğrenmek is

tiyorum: Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumu, hakikaten, Sayın Bakanımdan sonra 8 000 kişiyi imtihan
sız olarak* işe almış mıdır? Bunlar ciddî iddialardır. Bunları da bir milletvekili olarak, kendi vicda
nıma... Devlete, imtihansız memur almak mümkün müdür; bunu öğrenmek istiyorum. Sayın Do
ğan'ın sorularını... Sayın Bakanımın bilgisi olmayabilir. O zaman, Sayın Doğan'dan öğrenmek is
tiyorum. 

NECATİ ÇELİK - Zaten, Sayın Doğan, benden sonra 8 000 kişinin sınavsız alındığını söylü
yor. Benim dönemimi kapsamadığı için, benim cevaplamam, takdir edersiniz ki, doğru olmaz. 

Sayın Başkanın bir konuyla ilgili beyanını vuzuha kavuşturmakta fayda görüyorum. Arkadaş
lar, sınav sonrası, yanılmıyorsam, Hürriyet Gazetesi oturmuş 52 tane Çelik soyadlı adayın sınavı ka
zandığını tespit etmiş ve bunların bana yakınlığını da iddia etmiş. Dolayısıyla, iddia o Sayın Baş
kan. Deniyor ki "52 tane Çelik soyadlı, Sayın Bakanın yakını sınavı kazandı." Ben, yirmi senedir 
kamuoyunun önünde olan bir insanım, ne dediğimi bilen birisiyim. Ben de çıktım, çok yanlış bir 
yerden girdiler, "52 tane Çelik soyadlı sınavı kazananlardan bir tanesi dahi benim yakınım değildir; 
şayet Çelik soyadlı -Meclis tutanaklarını inceleyebilirsiniz- 52 kişiden bir kişinin bana yakınlığını 
tespit ederseniz, görevi bırakmaya hazırım" dediğim budur. Çelik soyadlı yakınım... 

BAŞKAN - Diğer yakınlarınız var mı efendim? 
NECATİ ÇELİK - Diğer yakınlarımdan sınavı kazanan olmuştur. Ama, Çelik soyadlı olup sı

navı kazanamayan da olmuştur. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sayın Bakanım, bir de şuna cevap verirse...Bu imtihanı yapıp yap

mama gibi bir keyfiyet varken, siz, imtihanı yapalım daha iyi olur diye mi karar verdiniz? Bu SSK 
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imtihanını yapmadan, bu kadrolar için eleman alabilme imkânınız var mıydı? Arkadaşımın sordu
ğu gibi. 

NECATİ ÇELİK - Hayır. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Yani, imtihan yapmak kanunî bir mecburiyet midir? 

NECATİ ÇELİK - Mecburiyettir. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sayın Doğan, imtihan yapmak kanunî bir mecburiyettir; ama, ba

kın, sizin açıklamanızdan, ben hemen şunu aldım: Yani, Sayın Bakan, imtihansız da alabilecekken, 
bu böyle olmaz, burada iltimaslar, adam kayırmalar olur, bu insanlar bizim insanlarımız, imtihan 
yapıp, onun sonucuna göre alalım, dememiş; çünkü, kanun, böyle bir olayı gerektirmez. Kanunî 
mecburiyet vardır ve kanunî mecburiyete göre de imtihanla memur almak zorundasınız. O sorunu
zu böylece herhalde düzelttim gibime geliyor. Bir de bu 8 000 kişiyi açıklarsanız, bunu, siz, şimdi 
ortaya attınız. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - 8 000 değil. Ben, ortaya atmadım. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Ama "8 000 kişi imtihansız alındı "diyorsunuz. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Bakın, bırakırsanız, konuşacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, tutanaklarda mevcut, 18 000 kişinin sınavsız alındığı, bir 
kısmının geçici görevli... 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - SSK'ya.... 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Evet. 
... bir kısmının işçi olarak alınıp, memur statüsünde çalıştırıldığı, Millet Meclisi tutanaklarında 

var. 8 000 kişi de gazetelere geçti. Böyle bir şey var. Yani, böyle bir iddia var. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Yani, siz, bunu somut olarak...Sadece gazetelerden duyduğunuz... 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Meclis tutanakları ve gazeteler. Bu önemli. 
Bir başka konu var. Arkadaşlar, benim bildiğim kadarıyla, baştan beri söyledim, biz, burada Ba

kanı mı yoksa bürokrasiyi mi, imtihan komisyonunu mu sorguluyoruz, bilmiyorum; yani, müfettiş 
raporlarının hepsi, anladığım kadarıyla, eğer anlayabiliyorsam, sınavı yapan bürokratlarla alakalı. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, özür dileyerek sözünüzü kesmek zorundayım; çünkü, bizim komis
yonumuzun konuşması gereken konulardan bahsediyorsunuz. Sayın Bakana, bu konuda sorularınız 
varsa, Sayın Bakanın vaktini almamak için, komisyonumuzun daha iyi çalışması için, lütfen o so
ruları tevdi edelim, ö sorular da lütfen, teftiş kurulundaki ufak tefek; yani, kendi sorumluluğu içe
risinde bilmesi mümkün olmayan şeyleri sormak yerine, eğer sorularımız varsa, Sayın Bakana o so
ruları tevdi edelim, daha sonra komisyonumuz devam edecektir, bu konudaki değerli fikirlerinizi 
alacağız tabiî. Buyurun Sayın Gözlükaya. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Burada, üzerinde yarım saati aşkın süredir, Sayın Ko-
cabatmaz'ın, 2 042 adayın numalarının ara vermeden, art arda birbirini takip ettiği sorusu üzerinde 
konuşuyoruz. Ben, şunu sormak istiyorum: Acaba, imtihandan önce bunu tespit imkânınız var mıy
dı? Belli görevleriniz var, imtihan komisyonuna havale edilmiş. Bu art arda gelen, sınavı kazanan 
2 042 kişinin varlığından haberiniz var mıydı; olabilir miydi; tespit imkânınız olur muydu? 

NECATİ ÇELİK - Hayır, olmazdı. Bunlar, ancak, sınav sonuçları ilan edildikten sonra tespit 
edilebildi. Bunları tespit etmem mümkün değildi. Dediğim gibi, zaten, Sayın Bakanın, herhangi bir 
arkadaşımızın, ben olmayabilirim, bu detayla ilgilenme şansı yoktur; kaç kişi müracaat etmiş, nasıl 
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müracaat etmiş, bunlarla ilgilenme şansı yoktur; bir. İkincisi, sadece bilgilendirmek için söylüyo
rum; medyaya konu intikal ettikten sonra sınav komisyonuna bunları sorunca şunlar söylenmiştir: 
İlanı bana verirseniz, o bölümü gösterebilirim; şahsen müracaat şartı aranmadı diye biliyorum. 

Hal böyle olunca, bir il, gelmiş, peşpeşe müracaatını yapmış olabilir. Daha sonra, aynı yerde 
oturdularsa, soruları birisi çözdüyse ve diğerlerine kopya verdiyse, aynı sonuç, sıra sıra kazanma ih
timali bundan kaynaklabilir, doğabilir gibi şeyler söylendi. Doğruluk derecesini de, ne komisyonun 
bilme şansı var ne benim bilme şansım var; ama, bir miktar akla uygun. 10 kişinin müracaatını bir 
kişi getiriyor, peşi sıra aday numarası alıyorlar ve sınavda da aynı yere oturuyorlar; birisi yapıyor, 
diğerlerine de kopya veriyor. Olabilir; çünkü, 75 000 kişinin girdiği sınavda, takdir edilir ki, çok ni
zamî sınav yapıldığı iddiasında bulunmak, hiç kimse için mümkün değil. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, demin dediniz ki, yaş üst sınırı konulmuştur, 35 

diye. Şimdi, 1998'deki Bakanlık Teftiş Kurulu heyetinin raporunda, sınava gireceklerde, yaş üst sı
nırı konulmayarak, personel alımı genel ilkelerine aykırı hareket edildiği diye bir suçlama var. Bu 
hangi raporda, sizin? 

BAŞKAN - Efendim, yeni yapılan devlet memurları genel sınavında, Sayın Bakanım, aynı şe
kilde yaş sınırı konulmamıştır dedi. 

NECATİ ÇELİK - Ben, öyİe biliyorum. 

BAŞKAN - Bu sınavda, 35 yaş sınırının konulduğunu biliyorum. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Devlet memurluğu sınavını kastediyorsunuz? 
BAŞKAN - Evet efendim. Sayın Bakanın yaptığı sınav değil; Sayın Bakanın yaptığı sınavda, 

35 yaş sınırının konulmaması da, bir tenkit konusudur, doğrudur. Ben, yeni sınavı kastediyorum. 
NECATİ ÇELİK - Ancak, yönetmelikler üst yaş sınırının konulmasına amir değildir. Komis

yon, oradan yararlanarak üst yaş sınırı koymamıştır. Buyurun. 
ALİ GÖREN (Adana) -Sayın Başkan, ben, aynı soruyu tekrar edeceğim, Sayın Gözlükaya'da 

aynı soruyu sordu. 
Muhterem Bakanım, şunun net olarak anlaşılması lazım ki, bundan sonra da derin konuşaca

ğız. Sizin bilginiz, müfettişlere de soracağız, daha önceki yoğunlaşmada bu nokta yakalamadık. 
Şimdi, 70 000 kişi imtihana girdi. 70 000 kişinin, diyelim ki, 38 000 inci sıraya -milletvekilim söy
lediği için bu rakamı söylüyorum- kadar hiç kazanmadı. 

HASAN ÖZGÖBEK (Uşak) - Hiç kazanmadı diye bir şey yok. 
BAŞKAN - Öyle bir şey yok. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - 3 500 kişi veya 5 000 kişi kazanmışsa, bunun 2 042 kişisi bir sı

radan takip etmiş. Demin Sayın Gözlükaya sordu. Bakın, Sayın Bakan, benim önceden haberim ol
muyor diyor; doğru; çünkü, olay ortaya çıkmadan kimsenin haberi yok; ama, olay ortaya çıkmış; 
yani, kazananların 2 042 kişisi, belli bir numaradan başlamış belli bir numaraya kadar devam etmiş 
ve bu, imtihan sonucunda çıkmış; yani, kazanan 2 042 arkadaşımız, müracaat sıra numarasına gö
re, hiçbir fire vermeden kazanmışlar, 5 000 kişi içerisinde. Bunu ısrarla milletvekillerimiz soruyor. 
Bakan olarak, bunu gördüğünüzde, ya, arkadaşlar, bu 5 000 kişiyi işe aldık; ama, 2 000 kişisi, ara
da hiçbir fire olmadan nasıl alt alta kazanıyor. Israrla bunu soruyor sayın vekillerimiz. Öyle değil 
mi efendim? 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, ben, bir açıklama yapabilir miyim? 
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SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Ama, bunu, Sayın Bakanım açıklasın, sizin açıklamanız önemli 
değil ki. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Hayır, ben, raporu okuduğum için, şimdi, orada, raporun 
eklerinde var. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Avni Bey, bunu, lütfen Bakanım açıklasın, siz değil. Sizinle son
ra bunları konuşacağız, Bakanımın vaktini almayalım. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Benim Sayın Bakana da bir şeyi hatırlatmam lazım. Ra
porun eklerinde var; raporun eklerinde ifade ayrı, burada ifade ayrı. Burada, bir kurnazlık hissedi
yorum; sanki... 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Lütfen, bunları Bakan açıklasın, sevgili vekilim... 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Bakan farkına varmamış olabilir. Bakın, ben, komisyon 
üyesiyim; burada, her türlü konuşma hakkım var, Sayın Bakandan da fazla, burada konuşma hak
kım. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Elbette; ama... 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Burada, raporda bir kurnazlık yapılmış. Eklerinde var, ek
lerinde başka, raporda başka. Toplam 2 042 kişi. Bu doğru; ama, burada, öyle veriliyor ki, sanki 
l'den 2 042'ye kadar hiç ara verilmeden 2 042 kişi kazanmış. Olay böyle değil. 50 kişi arka arka
ya kazanmış, ara verilmiş, bir 70 kişi daha arka arkaya kazanmış, ara verilmiş, bir 150 kişi daha ka
zanmış. Tablo bu. Böyle 2 042 kişi birden, 1 'den 2 042'ye kadar arka arkaya kazanmış değil. 

Burada, daha önceki sayfalarda, müfettişler, bu işi belirttiği halde, burada, esas okunacak yer 
burası olduğu için, bir kurnazlık yapmışlar, 2 042 kişi arka arkaya kazandı, üst üste toplamışlar; ya
ni, bu, çok önemli bir detay. Zannediyorum, Sayın Bakan da işin farkına varmadı, sayın milletve
kilim de işin farkına varmadı gibi geliyor. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen, bu konuları Sayın Bakanım gittikten sonra, biz, uzun uzadı-
ya, daha önce tartıştık. Belki siz yoktunuz, tutanaklarda var. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Ama, bakın, Sayın Bakana sorulan soru bu. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Gözlükaya'nın sorusunu alalım. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Benim sorum, tespite imkân olabilir mi, Bakan olarak, 
diye sormuştum. 

BAŞKAN - O da yok dedi. Başka sorumuz var mı Sayın Bakana?.. Yok. 

Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz. Zahmet buyurdunuz, buraya kadar geldiniz, bizi aydın
lattınız. 

NECATİ ÇELİK - Estağfurullah, ben, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi en içten duygularla se
lamlıyorum. Kolay gelsin." 

IV-BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ: 

A) Komisyonumuzun 02.03.2000 tarihinde yaptığı toplantısında bilirkişi olarak yemin eden ve 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 28:02.2000 tarihli, B. 13.0.PER.0.00.00.02/1536 sa
yılı yazısı ile bilirkişi olarak görevlendirildikleri bildirilen S.S.K. Genel Müdürlüğü Başmüfettişle
ri Sabahattin Şuvak ile Can Önakın'a komisyonumuzca tevdi edilen; 

S.S.K. Genel Müdürlüğünce 1996/ Aralık ayında gerçekleştirilen personel alımı sınavının tüm 
yönleriyle soruşturulmasına dair. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenle-
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nen 23.03.1998 tarihli, (1-1-1) sayılı; aynı konuda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzen
lenen 17.06.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı raporları ile açılan adlî ve idarî davalar sonucunda verilen 
kararlar ve idarece bugüne kadar yapılmış tüm işlemlerin incelenerek; 

a) Soruşturmada ilgili yasalar ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı, 
b) Soruşturmada tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan bir husus olup olmadığı, 
c) Soruşturma raporunda adlî, idarî ve disiplin önerileri açısından herhangi bir yorum ve tak

dir hatası bulunup bulunmadığı, 

d) Soruşturma konusunu teşkil eden ve S.S.K Genel Müdürlüğünce 1996/ Aralık ayında yapı
lan personel alımı sınavınırl adil ve objektif olup olmadığı, 

e)Taraflarca açılan adlî ve idarî davalar sonucunda mahkemelerce verilmiş olan kararlar ile so
ruşturma raporunda belirtilen tespitler ve önerilen tedbirler arasında çelişen veya örtüşen hususla
rın olup olmadığı, 

Konularında bir bilirkişi raporu düzenlenmesi kararı çerçevesinde adıgeçen Başmüfettişlerce 
düzenlenen 30.03.2000 tarihli bilirkişi raporu Komisyonumuza ulaşmıştır. (Ek-5) 

Bilirkişi raporu aynen aşağıya alınmıştır. 

BİLİRKİŞİ RAPORU 
1-GİRİŞ 
A-Görev ve Yetki 
T.C.Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına muhatap 24.2.2000 tarihli, 9/31-10 sayılı emirleri ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavın
da Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Neca
ti ÇELİK Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Kurulan (9/31) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda TBMM İçtüzüğünün 111 inci maddesine isti
naden bilirkişi olarak görevlendirilmemiz üzerine iş bu bilirkişi raporu düzenlenmiştir. 

B- Konu 

T.C.Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 
2.3.2000 tarihli toplantısında tarafımıza tevdi edilen; SSK.Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayın
da gerçekleştirilen personel alımı sınavının tüm yönleriyle soruşturulmasına dair, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenen 23.3.1998 tarihli, (1-1-1) sayılı; aynı konuda 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı raporları ile 
açılan adlî ve idarî davalar sonucunda verilen kararlar ve idarece bugüne kadar yapılmış tüm işlem
lerin incelenerek; 

a) Soruşturmada ilgili yasalar ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı, 

b) Soruşturmada tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan bir husus olup olmadığı, 
c) Soruşturma raporunda adlî, idarî ve disiplin önerileri açısından herhangi bir yorum veya tak

dir hatası bulunup bulunmadığı, 
d) Soruşturma konusunu teşkil eden ve SSK.Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında yapılan 

personel alımı sınavının adil ve objektif olup olmadığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 442) 



- 3 9 -

e) Taraflarca açılan adlî ve idarî davalar sonucunda mahkemelerce verilmiş olan kararlar ile so
ruşturma raporunda belirtilen tespitler ve önerilen tedbirler arasında çelişen veya örtUşen hususla
rın olup olmadığı, 

Konularında bilirkişi raporu düzenlenmesinden ibarettir. 
2- YAPILAN İNCELEMELER 
Bilirkişiliğimize tevdi edilen görev ile ilgili olarak; 
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunun 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 sayılı so

ruşturma raporu ile ekleri, 
b) Sözkonusu raporun Bakanlık Makamına takdimine ilişkin 28.4.1998 tarihli, 405 sayılı Olur, 
c) Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı rapor, 
d) Sözkonusu raporun Başbakanlık Makamına takdimine ilişkin 3.7.1998 tarih ve 84 sayılı 

Olur, 
e) Başbakanlık Teftiş Kurulunun 27.10.1998 tarihli, 31/98-14 sayılı raporu, 
f) Soruşturma raporunda haklarında adlî kovuşturma açılması önerilen ilgililer hakkında açıl

mış bulunan ve kamu davasının esasını teşkil eden iddianame, 
g) Sınavla ilgili olarak üçüncü şahısların adlî ve idarî mahkemeler nezdinde açmış olduğu da

valar, 
h) Soruşturma raporunda disiplin cezası önerilen ilgililer hakkında Disiplin Kurullarınca veri

len kararlar, 
ı) Soruşturma raporu ile Bakan Olur'una istinaden idarece yapılan işlemler, 
j) Soruşturma kapsamındaki ilgililerin, gerek disiplin cezaları ve gerekse idarenin diğer tasar

rufları aleyhine açmış oldukları idarî davalar, 
İncelenmiştir. 
3- KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
3.1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca Düzenlenen Soruşturma Raporu

nun Değerlendirilmesi 
A- Soruşturma Usul ve Esasları ile Deliller Bakımından 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunun 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 sayılı Soruş
turma Raporunda yaptığımız incelemede; 

a) Soruşturmanın Bakanlık Makamının yazılı emrine istinaden yapıldığı, 
b) Görevlendirmelerin Bakanlık Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği ile SSK.Teftiş Kurulu 

Yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olduğu, 
c) Alınan ifadelerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135.maddesinde sayılan asgari hu

suslara uyulmuş olduğu, ifade tutanaklarında kişilerin özgür iradelerinin aksini çağrıştıracak yasak 
sorgu yöntemlerinin kullanıldığına dair bir izlenim edinilemediği, 

d) Soruşturma kapsamında olan üst düzey yöneticilerin konularla ilgili beyanlarına da yazılı 
tebligat ile başvurularak, ifadelerinin özgür iradelerine dayandırıldığı, 

e) Disiplin açısından suç teşkil eden eylemleri saptanan kişilerin savunmalarının alınması es
nasında, Anayasanın 129.maddesinde sayılan temel esas ile Devlet Memurları Kanunu ve Yönet
meliklerde sayılan gerek süre gerekse diğer esaslara uyulmuş olduğu, 
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f) Soruşturma esnasında çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi tayin edil
miş olduğu, bilirkişi olarak görevlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında görevli resmî 
kişi veya kurumlar olduğu, bu nedenle gerek bilirkişiye başvurulmasında ve gerekse bilirkişi seçi
minde CMUK 65 ve müteakip maddelerine uygun davranılmış bulunulduğu, 

g) Soruşturmanın esasını teşkil eden ve raporda isimleri belirtilen görevlilerin evrakta sahteci
lik fiilini işlediklerine dair kanıtların geçerli ve yeterli olduğu kanısına varıldığı, 

Müşahaede edilmiştir. 

B-Raporda Görülen Kısmî Noksanlıklar Bakımından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 sayılı Soruşturma Raporun

da; 

a) Yapılan sınavda tespit edilen usulsüz ve hatalı işlemlerde dahli bulunan ve disiplin açısın
dan tecziye edilmeleri önerilen Kurum elemanları ile ilgili disiplin cezalarının tayininde pek isabet
li yorumlarda bulunulmadığı ve dolayısıyla takdir hatası yapılmış olduğu kanaatine varılmıştır. 

Nitekim, bu hususlara Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sa
yılı raporda da yer verilmek suretiyle görüşümüze iştirak edilmektedir. 

b) SSK.Genel Müdürü Ekrem ÖNAL'ın, zamanın Bilgi îşlem Dairesi Başkanından "Yazılı sı
navların bilgisayar ortamında okunamayacagına dair" görüş istemesi ve bu görüşü alması fiili Türk 
Ceza Kanunu ve Disiplin Hükümleri açısından suç teşkil eder nitelikte bir eylem olarak görülmüş 
ise de, bahsekonu görüşü veren zamanın Bilgi îşlem Dairesi Başkanına herhangi bir ceza önerilme-
yerek hadisenin tamamen dışında tutulması açık bir noksanlık olarak değerlendirilmiştir. 

Aynı görüşe Başbakanlık Teftiş Kurulunun 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı raporunda da yer 
verilerek, Genel Müdür Ekrem ÖNAL'a ceza teklif edilirken Bilgi İşlem Daire Başkanına (Fatih 
ATABEK) ceza teklif edilmemesinin dikkat çekici bulunduğuna işaret edilmiştir. 

c) Okur yazar olmadıkları halde ikisi ilkokul ve birisi ortaokul diplomalı 3 adayın sınav kazan
dırılmasına ilişkin sözkonusu soruşturma esnasında adayların okur yazar olmadıklarına dair. tuta
naklar düzenlendiği, ayrıca adıgeçen şahısların alınan ifadelerinin de bu tespitleri teyid ettiği görül
müştür. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun 17.6.1998 tarih, 31/98-6 sayılı raporunda bu konuyla ilgili ola
rak Soruşturma Raporunda "Okur yazar olmadıkları halde sınavı kazandıkları belirtilen 3 kişinin 
ifadelerinden ilkokul veya ortaokul diplomalarına sahip oldukları, ancak bunların okuma ve yazma
larının yeterli olmadığı, bu kişilerin ailevi durumları dikkate alınarak mağdur edilmelerinin önlen
mesi açısından okuma ve yazmalarının yetersiz olması konusunun yaptıkları işlere engel teşkil edip 
etmediklerinin yeniden değerlendirilmesi ve diplomaları ile ilgili olarak da bir doğruluk teyidi araş
tırması yapılmasında yarar görüldüğü görüşüne" yer verilmiştir. 

Bu raporla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının, Başbakanlık Makamının 8.7.1998 
tarihli Onayını havi 3.7.1998 tarihli, 84 sayılı takdim yazısında da; raporda okur yazar olmadıkları 
belirtilen kişilerin öncelikle diplomalarının gerçekliğinin tespit edilmesi gerekmekte olup, diploma
larının sahteliği veya diploma alabilecek seviyede olup olmadıklarının tespiti amacıyla bu kişiler ve 
kendilerine diplomayı verenler hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim 
Bakanlığı Müfettişlerince müştereken inceleme ve gerekirse soruşturma yapılması ifade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, muhakkik veya müfettişlerce usulüne uygun olarak düzenlenen tutanaklar ak
si sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler hükmündendir. Ayrıca, müfettişlerce okur yazar ol
madıkları anlaşılan şahıslarla ilgili olarak usulüne uygun olarak tutanaklar düzenlenmiş olmasının 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 442) 



- 4 1 -

yanısıra sözkonusu şahısların okur yazar olmadıklarının verdikleri ifadelerinden de teyid edilmiş 
bulunduğu gözönüne alındığında, adıgeçen şahısların bu soruşturma kapsamında daha başkaca bir 
tespit veya delile ihtiyaç göstermeksizin okur yazar olmadıkları yönünde bir sonuç ve kanaate va
rılmış olmasında tenkidi gerektiren bir husus bulunmadığı, bir başka ifadeyle mevcut tespitler ve 
alınan ifadelerin, raporda yapılan değerlendirme ve sonuç için yeterli deliller olduğu düşünülmek
tedir. 

Nitekim, bu şahıslardan ikisinin Kurumla ilişkilerinin kesilmesinin akabinde idare mahkeme
leri nezdinde açmış oldukları dava neticesinde mahkemelerce verilen gerekçeli kararlarda özetle 
"davacıların okuma ve yazma bilmediklerinin yapılan soruşturma sonucunda kanıtlandığı, okuma 
yazma bilmeyen davacıların memuriyet sınavını kazandığını kabule imkân bulunmadığından me
muriyete alınırken gerekli olan sınav koşulu sağlanmadan göreve başlatılması nedeniyle atama ona
yının iptal edilerek memuriyetle ilişkilerinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemlerde mevzuat 
hükümleri ile hukuka aykırılık görülmediği" görüşüne yer verilmek suretiyle yukarıda ifade olunan 
görüşümüz teyid edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, okur yazar olmadıkları halde kendilerine ilkokul ve ortaokul diplomaları verilmiş bu
lunan bu şahısların sözkonusu diplomalarının sahte olup olmadığı ile bu diplomaları düzenleyenler 
hakkında gereken adlî ve idarî tahkikatların yapılmasını teminen konunun Millî Eğitim Bakanlığı
na bir idarî işlem olarak bildirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Bu konunun, bilahara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Müfet
tişlerinin birlikte yürüttükleri soruşturma sonucunda değerlendirildiği ve düzenledikleri 13.11.1998 
tarihli, (3-121) sayılı raporda diplomaları veren ve kusurlu oldukları görülen okul yetkilileri ile il
gili olarak Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre soruşturma yapılması gerektiği sonuç ve 
kanaatine varılarak Başbakanlığa gerekli bilginin sunulduğu anlaşılmıştır. 

3.2- Başbakanlık Teftiş Kurulunun 17.6.1998 Tarihli, 31/98-6 sayılı Raporu ve Raporun Baş
bakanlık Makamına Takdimine İlişkin 3.7.1998 Tarihli, 84 Sayılı Yazının Değerlendirilmesi 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun konuyla ilgili olarak düzenlemiş bulunduğu 17.6.1998 tarihli, 
31/98-6 sayılı raporunda yaptığımız incelemede; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenen 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 
sayılı Soruşturma Raporunda noksan ve hatalı bulunan bazı hususlara yer verilmiş olduğu, 

Bunların da; 

a) Önerilen disiplin cezalarının bir bölümünde takdir hatası yapıldığı, 

b) Resmî konularda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan SSK. Bilgi İşlem Dairesi es
ki Başkanı hakkında ceza önerisinde bulunulmadığı, 

c) Okur yazar olmadıkları halde sınav kazandırılan şahıslarla ilgili tespitin yeterli görülmedi
ği. 

hususlarından ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenmiş bulunan Soruşturma Ra
poru ile ilgili yaptığımız değerlendirmelerde bu hususlara yer vermiş bulunduğumuzdan ayrıca de
ğerlendirilmesine gerek görülmemiştir. 

Diğer taraftan; 
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunun 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 sayılı So

ruşturma Raporunun esasını teşkil eden konu; evrakta sahtecilik suretiyle hak etmedikleri halde ba
zı kişilere sınav kazandırıldığı hususudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 442) 



- 4 2 -

Halbuki, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının konuyla ilgili 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sa
yılı raporunda "raporda önerilen suç iddialarının takdirinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait 
olduğu, bu konuda da Müfettişliklerince herhangi bir değerlendirme yapılmasının mümkün bulun
madığı" mütalaasına yer vermişlerdir. 

Görüleceği üzere, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenmiş olan bu raporda Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenmiş olan Soruşturma Raporunun 
esasını teşkil eden ve yukarıda kısaca değinilen suç ve fiillerin aksini ispata veya göstermeye yöne
lik herhangi bir yeni delil veya tespite yer verilmemiştir. 

Bu itibarla, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunun bu haliyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenmiş olan raporda değerlendirilen "esas" konularla ilgili örtüşen 
veya çelişen bir yönü bulunmadığı düşünülmektedir. 

b) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının sözkonusu raporun Başbakanlık Makamına takdi
mine ilişkin ve Başbakanlık Makamının 8.7.1998 tarihli Onayını havi 3.7.1998 tarihli, 84 sayılı tak
dim yazısında aynen ifade olunan "konunun disiplin boyutuyla ilgili olarak raporda (Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı) getirilen önerilerde haklarında işlem yapılma
sı istenilenlerin aleyhine olmak üzere zorlama yorumlar yapılarak disiplin suçlarında cezaların ağır-
laştırıldığı..." şeklindeki yorumu teyid eden herhangi bir görüş ve ifadeye bahsekonu Başbakanlık 
Teftiş Kurulu raporunda rastlanılmamıştır. 

c) Aynı şekilde, sözkonusu takdim yazısında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfet
tişlerince düzenlenen raporun kısmen eksiklikler ve yanlış sonuçlar taşıdığının anlaşıldığı ve eksik 
işlemlere ve yanlış sonuçlara dayanılarak anılan Soruşturma Raporunun uygulanmasının ileride il
gili kişilerin haksız yere mağdur edilebileceği gibi yanlış verilen kararların idarî yargı mercilerince 
iptali halinde kusurlu kişilerin zaman aşımı nedeniyle fiillerinin cezasız kalması ihtimali olduğu" 
şeklinde ifade olunan Başkanlık görüşünün, bazı hatalı ve eksik yönleri görülen raporun tamamının 
sanki eksik işlem ve yanlış sonuçlarla doluymuş gibi gösterilmesinin, maksadı aşan bir ifade tarzı 
olarak değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Zira, konuya esas Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporunda bilirkişili-
ğimizce de tespit edilen ve yukarıda sayılan mevcut bazı eksik işlem ve değerlendirmeler, raporun 
esasına ve bütününe teşmil edilebilecek bir nitelikte görülememektedir. 

Nitekim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kamu davasının açılmasına dair 163 ve müte
akip maddeleri incelendiğinde görüleceği üzere toplanan delillerin kamu davasının açılmasına ye
terli görülmesi halinde Cumhuriyet Savcılığınca bir iddianame verilmek suretiyle kamu davasının 
açılacağına amirdir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturma Raporu ile rapora esas alınan belge ve bilgi
ler doğrultusunda yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan 19.8.1998 tarihli, Hz: 1998/35728 sayı
lı iddianame ile SSK.eski Genel Müdürü Ekrem ÖNAL ve bir kısım görevliler hakkında eylemleri
ne uyan Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını teminen haklarında 
kamu davası açılmasına karar verilmiş olup, dava halen Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

Bu itibarla, yukarıda özetle yer verilen Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı takdim yazısın
da belirtilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun "yanlış sonuçlar ta
şıdığına" dair yorumları maksadı aşan ifade tarzı olarak değerlendirilmiştir. 
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3.3- Sınavla İlgili Olarak Açılan Adlî ve îdarî Davaların Değerlendirilmesi 

A) Adlî Davalar Bakımından Sınavın İptali Amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ya
pılan İtirazın Takipsizlik Kararıyla Sonuçlandırıldığı İddiası 

Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati ÇELİK tarafından soruşturma komis
yonuna sunulan 1.3.2000 tarihli dilekçe eki bilgi notunda ve gerekse bahsekonu sınavla ilgili Soruş
turma Raporunda haklarında Türk Ceza Kanunu ve Disiplin Hükümleri Yönünden SSK.Genel Mü
dürlüğü yetkililerince savunmalarında verilen "sınavın iptali amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsav
cılığına yapılan itirazın takipsizlik kararıyla sonuçlandığı, Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik 
karan verilmeden konunun bilirkişiye havale edildiği ve bilirkişinin sınavın mevzuata uygun yapıl
dığına ilişkin raporu esas alınarak takipsizlik kararı verildiği" görüşlerine yer verilmektedir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25.6.1997 tarihli, Hz: 1997/1206 sayılı takipsizlik kararı 
incelendiğinde; adaylardan Reyhani AKYOL ve Akgül DAŞDEMİR tarafından sınavla ilgili olarak 
"resmî evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanmak" isnatlarıyla Necati ÇELİK, Ekrem ÖNAL, 
Mahfuz GÜLER, Naci ÜNAL, Şahin YALÇINTÜRK, Yusuf EKŞİ ve Hikmet KUZEY hakkında 
verilen şikâyet dilekçesi üzerine yapılan hazırlık soruşturması sonucunda, şikâyet edilen Necati ÇE-
LİK'in Bakan olması nedeniyle Anayasanın 103. Maddesi gereğince Meclis Soruşturması yapılma
sı gerektiği, sınav yazılı kağıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen raporda ce
vap anahtarları ile çok kısa bir sürede okunabileceği, incelenen yazılı kağıtlarının 70 ve üzerinde 
puanla değerlendirildiği, bunun altında puan almış sınavı kazanan kişilerin olmadığı saptanmış ol
masına göre müsnet iddialarla ilgili CMUK.nun 164-165.maddeleri gereğince kamu adına takibata 
yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. 

Karara mesnet olan ve bilirkişi (hukukçu ve emekli tapu ve kadastro meslek lisesi öğretmeni) 
M.Selçuk TAMER tarafından düzenlenen bilirkişi raporu incelendiğinde de savcılık kararına konu 
tetkiklerin sınav komisyonu yetkilileri ile görüşülmek, sınavla ilgili bazı dokümanlar incelenmek ve 
bu meyanda sınavı kazanan kişiler arasından sondajlama suretiyle alınan yazılı kağıtlarının cevap 
anahtarı ile yeniden incelenip puanların doğru olup olmadığı yönünde bir kontrol yapılmak suretiy
le 6.6.1997 tarihli bilirkişi raporunun düzenlendiği görülmektedir. 

Raporda belirtilen tespitlere yönelik görüş ve kanaatler için sondaj usulüyle seçilen yazılı ce
vap kağıtlarına ilişkin bir listenin bilirkişi raporuna eklendiği ve bu listeye göre az sayıda bazı ce
vap kağıtlarının incelenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Oysa, sınavın tüm yönleriyle soruşturulması sonucunda düzenlenmiş olan Soruşturma Rapo
runda sınavla ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler çerçevesinde; SSK.eski Genel Müdürü Ekrem 
ÖNAL'ın Türk Ceza Kanununun 240 ncı, diğer SSK.personeli Mahfuz GÜLER, Nacil ÜNAL, 
A.Şahin YALÇINTÜRK, Yusuf EKŞİ, Mehmet KABAKÇI, İsmail ANAYURT, Muhlis GÜLLÜ, 
Murat AKTAŞ, Üzeyir KARAASLAN ve Orhan KANCAN'ın Türk Ceza Kanununun 339. ve 
SSK.aday memuru Serdar ÖZDEMİR ile ağabeyi Erdal ÖZDEMİR'in Türk Ceza Kanununun 345. 
Maddesine göre tecziyelerini teminen bahsekonu Soruşturma Raporu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturma Raporu ile rapora esas alınan belge ve bilgi
ler doğrultusunda yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan 19.8.1998 tarihli, Hz: 1998/35728 sayı
lı iddianame ile SSK.eski Genel Müdürü Ekrem ÖNAL ve bir kısım görevliler hakkında eylemleri
ne uyan Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarını teminen haklarında 
kamu davası açılmasına karar verilmiş olup dava halen Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesinde devam 
etmektedir. 
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Başbakanlık Teftiş Kurulunun 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı raporunda diğer konular meya-
nında; Bakanlık Teftiş Kurulu Soruşturma Raporunda önerilen suç iddialarının takdirinin Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu konuda Müfettişliklerince herhangi bir değerlendirme ya
pılmasının mümkün bulunmadığı ifade olunmuştur. 

Bilindiği ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 167. Maddesinde belirtildiği üzere "kamu 
davasının açılması için kafi sebepler bulunmaz ise takibata yer olmadığına dair karar taraflara bil
dirilir. Ancak dilekçe reddedildikten sonra kamu davası yeni vak'alar ve yeni delillere müsteniden 
açılabilir" hükmü mevcuttur. 

Bu konudaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu 23.3.1998 tarihli 
olup iddia olunan takipsizlik kararından sonra düzenlenmiştir. Düzenlenen bu rapor Savcılık Maka
mınca yeni vak'a ve yeni delil addedilerek kamu davası açılmış bulunduğundan, yukarıda belirtilen 
takipsizlik kararının hukukî bir geçerliliğinin kalmamış olduğu düşünülmektedir. 

B) İdarî Davalar Bakımından 
a) Sınavın İptal Edilmesi Teklifi ve Yargıdaki Gelişmeler 
Bakanlık Teftiş Kurulu Raporunda; başından sonuna kadar usulsüzlük, sahtecilik ve kayırma

lar yapıldığı ve siyasî kadrolaşma maksadıyla kullanıldığı tespit edilen bu sınavın, bütün sonuçları 
ile birlikte iptal edilmesi gerektiği teklifine yer verilmiştir. 

Raporla ilgili Bakanlık Makamının 28.4.1998 tarihli, 405 sayılı Onayında; Raporda, sözkonu-
su sınavın bütün sonuçları ile iptal edilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte, Danıştay 12.Dairesinde 
sınavın iptali istemiyle açılan 1997/3009 Esas numaralı davada; Soruşturma Raporunun idareden 
getirtilerek incelenmesine karar verildiğinden raporun bir nüshasının Danıştayın anılan Dairesine 
gönderilmesi ve bu Dairece verilecek karara göre işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür. 

SSK.Genel Müdürlüğünce yapılan memur sınavı ile ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca düzenlenen 17.6.1998 tarih, 31/98-6 sayılı raporda belirtilen hususlar arasında sınav
la ilgili olarak özetle "Danıştay 12.Dairesinde görülmekte olan davaya konu olması nedeniyle, bu 
aşamada bu konularda bir değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağının düşünüldüğü, dava ko
nusu olan sınav işlemlerine ilişkin idarî işlemler konusunda Danıştayda devam eden dava sonucu
na göre işlem yapılmasının önerildiği" hususlarına yer verilmiştir. 

Diğer taraftan; gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati ÇELİK tarafından soruş
turma komisyonuna sunulan 1.3.2000 tarihli dilekçe eki bilgi notunda ve gerekse bahsekonu sınav
la ilgili haklarında Türk Ceza Kanunu ve Disiplin Hükümleri Yönünden tekliflerde bulunulan 
SSK.Genel Müdürlüğü yetkililerince verilen savunmalarda, Ankara l.ve 7.İdare Mahkemelerine 
götürülmüş olan sınavın iptali konusunun her iki mahkemece de sınavda mevzuata aykırılık bulun
madığı yönünde karara bağlandığı görüşlerine yer verilmiştir. 

Yapılan incelemede; 
a-a) Serdar Hakan ERCAN isimli adayın bahsekonu sınavın iptali için Ankara 1.İdare Mahke

mesinde açmış olduğu dava sonucunda anılan Dairece verilen 5.6.1997 tarihli, E. 1996/1472, 
K. 1997/698 sayılı kararla "Dava konusu sınavın yasa ve yönetmeliklere uygun, objektif ve eşit ko
şullarda yapıldığı sonucuna varıldığından, davalı idare işleminde hukuka aykırılık görülmediği" ge
rekçesiyle davanın reddine karar verildiği, 

Bu kararın davacı tarafından temyiz edilmesi sonucu T.C.Danıştay 12.Dairesince verilen 
2.2.1999 tarihli, E. 1997/3009-K. 1999/110 sayılı kararla "İdare Mahkemesi kararının 5.6.1997 tari
hinde verildiği, sınavla ilgili soruşturmaya ise anılan tarihten sonra 23.7.1997 tarihinde başlanıldı
ğı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca 23.3.1998 tarihli, (1-1-1) sayılı So-
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ruşturma Raporunun düzenlendiği, bu raporun içeriğinde sözkonusu sınavın ilanına, yapılan başvu
rulara ve yazılı ve sözlü sınavın ne şekilde yapıldığına ilişkin saptamalara yer verildiği ve davacı
nın da belirtilen konulara ilişkin iddialarla sınavın iptali istemiyle dava açtığı anlaşıldığından, Mah
kemece anılan raporun içeriği incelendikten sonra bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi ge
rektiği açıktır. Bu nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 1.İdare Mahkemesin
ce verilen 5.6.1997 günlü, E: 1996/1472, K: 1997/698 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usu
lü Kanununun 49.maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı yasa ile 
değişik 3.fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek 
üzere dosyanın adıgeçen mahkemeye gönderilmesine" karar verildiği, 

Bu defa, Ankara 1.İdare Mahkemesince verilen 30.6.1999 tarihli, E: 1999/479, K: 1999/673 sa
yılı karardan davacının (Serdar Hakan ERCAN) bizzat 15.6.1999 tarihinde mahkeme kaydına ge
çen dilekçesi ile davadan feragat ettiği ve dolayısıyla anılan mahkemece "feragat nedeniyle dava
nın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına" karar verildiği, 

tespit edilmiştir. 
Görüleceği üzere; adaylardan biri tarafından sınavın iptal edilmesi yönünde Ankara 1.İdare 

Mahkemesinde açılan bir davada mahkemece her ne kadar sınavlarda yasa ve yönetmeliklere aykı
rı bir husus bulunmadığı ve davalı idarenin işleminde hukuka aykırılık görülmediği yönünde bir ka
rar verilmiş ise de bu kararın sınavla ilgili soruşturmanın başladığı 23.7.1997 tarihinden ve soruş
turma sonucunda düzenlenen 23.3.1998 tarihli rapordan önce verilmiş olması ve Soruşturma Rapo
runda da sınavla ilgili tespit edilen bazı usulsüzlüklere yer verilmiş olması karşısında, idare mahke
mesi kararı bozularak mahkemece Soruşturma Raporu içeriği incelendikten sonra bir değerlendir
me yapılarak karar verilmesi yönünde Danıştay 12. Dairesince bir karar verilmiştir. 

Ancak sonuçta, davacının davasından feragat etmesi nedeniyle idare mahkemesince "davanın 
esası hakkında karar verilmesine gerek olmadığına" hükmolunmuştur. 

Sonuç itibariyle; sınavın bütün sonuçları ile birlikte iptal edilmesi yönündeki teklifin Danıştay 
nezdinde yürütülmekte olan dava sonucuna göre işlem yapılmasına bağlanması keyfiyeti yukarıda 
özetle kaydedilen gelişmeler çerçevesinde herhangi bir icrai işlem yapılmasını gerekli kılacak bir 
sonuca ulaşmamıştır. 

a-b) Ayrıca, temas olunan Ankara 7. İdare Mahkemesinin 14.11.1997 tarihli, E: 1996/1520, 
K: 1997/1143 sayılı kararı incelendiğinde; Ali OKBURAN isimli aday tarafından anılan mahkeme 
nezdinde "yazılı sınavların usulüne aykırı işlemleri içerdiği, eşitlik ve adalet ilkesinin gözetilmedi-
ği" gerekçesiyle açmış olduğu dava sonucunda verilen bu kararın da Ankara l.İdare Mahkemesin
ce verilen ve yukarıda açıklanan kararı gibi sınavla ilgili soruşturmanın ikmal edildiği ve raporun 
düzenlendiği tarihten önceki bir karar olduğu ve özetle "sınavda ilgili mevzuat hükümlerine herhan
gi bir aykırılık bulunmadığı, sınav salonlarına alınmada meydana gelen aksaklığın ise objektiflik ve 
eşitlik esasını ihlal edecek etki yaratmadığı" görüşüyle davanın reddine hükmolunduğu anlaşılmak
tadır. 

Kararın, Bakanlık Müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporundan önceki bir tarihi taşıma
sı nedeniyle Ankara 1.İdare Mahkemesince verilen kararda da olduğu gibi soruşturmada tespit edi
len kanıtları çürüten bir nitelik taşımadığı düşünülmektedir. 

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca Düzenlenen Soruşturma Raporun
da Önerilen Disiplin Cezalarına Karşı Açılan İdari Davalar 

b-a) Ekrem ÖNAL (SSK.Eski Genel Müdürü) 
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SSK.Personel Yönetmeliğinin 124.maddesi (E) bendi (a) fıkrasında belirtilen "ideolojik veya 
siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak" fiiline uygun eylemleri nede
niyle Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile tecziye edilmesi önerisinin Bakanlık Yüksek Di
siplin Kurulunca değerlendirilmesi sonucunda SSKPersonel Yönetmeliğinin 124.madde (C) bendi 
uyarınca 1/8 oranında Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilmesine karar verilmiş ve bu karar Ba
kanlık Makamının 6.11.1998 tarihli Onayı ile de kesinleşmiştir. 

Bu karara karşı adıgeçenin Ankara lO.îdare Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itiraz sonu
cunda mahkemece "SSK.Personel Yönetmeliğinin Aylıktan Kesme başlıklı (C) bendinin hangi fık
rasına istinaden ceza verildiğinin açıkça belirtilmesi gerekirken, bu yapılmadan verilen disiplin ce
zasında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmediği" gerekçesiyle verilmiş olan disiplin cezasının ip
taline hükmolunmuştur. 

b-b) Mahfuz GÜLER (SSK.Eski Genel Müdür Yardımcısı) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (E) bendinin (a) fıkrası uyarınca Devlet Me

murluğundan Çıkarma cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen için Bakanlık Yüksek Disiplin Kuru
lunca yapılan değerlendirmede SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. madde (C) bendi uyarınca 1/8 
oranında Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilmesine karar verilmiş ve bu karar Bakanlık Maka
mının 6.11.1998 tarihli Onayı ile de kesinleşmiştir. 

Bu karara karşı adıgeçenin Ankara 8. İdare Mahkemesinde yapmış olduğu itiraz sonucunda 
mahkemece "4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun kapsamına girdiği" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmolunmuştur. 

b-c) Naci ÜNAL (SSK.Eski Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı-Emekli) 

SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (E) bendinin (a) fıkrasına göre Devlet Memur
luğundan Çıkarma cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen için Yüksek Disiplin Kurulunca verilen 
7.9.1998 tarihli, 1998/147 sayılı kararla ilgilinin Soruşturma Raporuna konu eyleminin SSK.Perso
nel Yönetmeliğinin 124/D maddesinin (ı) fıkrasında belirtilen "görevin yerine getirilmesinde siya
si düşünce ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak" eyle
mine uyduğu görüşü benimsenmiş ve anılan Yönetmeliğin 125. maddesi gereğince brüt aylığından 
1/4 oranında kesinti yapılmasına karar verilmiştir. 

b-d) A.Şahin YALÇINTÜRK (SSK.Eski Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü) 

SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (E) bendinin (a) fıkrasına göre Devlet Memur
luğundan Çıkarma cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen için SSK.Yüksek Disiplin Kurulunca alı
nan 7.9.1998 tarihli, 1998/147 sayılı karar ile adıgeçenin Kademe İlerlemesinin Durdurulması ce
zası ile tecziyesi gerekmekte ise de bulunduğu derece ve kademe dikkate alınarak anılan Yönetme
liğin 127. maddesine istinaden Aylıktan Kesme cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Adıgeçenin sözkonusu cezanın iptali talebiyle Kurum aleyhine açmış olduğu dava sonucunda 
Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 30.6.1999 tarihli, E: 1998/1005, K: 1999/748 sayılı kararla 
"cezayı öngören Disiplin Kurulu Kararının Yönetmelikte öngörülen şekil şartına uyulmaksızın alı
nan kararın şekil unsuru yönünden hukuka ve mevzuata aykırı bulunduğu" gerekçesiyle verilmiş 
olan disiplin cezasının iptal edildiği anlaşılmıştır. 

b-e)Mehmet KABAKÇI (SSK.Eski Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (E) bendinin (a) fıkrasına göre Devlet Memur

luğundan Çıkarma cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen için SSKYüksek Disiplin Kurulunca alı
nan 7.9.1998 tarihli, 1998/147 sayılı karar ile adıgeçenin Kademe İlerlemesinin Durdurulması ce-
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zası ile tecziyesi gerekmekte ise de, anılan Yönetmeliğin 127.maddesine istinaden Aylıktan Kesme 
cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

b-f)Yusuf EKŞİ (SSK.Eski Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü) 

SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (E) bendinin (a) fıkrasına göre Devlet Memur
luğundan Çıkarma cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen için SSK.Yüksek Disiplin Kurulunca alı
nan 7.9.1998 tarihli, 1998/147 sayılı karar ile adıgeçenin Kademe İlerlemesinin Durdurulması ce
zası ile tecziyesi gerekmekte ise de bulunduğu derece ve kademe dikkate alınarak anılan Yönetme
liğin 127. maddesine istinaden Aylıktan Kesme cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Adıgeçenin sözkonusu cezanın iptali talebiyle açmış olduğu dava sonucunda Ankara 8. İdare 
Mahkemesinin 22.6.1999 tarihli, E: 1998/1004, K: 1999/640 sayılı kararı ile "cezayı öngören Disip
lin Kurulu Kararının Yönetmelikte öngörülen şekil şartına uyulmaksızın alınan kararın şekil unsu
ru yönünden hukuka ve mevzuata aykırı bulunduğu" gerekçesiyle verilmiş olan disiplin cezasının 
iptal edildiği anlaşılmıştır. 

b-g) İsmail ANAYURT (Memur) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (D) bendinin (ı) fıkrasına göre Kademe İlerle

mesinin Durdurulması cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen personelin, Merkez Disiplin Kurulunun 
22.7.1998 tarihli, 1998/113 sayılı kararı ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye
sine karar verilmiştir. 

Adıgeçenin bu karara karşı Ankara 4. İdare Mahkemesinde açmış olduğu dava sonucunda ve
rilen 25.2.1999 tarihli, E: 1998/1009, K: 1999/187 sayılı kararla "idarece yaptırılan soruşturma ve la-
boratuvar incelemesi sonucu davacının, komisyon üyesi olmasa da, başkasının yarar ve zararını he
def tutan davranışları görevlilerin talimatı ile yaptığı saptanmış olduğundan, sabit olan eylemin kar
şılığında verilen cezada mevzuata aykırılık olmadığına" karar verilmiştir. 

b-h) Muhlis GÜLLÜ (Memur) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (D) bendinin (ı) fıkrasına göre Kademe İlerle

mesinin Durdurulması cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen personelin, Merkez Disiplin Kurulunun 
22.7.1998 tarihli, 1998/113 sayılı kararı ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye
sine karar verilmiştir. 

Adıgeçenin 2. İdare Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itiraz sonucunda mahkemece verilen 
11.2.1999 tarihli, E: 1998/1135, K: 1999/126 sayılı kararla "davacının 60 gün içerisinde en son 
30.10.1998 tarihine kadar dava açma hakkının bulunduğu, bu süre geçirildikten sonra 2.11.1998 ta
rihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasını inceleme olanağı bulun
madığı" gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. 

b-ı) Murat AKTAŞ (Memur) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124.maddesinin (D) bendinin (ı) fıkrasına göre Kademe İlerle

mesinin Durdurulması cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen personelin, Merkez Disiplin Kurulunun 
22.7.1998 tarihli, 1998/113 sayılı kararı ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye
sine karar verilmiştir. 

Adıgeçenin bu karara karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itiraz sonucu 
anılan mahkemenin 25.2.1999 tarihli, E: 1998/1008, K: 1999/186 sayılı kararı ile "idarece yaptırılan 
soruşturma ve laboratuvar incelemesi sonucu davacının, komisyon üyesi olmasa da, başkasının ya
rar ve zararını hedef tutan davranışları görevlilerin talimatı ile yaptığı saptanmış olduğundan, sabit 
olan eylemin karşılığında verilen cezada mevzuata aykırılık olmadığına" karar verilmiştir. 
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b-j) Üzeyir KARAASLAN (Memur) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (D) bendinin (ı) fıkrasına göre Kademe İlerle

mesinin Durdurulması cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen personelin, Merkez Disiplin Kurulunun 
22.7.1998 tarihli, 1998/113 sayılı kararı ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye
sine karar verilmiştir. 

Adıgeçenin bu karara karşı Ankara 2. idare Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itiraz sonucu 
anılan mahkemenin 24.3.1999 tarihli, E: 1998/1136, K: 1999/274 sayılı kararı ile "davacının 60 gün 
içerisinde en son 30.10.1998 tarihine kadar dava açma hakkının bulunduğu, bu süre geçirildikten 
sonra 2.11.1998 tarihinde kayda giren dilekçe ile açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasını ince
leme olanağı bulunmadığı" gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. 

b-k) Orhan KANCAN (Memur) 
SSK.Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin (D) bendinin (ı) fıkrasına göre Kademe İlerle

mesinin Durdurulması cezası ile tecziyesi önerilen adıgeçen personelin, Merkez Disiplin Kurulunun 
22.7.İ998 tarihli, 1998/113 sayılı kararı ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye
sine karar verilmiştir. 

Adı geçenin bu kararın iptali için Ankara 2.İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğu dava so
nucunda verilen 24.3.1999 tarihli, E: 1998/1161, K: 1999/269 sayılı karar ile "davacının sözlü sınav 
tutanaklarındaki puanların yazılmasında kendi eyleminin bulunmadığı sadece kendisine verilen ta
limat doğrultusunda hareket ettiği açık olduğundan davalı idarece 124. maddenin D/ı bendi uyarın
ca tecziyesi yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık görülmediği" gerekçesiyle disiplin ce
zası işleminin iptaline karar verilmiştir. 

Sonuç olarak; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Soruşturma Raporunda haklarında disip

lin cezaları önerilen ve yetkili disiplin kurullarınca değişik disiplin cezaları ile tecziye edilen ilgili
lerin muhtelif idare mahkemeleri nezdinde açmış oldukları davalar sonucunda verilen gerekçeli ka
rarları incelendiğinde görüleceği üzere; 

2 memurun idari dava yoluna gitmediği, 1 memurun önerilen disiplin cezasında takdir hatası 
yapıldığı, 1 memurun eyleminin Af Kanunu kapsamına girdiği, 2 memurun disiplin cezası ile tec
ziyesi esnasında şekil şartlarına uyulmadığı, 1 memurun da verilen talimatla hareket ettiğinden ba
hisle kendisine atfedilecek bir kusur olmadığı, 

Gerekçelerine dayanılarak disiplin cezalarının iptali cihetine gidildiği, 

Diğer taraftan, 2 memurun zaman aşımı nedeniyle itirazlarının reddine ve diğer 2 memurun da 
disiplin cezasına mesnet suçları sabit görülerek cefalarının onanmasına, 

Karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Bahsekonu gerekçeli kararların hukuksal boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin özünde, soruş
turma raporunda bu ilgililer için tespit edilen cezai müstelzim fiillerin esasına aykırılık teşkil eden 
bir tespit ve yoruma yer verilmediği, bir başka ifadeyle rapordaki esas konu bakımından yapılan tes
pit ve değerlendirmelerin aksini gösteren bir nitelik taşımadığı düşünülmektedir. 

4-SONUÇ 
T.C.TUrkiye Büyük Millet Meclisi (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunca ta

rafımıza tevdi edilen ve iş bu raporumuzun "Konu" başlıklı bölümünde belirtilen hususlarla ilgili 
olarak yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; 
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a) Soruşturmanın yürütümünde ilgili yasalar ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara 
uyulmuş olduğu, 

b) Soruşturma raporunda zaman zaman maksadı aşan ifade tarzlarına yer verilmiş olmakla bir
likte, raporda esas bakımından tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan bir hususa rastlanmadığı, 

c) Soruşturma raporunda; 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptanan SSK.Bilgi tşlem Dairesi eski Başkanı ile ilgili hiç
bir ceza önerisinde bulunulmamasınm dikkat çekici açık bir noksanlık teşkil ettiği, 

Yine, sonuç bölümündeki disiplin önerilerinde isabet bulunmadığı, takdir hatası yapılmış oldu
ğu. 

Ancak, sözkonusu noksanlık ile takdir hatasının, soruşturmanın esasını teşkil eden ve evrakta 
sahtecilik suretiyle haksız yere bazı kişilere sınav kazandırılması iddia ve tespitleri ile ilgisinin bu
lunmadığı, 

d) Soruşturma raporu ile eki kanıtlar ve bilirkişi raporları gözönüne alındığında, SSK.Genel 
Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında yapılan personel alımı sınavının adil ve objektif olduğunun söy
lenemeyeceği, 

e) Taraflarca açılan adli ve idari davalar sonucunda mahkemelerce verilmiş olan kararların, da
vaya taraf olan şahıslarla ilgili münferit kararlar olduğu, 

Sözkonusu mahkeme kararlarında soruşturma raporunun esasını teşkil eden ve ilgililerin Türk 
Ceza Kanunu ile disiplin yönünden tecziyelerini gerektiren eylem ve fiilleri işlemediklerine dair 
herhangi bir kesin hüküm bulunmadığı, 

Sonuç itibariyle, mahkemelerce verilmiş olan kararlar ile soruşturma raporunda belirtilen tes
pitler ve önerilen tedbirler arasında soruşturmanın esas konusu bakımından çelişen veya örtüşen bir 
husus olmadığı, 

Kanısına varılmıştır. 
Takdir Yüce Komisyona aittir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

(İmza) (İmza) 
Can ÖNAKIN Sabahattin ŞUVAK 

(Başmüfettiş) (Başmüfettiş) 

Bilirkişi Bilirkişi 
B) Bilirkişi Avukat Abdurrahman Özdemir tarafından komisyonumuza tevdi edilen 28.03.2000 

tarihli "Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 1998/188 Esasında Görülmekte Olan Dava Hakkında 
Not" aynen aşağıya alınmıştır. (Ek-5) 

"Genel Müdürlüğümüze Personel alımı için 1996 yılı Aralık ayında yapılan sınavlarla ilgili 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca yürütülen soruşturma sonucu dü
zenlenen 23.03.1998 tarih (1-1-1) sayılı soruşturma raporu uyarınca Bakanlıkça Ankara Cumhuri
yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturma raporunda adı geçen Ekrem Önal 
için T.C.K. 240/1, 80, 39. Maddeleri uyarınca Görevi Kötüye Kullanmak suçundan sanıklar Mah
fuz Güler, Naci Ünal, A.Şahin Yalçmtürk ve Mehmet Kabakçı hakkında TCK. 64/1, 240/1, 80, 
339/1,80, 339/1,80,71,74 ve 39. maddeleri uyarınca Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan sanıklar İs
mail Anayurt, Muhlis Güllü, Murat Aktaş, Üzeyir Karaaslan ve Orhan Kancan hakkında TCK 64/1, 
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339/1, 80, 39, maddeleri uyarınca Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan sanık Serdar Özdemir hak
kında TCK. 345/1, 39, maddeleri uyarınca özel belgede sahtecilik suçundan sanık Erdal Özdemir 
için TCK 345/1,80, 39 maddeleri uyarınca özel belgede sahtecilik suçundan dolayı Ankara 8. Ağır 
Ceza Mahkemesinin. 1998/188 Esasında kamu davası ikame edilmiş olup dava halen derdesttir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 07.05.1998 tarih ve 366 
sayılı suç ihbarına ilişkin yazısında (imza M.Şinasi İPEK Teftiş Kurulu Bask.) soruşturma raporun
da ismi bulunan S.S.K. eski Genel Müd. Vek. Ali Toptaş'ın yer almayışının sebebi tespit edileme
miştir. Bu nedenle 19.08.1998 tarihli iddianameden sonra 17.12.1998 tarihli Ek iddianame ile Ali 
Toptaş hakkında (Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1998/188 Esasına kayden T.C.K. 240 inci 
maddesi uyarınca tecziyesi talebiyle) Kamu Davası açılmıştır. 

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi üç ayrı mahkeme kararı üzerinde durmaktadır. 
1-Ankara 1. İdare Mahkemesinin 1999/479 Es.sayılı karan (Ek-A). Feragatla sonuçlanmıştır. 
2-Ankara 3. İdare Mahkemesinin 1998/1138 Es. sayılı kararı (Ek-B). Karar temyiz olup kesin

leşmemiştir. 
3-Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 1998/900 Es. Sayılı kararı (Ek-C). Bu karar Yargı

tay 4. Ceza Dairesinin 2000/548 Es. Sayılı kararı (Ek-D) ile bozulmuştur. 
S.S.K. Eski Genel Müdür Vek. Ali TOPTAŞ sınav yolsuzluğu nedeniyle Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen 1/30 oranında aylıktan kesme ceza
sının iptali talebiyle açtığı davayı kazanmıştır. Ancak Ankara 5. İdare Mahkemesinin 29.09.1999 
tarih, Es. 1998/1168, K. 1999/771 sayılı kararı temyiz edilmiş olup kesinleşmemiştir. 

Mahfuz Güler'in milletvekili olması nedeniyle dosya tefrik edilerek TBMM Başkanlığına gön
derilmiştir. 

Okuma yazma bilmeyenlerden Kerim Uzun aradan geçen uzun zamana rağmen okuma yazma
yı öğrenememiştir. 

Çok önemli tanık Şeniz DENİZMAN, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dayısı sayın 
Necati ÇELİK hakkındaki beyanından 31.05.1999 tarihli ifadesiyle rücu etmiştir. Gerekçesi ise mü
fettişin ifadesini alırken 5-6 saat odasında tutarak psikolojik baskı yaptığı yolundadır. 

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21.03.2000 tarihinde Yargıtay'a üye seçilmiştir. 
Meslekteki tecrübeme ve dosyanın gidişatına göre gelecek 8 aylık sürede dosyanın karara çıkma ih
timali yoktur. 

Tutuklama Durumunun tetkiki: Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 1998/188 Es. sayılı dos
yasında tutuklu sanık yoktur. 

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/yılı Esas defterinin tetkikine göre para, senet ve nü
fus cüzdanı sahtekarlıklarında sanıkların tutuklanması yoluna gidilmiştir. 

Resmi Belgede (Evrakta) sahtekarlık suçundan 1999 yılında altı adet dava açılmış olup iki dos
yada tutuklu olarak yargılama yapılmıştır. Tutuklu yargılaması yapılan iki dosyadan birisi beraat ile 
neticelenmiştir. 

T.C.K. 240 inci maddesinin tatbikine yönelik karar örnekleri Ek-E de sunulmuştur. 
Yapılan tespitler 28.03.2000 tarihi itibariyledir. 
Arz ederim. 

(İmza) 
Av.Abdurrahman ÖZDEMİR 

BİLİRKİŞİ 
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V-DEĞERLENDİRME: 
20 nci Dönem Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu 

Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapıl
masına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına ilişkin önergesinde yer alan iddialara konu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tara
fından 1996 Aralık ayında Ankara'da yapılan ve kamu oyunda uzun süre tartışılan ve CHP tarafın
dan da birkaç defa Meclis gündemine getirilen personel alımları için açılan sınavın tüm yönleri ile 
soruşturulması sonucunda 3 Bakanlık müfettişi (ikisi Başmüfettiş) ve üç de S.S.K. müfettişinin dü
zenlemiş oldukları raporda, özetle; 

S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından 1996 Aralık ayında Ankara'da yapılmış olan ve başından 
sonuna kadar usulsüzlük, sahtecilik, kayırmalar yapıldığı ve siyasi kadrolaşma maksadıyla kullanıl
dığı tespit edilmiş olan personel alımı sınavının bütün sonuçları ile birlikte iptal edilmesi gerektiği, 
bu meyanda; 

Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, bu formlar ile Ge
nel Müdürlük üst düzey yöneticileri tarafından, ilgililere iletilen formların mesai saatleri dışında 
Genel Müdürlükte toplu halde başvuru defterlerine kaydedildiği ve aday imtihana giriş belgelerinin 
de formları gönderen ilgililere verildiği, 

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen çok sayıdaki giriş belgesinin öğrenim grupları 
itibariyle burada tasnifi yapılıp, sıra numarası verilerek bilgisayara yüklendiği ve daha sonra aday
lara dağıtıldığı bu suretle RP, Bakanlık ve SSK Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bağlantı kuran aday
ların kayıtlarının yapıldığı, 

Sınav kağıtlarının bilgisayarda değerlendirilmesi mümkün iken, istediklerini kazandırabilmek 
için bu yola başvurulmadığı, sınav kazanan 2042 adayın numaralarının ara vermeden ardarda biri-
birini takip ettiği, bunlardan 155 aday numarasının Kocaeli RP İl Başkanlığından bildirildiği (kayıt 
defteri imza yeri boş veya sahte imzalı), 

Sınav kazandırılmak istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdürlü
ğüne gönderilen listede bulunan adayların, Bakan Necati Çelik, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 
Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, sınav kurulu üyesi gibi yetki
liler ve bunlara yakın çalışanların çok sayıda yakınları ile Refah Partisinden intikal ettirilen iş talep 
formlarından teşekkül ettiği, bu durumun sınav kazandırılacak adayların önceden belirlendiğini 
gösterdiğini, 

Değerlendirmeden önce sınav kağıtlarının, kimlik bölümlerinin açıldığı sınav kağıtlarında dü
zeltmeler yapıldığının bilirkişilerce de tespit ve teyid edildiği, 

Soruşturma esnasında, ikisi ilkokul diplomalı ve birisi ortaokul diplomalı görünen ve okur-ya-
zar olmadıkları anlaşılan şahıslara da, sınav kazandırılmış olduğunun tespit edildiği, 

Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra herhangi bir nedenle sınav kazandırılmayan 
80 adaya, sınav sonuçlarına itiraz ettirilmek suretiyle sınav kazandırıldığı, bu adaylar için sözlü sı-t 
nav yapılmadığı halde, organize bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerle sözlü sınav yapılmış gibi gös
terildiği ve sahte sözlü sınav tutanakları düzenlendiği, 
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Yapılan inceleme ve beyanlardan sözlü sınava girmedikleri tespit edilen adayların içerisinde 
Bakanın bazı yakınlarının da bulunduğunun anlaşıldığı, ayrıca ifadelerine başvurulan 687 aday ile 
itiraz üzerine kazandırılan 80 adayın 231' inin siyasi partilere kayıtlı olduğu, 178'inin de RP'li ol
duğunun (Bakanın yeğeni 27044, kayınbiraderi 10292 No.lu adaylar) raporda tespit edildiği, 

Özel Kalem Müdürünün Bakanın talimatı dahilinde çalıştığı, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat 
konuyu Meclise getirdiği halde, Bakanın Teftiş Kuruluna konuyu intikal ettirmediğinin anlaşıldığı, 

Belirtilerek, 
Bu nedenle; zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında TCK'nun 240 

inci maddesine uyan eylemlerinden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 inci ve 
sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması talebi, 

Soruşturmamızın konusunu teşkil etmektedir. 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergede ilk imza sahibi olarak Komisyonumuzun 

23.02.2000 tarihli toplantısında ifadesine başvurulan Ayhan FIRAT özetle; 
"27 sene devlet hizmeti yaptıktan sonra siyasete atıldığını, 17 nci ve 20 nci dönem Milletveki

li olarak Meclise katıldığını, daha önce de Yüce Mecliste, Danışma Meclisinde Üyelik yaptığını, 

1996 yılı sonlarına doğru SSK'nın personel ihtiyacı için 2500 kişilik bir imtihan açılacağının 
söylendiğini, bu konudaki görüşlerinin Meclis Kürsüsünden dile getirdiğini, bu imtihanın ÖSYM 
kanalıyla yapılması gerektiğini, çünkü büyük bir tahaccüm olacağını ve bundan ancak bu şekilde 
rahatlıkla dürüst bir imtihan neticesi SSK'nın zarar görmeden kurtulacağını Meclis Kürsüsünden 
ifade ettiğini, 

Bir gündem dışı konuşması esnasında Sayın Bakanın kendisine "çok acil ihtiyaç var, 2500 ki
şiyi acil olarak alacağız. Dolayısıyla biz bunu ÖSYM'ye yaptırmıyoruz. Ancak tertemiz, açık, doğ
ru bir imtihan olacaktır. Bundan kuşkunuz olmasın." dediğini, Meclis Kürsüsünden kendisinin de 
bunu teminat olarak kabul ettiğini belirttiğini, 

imtihanın statlarda yapılacak olduğunu, sınava 2-3 gün kala bir ilanla havaların yağmurlu ol
ması nedeniyle imtihanın tehir edildiğinin söylendiğini ve birçok gelenin dağıldığını, imtihan tehir 
edildikten 3-4 gün sonra bir basın toplantısıyla imtihanın 6,7,8'inde yapılacağının ilan edildiğini, 
yani 28'inde iptal edilen imtihanın 6, 7, 8'i olarak belirlendiğini, 

İmtihana 78 000 civarında insanın katıldığını, bu imtihan kağıtlarının 10 gün içinde veya 11 
gün içinde 5 kişilik bir komisyon tarafından okunduğunu ve ilan edildiğini, hesap yapılınca insan
ların uyku saatlerini ayırsak her kağıdın okunması için 5 saniye düştüğünü kendisinin okul müdür
lüğü de yaptığını, sorulan soruların da bayağı yüklü olduğunu, böyle bir sınavda 5 saniyede bir ka
ğıdın okunmasının mümkün olmadığı kanısına vardığını, 

İlan edilen sonuçlarda son derece çarpıcı hususların bulunduğunu, ilkokul mezunlarından 
20710 dan başlıyor. 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27'ye kadar, yine 
11216'dan başlıyor İ 1248'e kadar ara vermeden, lise mezunlarında 48092'den başlıyor 115'e ka
dar, 33431'den başlıyor 33540'a kadar, yani 140 kişi veya 110 kişi, yüksek okulda 6504'den başlı
yor 9'a kadar, 6512'den başlıyor 19'a kadar, ard arda sınav kazandırılmış olduğu, bilhassa lise ve 
ilkokulda bu çarpıcı şeyleri görünce bu imtihanın sağlıklı bir imtihan olmadığı kanaatine vardığını 
ve yine Meclis Kürsüsünde gündem dışı konuşma yaptığını ve düzeltilmesini istediğini, olmayınca 
Bakan Bey hakkında gensoru verdiğini, bu gensorunun 18 oy farkıyla reddedildiğini, 

Gensorunun reddedilmesinden sonra kazananlar listesinde olmayan 200 küsur kişinin sözde iti
raz ettirildiğini ve itiraz neticesi bunların da kazandırıldığını, 
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Kendisinin her işin kanıtını eline almadan ortaya çıkan bir milletvekili olmadığını, kendisinin 
kayıt defterinden aldığı 80-90 kişiye ait imzaları içeren imzaların hep aynı kalemden çıkan hep ay
nı imzalar olduğunu, yani giremeyen bazı kişilerin bu şekilde itiraz ettirilerek alındığını, bunu o za
man bir basın toplantısıyla da izah ettiğini, 

Sayın Bakan konuşmasında "benim birinci derece değil 10'uncu derecede bir akrabamı bulur
sanız ben istifa ederim." dediğini, kendisinin Çelik soyadlı da bir kişi bulduğunu ve söylediğini, 

Kendisinin üzüldüğü hususun uydurma imzalarla müracaat edip ve kağıdının bir daha okunma
sını isteyen herkese sınav kazandırıldığını, itiraz edip de kaybedenin olmadığını, ancak inceleme is
teyip de sınava girmeyen bulunduğunu, 

İmtihan kazanabilmek için herşeyden önce ilkokul mezunu olmak gerektiğini, sınavı kazanan
lar arasında okuma-yazma bilmeyenlerin bulunduğunu, 

Daha sonra Sayın Bakanın müsteşarının bir beyanat verdiğini ve "Ben bu imtihanın dürüst ol
duğunu iddia etmiyorum. Bunu kabul ediyorum. Benim de akrabalarım var, Bakanın da akrabaları 
var. Bakan da kendi şeylerine yardım etmiş." dediğini, müsteşarın itiraf ettiğini, "SSK sınavı adil 
değil" ve "Kocaeli'ne sahip çıktı" dediğini, 

Kendisinin bütün düşüncelerinin verdiği önergelerde, Mecliste yaptığı konuşmalarının hepsin
de apaçık ortada olduğunu, bu konuda istendiğinde bu metinleri getirebileceğini, 

78000 kağıdın 10 veya 11 günde okunduğunu, yaptığı hesapta bir insana 15 gün devamlı gö
rev verilse ve başında adam beklese hiç değilse 8 saat uyuşa geriye kalan saatleri hesap ettiğinde sı
nav kağıtlarının değerlendirilmesi için her birine 5 veya 6 saniye düştüğünü, 

Ayrıca burada basının da tespit ettiği bazı şeylerin bulunduğunu, mesela bir kopya meselesinin 
olduğunu, bunu fotoğrafların da açık açık gösterdiğini, 20-30 kişinin birlikte kopya çektiklerini, dı
şarı çıktıklarında bir tane yanlış 19 tane doğru bulduklarını, fakat bu 20-30 kişiden, 1 kişi hariç hiç 
kimsenin kazanmadığını, cevapların da ilan edilmediğini, vatandaşlara da kontrol imkanı tanıma
dıklarını, 

Müfettişlerin raporlarını incelediğini, bu raporlarda imtihana girmeden sınav kazananlar oldu
ğunu, okuma-yazma bilmeyenlerin de sınav kazandığını, kendisinin müfettiş raporlarından öğren
diğini, Meclise verdiği şeyde de kaynak olarak gösterdiğini, 

İddialarının müfettiş raporlarına dayandığını, ayrıca da kendisinin 5 saniyede bir kağıt okuna
mayacağını ve iç içe oturtulmuş bir düzende imtihan olamayacağını ileri sürdüğünü, 

Ayrıca, sınav kağıtlarının bilgisayara okutulmadığını, 5 kişilik bir heyete okutulduğunu, kendi 
itirazının da buradan geldiğini, 

Kendisinin soruların içeriğine şöyle bir baktığını, kendince bu soruların ilkokul mezununa so
rulacak sorular olmadığını, kendisinin yüksek mühendis olduğunu, soruların ilkokul mezunlarına 
sorulacak sorulardan ağır geldiğini, bu konunun basında da çok çıktığını, bir de müfettiş raporların
da bu konularla ilgili olarak yanlış sualler bulunduğunun belirtildiğini, SSK'nın daha önceki yaptığı 
imtihanın bilgisayarda değerlendirildiğini, bilgisayarda hataların kontrol edilme imkanının bulundu
ğunu, ama 78 000 kağıdı bilgisayar okumaz ise bunun kontrol edilme imkanının zor olduğunu, 

Meclis soruşturma önergesinde belirttiği hususların bir kısmının kendisine ait olduğunu, bir 
kısmını da müfettiş raporlarından aldığını, diğer bir kısmının da daha önce kendisinin beyan ettiği 
şeyler olduğunu, müfettiş raporu üzerine birçok yöneticinin ağır cezadan yargılanmaya başladığını, 
onun üzerine bu soruşturma önergesini verdiğini, 
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Kendisinin şahıs olarak hiç kimseyle bir şeyinin olmadığını, Mecliste bir görevi ifa etmeye ça
lıştığını, kendisinin hakkı yenmiş insanların hakkını aramak için yola çıktım dediğini, samimiyeti
ne itimat edilmesi gerektiğini, 

Beyan ve iddia etmiştir. 

İddia konularıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Necati ÇELİK'in 
Komisyonumuzun 30.3.2000 tarihli toplantısında savunmasına başvurulmuştur. 

Adıgeçen aynen; 

"Değerli arkadaşlarım, 6 Aralık 1996 tarihinde yapılan sınavla ilgili hakkımda bir soruşturma 
önergesi verilmiştir. O konuda komisyonunuz, çok haklı olarak, bendenizden savunma istemekte
dir. 

Arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, hepinizin bildiği gibi, kuruluş kanunu gereğince özel 
hukuk hükümlerine tabi bir kamu tüzelkişiliğidir. Gerek Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluş ka
nunu olan 4792 sayılı Kanun gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuruluş kanunu 
olan 3146 sayılı Kanun incelendiğinde görülecektir ki, Kurum, bütün eylemlerini, bütün faaliyetle
rini ve bütün işlemlerini kendi organlarıyla yürütür. Ne işlemin tesisinde ne işlemin sonucunda Ba
kanın vizesine, onayına ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla, hukuken, SSK sınavlarından sayın Bakanı so
rumlu tutmak mümkün değildir. Benim esas söyleyeceğim husus budur ve ben konuya ilişkin, ba
na atfedilen hususa yönelik olarak, bunu söylüyorum ve noktayı koyuyorum. 

Sayın Başkan, Sayın üyeler hukukidir; ancak, etik açıdan söylenebilecek elbette ki çok şey var. 
Bu konuda da izniniz olursa, sorularla zannediyorum, aydınlatma imkânı olur; ama, bazı hususları 
bilginize sunmakta veya düşüncelerimi muhterem komisyonunuza aktarmakta fayda görüyorum. 

Öncelikle söyleceğim şudur: Arkadaşlar, daha önce bir sayın Bakan hakkında da Çorum Mil
letvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının vermiş olduğu bir soruşturma önergesi var. Sizlere bilgi 
olarak takdim ettiğim dosyada da bu önergeyle ilgili komisyonun raporu var. Burada da aynen, de
min sunuşta ifade ettiğim gibi, komisyon, 4792 sayılı kanun, 3146 sayılı kanun dikkate alınarak, 
konuya yaklaşmış ve sayın Bakanın sorumlu tutulamayacağına, kaleme aldığı raporla kararını ishar 
etmiştir. Hukukî durum, kanaatimce budur. Bu belge çok önemlidir. İzniniz olursa, bu belgeyle il
gili olarak, bu belgeden üç-beş cümleyi komisyonunuza aktarmakta fayda görüyorum. 

Komisyon, tırnak açıyor ve aynen şu ifadeleri kullanıyor: "Sosyal Sigortalar Kurumu, kuruluş 
kanunun gereğince özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu tüzelkişisidir -komisyonun raporundan 
alıyorum- bu nedenle, Sosyal Sigortalar Kurumu, hak ve fiil ehliyetine sahiptir. SSK, bu ehliyetle
rini yetkili organları aracılığıyla kullanır. Bu noktada üçüncü şahıslarla sözleşme yapma yetkisi de 
yönetim kuruluna ait bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hak ve fiil ehliyeti kısıtlanmış 
değildir; çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumunun yetkili organlarının aldığı kararlar, ilgili Bakanın 
onayına ve vizesi ve sair tabi değildir. Sosyal Sigortalar Kurumunun kararlarını onaya tabi kılan bir 
kanun hükmü de yoktur. 

Böyle olunca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Sosyal Sigortalar Kurumu üzerindeki 
denetim yetkisi, bir işlem denetim yetkisi değildir. Sosyal Sigortalar kurumunun bütün işlemleri, bir 
Bakan oluruna ihtiyaç göstermeden tekemmül etmekte ve herhangi bir icazete gerek olmadan hu
kukî sonuçlarını doğurmaktadır. İddia konusu olayların kaynağı olan işlemlerde ilgili Bakanın bir 
imzası bulunmamaktadır -bütün işlemler böyledir, sadece bu soruşturma önergesiyle ilgili değil-
Bakanın, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerine müdahale etme şeklinde bir görevi veya yetki
si yoktur. Böyle bir müdahaleye imkân veren bir kanun hükmü de yoktur. Bunun tabiî sonucu ola-
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rak,,Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerinden doğacak her çeşit sorumluluk, Bakana değil, biz
zat Sosyal Sigortalar Kurumunun yetkil organlarına aittir. 4792 ve 3146 sayılı kanunlarda Bakana 
verilen yetki ve görevler, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerini ve bu işlemlere katılarak (onay 
vererek) denetlemek yetki ve görevi değildir. SSK, Bakanın vesayet denetimine de tabi değildir. 
Vesayet denetiminin olabilmesi için, SSK yetkili organlarının aldığı kararların, ancak Bakan ona
yıyla geçerlilik kazanabilmesi gerekmektedir. 

Bakanın, 4792 ve 3146 sayılı Kanunlardan doğan idarî, malî ve hukukî denetim görevi, Sosyal 
Sigortalar Kurumun işlemlerini, hesaplarını, dışarıdan denetleme görev ve yetkisidir. Buna göre, 
Bakan, Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemlerine karışmamakta; ancak, bu işlemleri dışarıdan de
netleyerek, kurumun kanuna göre işlemesini temin etmektedir. Kanuna dayanarak, komisyonun 
yazdığı rapor budur değerli arkadaşlarım. İlgili bölümü bilgilerinize sunmak için alıntıladım. Etik 
açıdan konuya yaklaşırsak olay nedir? Arkadaşlar, soruşturma önergesinde yer alan bütün iddialar 
ve ilave iddialarla, konu, mahkemelere intikal etmiş, cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiş, yürüt
meyi durdurma istenmiş, yürütmeyi durdurma reddedilmiş. Cumhuriyet Başsavcılığı, nihaî kararı
nı vermeden, bir bilirkişi tayin etmiş. Bilirkişi, konuyu incelemiş, dosyalara girerek incelemiş -bi
lirkişi raporunu da dosyaya koydum, tetkik imkânınız olduysa görülmüştür- detay incelemeyle, sı
navların mevzuata uygunluğunu kaleme almış ve buna dayanarak da, Cumhuriyet başsavcılığı ta
kipsizlik kararı vermiştir. Başka kişiler, yine yürütmeyi durdurmalı, Ankara Birinci İdare Mahke
mesiyle, Ankara Yedinci İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli iki ayrı dava açmıştır. Bu 
davaların ikisi de, hem yürütmeyi durdurma olarak reddedilmiştir hem de esastan reddedilmiştir ve 
bu kararlar kesinleşmiştir. Takdir edilir ki, her sınavla ilgili olarak veya sayın Bakanların her ey
lemleriyle, faaliyetleriyle ilgili olarak çok şey söylenir; ama, bu söylenenler, bu iddialar, yargı ka
rarlarıyla reddedildikten sonra; ama gensoru olarak, ama soruşturma önergesi olarak, yeniden gün
deme getirilmesi, tamamen siyasî açıdan değerlendirilebilecek bir olaydır; hukukî hiçbir dayanağı
nın olması mümkün değildir, kesinleşmiş yargı kararları var. 

Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; bu itibarla, ben, bu soruşturma önergesinde iddia edi
len iddialarla ilgili olarak, ayrıntılı bilgi vermeyi, şayet soru gelirse uygun buluyorum. Aksi takdir
de, yargı kararlarıyla reddedildiği için, bu konulara girerek zamanınızı almayı doğru bulmuyorum. 

İzniniz olursa, yargı kararları ortadayken ve yargı kararlarının tüm kişi ve kuruluşları bağladı
ğı da bilindiği halde, bir Anayasa hükmü olduğu halde, niye bu önerge verildi denilirse, o konuda 
da birkaç tespitim olacak, izniniz olursa. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu Bakanlığı ANAP'lı Sayın Emin Kul'dan devraldım. Sayın Kul, 
Anayol Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıydı, bildiğiniz gibi çok kısa sürdü. Ondan 
önce, bu Bakanlık, uzun süre, Cumhuriyet Halk Partisinde, daha önce Sosyal Demokrat Halkçı Par
tide kaldı. Benim Bakanlık dönemim de, bildiğiniz gibi bir yıl sürdü. Sayın Kul başlatmış, ben, de
vam ettim. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bunu, Meclis kürsüsünden de, Sayın Ecevit'in, Sayın Mesut Yıl
maz'in olduğu oturumlarda da çok açık yüreklilikle, kararlılıkla ifade ettim. Sosyal Sigortalar Ku
rumunda, aşırı sol örgütlenme var. Sayın Emin Kul eksik olmasın bunların üzerine yürümüş. Ben
deniz de, başlatılan bu faaliyetleri veya başlatılmayan bu faaliyetleri, devletin hak ve hukukunu ko
rumak anlamında üzerine gittim ve sizlere o dosyada da sundum, şimdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğ-
lu, zamanın umum müdürü. Sayın Moğultay getirmiş ve ondan sonra gelen Cumhuriyet Halk Par
tili veya SHP'li Bakanlar da görevden almak istemiş; ama, ne yazık ki, almaya, ne zamanları ne de 
güçleri yetmemiş. Ben, bu Sayın Genel Müdürü görevden aldım. Niye aldım? 
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Değerli arkadaşlarım, bu sayın genel müdür göreve gelmeden, SSK'nın hiç açığı yok; hatta, 
sağlık sigortasında fazlası var. Geldikten bir yıl sonra, 2,5 trilyon lirayla açık başlıyor ve bugün ge
linen noktayı da biliyorsunuz. 

Artı, aşırı sol örgütlenmeye fırsat vermiş, onay vermiş veya yapmış. Bir belgesini sundum. 
Ben, bunları, Mecliste de, kamuoyunda da ifade ettim ve sayın genel müdürü görevden aldım; ama, 
maddî-manevî kaybı olmasın diye, insanlık gösterdim, müsteşar muavinliğine getirdim. Parantez 
açıyorum, madden ve manen bir kaybı olmadığı halde, genel müdürlüğün üzerinde bir göreve ge
tirdiğim halde, Danıştaydan da yürütmeyi durdurma kararı aldı, bunu da parantez içerisinde bilgi
lerinize sunmakta fayda görüyorum ve Danıştay, ilk kez böyle bir karar veriyor. Terfi ettirdiğim hal
de, yürütmeyi durdurma kararı veriyor. 

Şimdi, bu sayın genel müdür, benim beyanlarıma dayanarak, kurumda müsteşar muavini ola
rak, ben, görevden ayrıldıktan sonra bir yazı yazıyor. 14 Temmuz 1997 tarihli bu yazı aynen şöyle: 
"Değişik basın ve yayın organlarında, genel müdürlüğünüz bünyesinde PKK'lıların çalıştığı haber
leri yer almıştır; hatta, eski Bakanımız Sayın Necati Çelik'de, basında çıkan demeçlerinde aynı ifa
deleri kullanmıştır. Bu nedenle, genel müdürlüğünüz bünyesinde (merkez ve taşra) PKK'lı olanlar, 
suçlananlar kimlerdir? Ayrıca, genel müdürlüğünüz bünyesinde PKK dışında diğer yasadışı örgüt
lerin (Dev-Yol, Dev-Sol, DHKP-C, İBDA-C gibi) üyeleri veya sempatizanları var mıdır? Yasadışı 
örgütlere üye veya sempatizan olmakla suçlanan bu kişiler hangi dönemde kuruma alınmışlardır?" 
Bu çok önemli. 

"Yukarıdaki konular hakkında, çok acele olarak Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim" 
diyor, Kemal Kılıçdaroğlu, müsteşar yardımcısı olarak. 

Bu yazıyı 14 Temmuzda yazıyor. Genel Müdürlük 18 Temmuzda cevap veriyor ve bir liste ek
liyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu listede, inceleme imkânınız olmuşsa, yargı kararıyla, müebbet ağır 
hapis ve ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezası verilen bir şahıs -ismini de verebilirim, var-
göreve alınıyor ve bunlar, eski hükümlü diye göreve almıyor. 

Takdir edersiniz ki, eski hükümlülerin ve sakatların göreve alınması yasa gereğidir. Ne var ki, 
eski hükümlü diye göreve alınanların tümü, ya PKK'lı ya Dev-Yol'cu ya Dev-Sol'cu ya da DHKP-
C'li ise, takdir edersiniz ki, burada, devletin, kamunun hukuku korunmuyor; aksine, illegal, yasadı
şı örgütlere mensup, listeyi takdim edebilirim; ama, dosyada var, genel müdürlük 22 kişi tespit et
miş. Bunların tümünün, ya PKK ile irtibatlı olduğu, ya Dev-Sol üyesi olduğu, ya Dev-Genç üyesi 
olduğu, ya DHKP-C üyesi olduğu tespit edilmiş. 

Bilmiyorum, takip edebildiniz mi; SSK hastanelerine, ambulanslarda kullanılmak üzere telsiz 
alınıyor, bu telsizler PKK'lıların elinde, PKK'lılar yakalanınca onlarda çıkıyor ve bu kişilerin tü
mü, bu sayın genel müdürün görevde olduğu dönemde alınıyor. 

Ben, bu sayın genel müdürü görevden aldım. Yürütmeyi durdurma kararı alındı, göreve de baş
latmadım; çünkü, haklıydım, mağdur da etmemiştim. 

Dolayısıyla, bu genel müdür, iktidar partilerini kullanamamıştır; çünkü, ortada bir haksızlık 
yoktur, ortada yargı kararları vardır ve farkındaysanız, hem gensoru hem soruşturma önergesi, ikti
dar partileri tarafından verilmiyor. Ortada bir usulsüzlük, benim görevi kötüye kullanmam söz ko
nusu ise, takdir edersiniz ki, soruşturma önergesini de, gensoruyu da verecek olan iktidar partileri
dir. Bunlar vermiyor. Kim veriyor; iktidarı dışarıdan destekleyen bir başka parti, Cumhuriyet Halk 
Partisi veriyor; ancak, bu sayın genel müdür, bu partiyi kullanmıştır ve hukukî mevzuat bu olduğu 
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halde kullanmıştır. Bunu arz ettikten sonra, bir başka hususu bilgilerinize sunmakta yarar görüyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, kurumda ilk kez ben sınav açmıyorum, benden önce de sınav açılmış ve 
daha sonra gelen Bakanlar, o sınavı da soruşturmuşlar ve aynı Bakanlığın Teftiş Kurulu, diyor ki 
"sınavdan ancak sınav komisyonu sorumlu tutulabilir." Ne genel müdür, ne müsteşar ne de sayın 
Bakan; ama, dönem "bize gelince, genel müdür sorumlu tutuluyor, müsteşar ve genel müdürün gö
revden azledilmesi isteniyor. Burada da, aynı Bakanlığın Teftiş Kurulunun, ne denli ideolojik dav
randığını, indî davrandığını bilmeniz bakımından bilgilerinize sunuyorum. 

Diğer hususlarla, iddialarla ilgili olarak, aynı iddialar yargıya birkaç kere intikal ettiği için ve 
yargı, bu iddiaların tümünü doğru bulmadığı için, reddettiği için, detaya girmiyorum; ama, izniniz 
olursa, mahkeme kararları, hem takdim ettiğim dosyada hem de benim yanımda var, bunlardan da 
pasajlar okuyabilirim diye savunmamı, burada, noktalamak istiyorum. 

Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum." 
Şeklinde savunmuştur. 
Komisyonumuzca 30.3.2000 tarihli toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın 

Necati ÇELİK'in sorgulamasına geçilmiş, Komisyon Üyelerimizin sormuş olduğu hususlara adıge-
çen özetle; 

Hiçbir Bakandan, kendi döneminde yapılan bir sınavda, hukuken bir sorumluluğu olmasa da, 
efendim, burada usulsüzlük vardır demesinin beklenemeyeceğini, 

Daha sonra açılan teftiş sonucunda düzenlenen raporlara bakıldığında böyle bir usulsüzlük ol
duğu konusunda kanaatinin bulunmadığını, 

Komisyona takdim edildiği üzere yargı kararlarından bahsettiğini, bunların 4 adet olduğunu, 
yargıya usulsüzlük iddiaları ile gidildiğini, yargının bunların tümünü reddettiğini, sınavın mevzu
ata, yönetmeliğe uygun yapıldığına hükmettiğini, 

Dolayısıyla, burada, bir hissi davranışın olduğunu takdirlere sunduğunu, usulsüzlüğün asla söz 
konusu olmadığını, yargı kararlarıyla bu hususun netleştiğini, 

Sınavların bütün safhasının, yargı denetiminde iken; yani, kendisinin sınavları açmayı ilan et
tiği gün itibariyle, yürütmeyi durdurmayla konu yargıya intikal etmiş iken, takdir edileceği üzere 
kendisine bağlı bir kuruma gidin, soruşturun dese idi, bunun yargının çalışmalarına müdahale ka
bul edileceğini, 

Sınav komisyonu başkanı Mahfuz Güler'in, şu an, Bingöl Milletvekili olarak Parlamentoda bu
lunduğunu, kendisine de, sayın genel müdüre de, bu konuda uyarılarının olduğunu, yaptığınız işlem 
hukuka uygun olacak, ahlaka uygun olacak dediğini, bütün işlemler için talimatın bu şekilde oldu
ğunu; 

Sınav komisyonuna, teftiş raporuna dayanarak verilen bütün cezaların, yargı tarafından ortadan 
kaldırıldığını ve komisyon üyesi arkadaşlarının bir bölümünün de göreve döndüğünü, 

Bir usulsüzlük olmadığı için soruşturma açmaya gerek görmediğini birkaç kere söylediğini, 
Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra hakkında düzenlenen soruşturma raporunu inceleme fır

satı bulduğunu, 
Sınav kazananların aday numaralarının ard arda gelmesinin kendisinin de dikkatini çektiğini, 

bu hususun birçok yerde de iddia konusu yapıldığını, yargıda da bu hususun ileri sürüldüğünü, an
cak bunların hiç birisinin objektiflik ilkesine aykırı düşmediği, yönetmeliğe aykırı bir husus bulun-
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madığı, dolayısıyla sınavın iptalini gerektirecek herhangi bir hususun olmadığına yargı tarafından 
karar verildiğini, 

Dolayısıyla, bunların neden peşpeşe geldiğini bilmesinin mümkün olmadığını, diğer taraftan 
bu olaydan hukuken sorumlu bulunmadığını, 

Bu konuların defaatle yargıya intikal ettiğini, Yargının bunları incelediğini, bu ve benzeri ko
nularda, mevzuata aykırılık bulmadığını, 

Yaş sınırı koymamalarının eleştirildiğini, şimdiki Hükümet zamanında da imtihan açıldığını ve 
yaş sınırı konulmadığını, alt yaş sınırı bulunduğunu, ama, üst yaş sınırının olmadığını, yani, yönet
melik ne diyorsa, neyi amirse onun yapıldığını, ancak, söylendiği gibi bazı kazananların peş peşe 
geldiğini, 

Aynı Hükümetin Başbakanının Bakanın yaptığı bu soruşturmadan rahatsız olduğunu ve konu
yu bir kez daha incelenmek üzere Başbakanlık Teftiş Kuruluna intikal ettirdiğini, Başbakanlık Tef
tiş Kurulunun raporu incelendiğinde hem o raporu çürüttüğünü, hem de bu raporu yazanları suçla
dığını, 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun Bakanlık teftiş raporunu irdelerken kısmen eksiklikler, hatalı 
sonuçlar ve zorlama yorumlar yapılarak düzenlendiğine hükmettiğini, 

Soruşturma yapan heyetin taşraya gittiğini, aday memurları bir odaya kapatarak 5 saat sorgu
ladıklarını, ayakta hiçbir ihtiyaç karşılamasına izin verilmeksizin adeta bir engizisyon mezalimi uy
guladıklarını, ifade aldıkları memurlara tehdit ve hakaret ettiklerini, 

Sınav komisyonunun sınavı yaparken dışarıdan müdahalelere maruz kalmadığını, hiçbir telkine 
maruz kalmadığını, söylemesinin gerçekçi olamayacağını, Türkiye'nin şartlarını herkesin bildiğini, 

Sınav ile ilgili usulsüzlük iddiaları ortaya atıldığında şifahi olarak arkadaşlarını, Genel Müdü
rü, halen milletvekili olan sınav komisyonu başkanını çağırdığını, "ahlaka ve hukuka aykırı bir iş
lem yapmayacaksınız" dediğini, 

SSK Sınav Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliğine göre, açılan sınavda sınavı kazanamayan
ların kağıtlarının yeniden okunması için müracaat haklarının bulunduğunu, bu hakkı 230 kişinin 
kullandığını, yanlış bilmiyorsa, 230 kişinin dilekçe vererek, kağıtlarının yeniden okunmasını talep 
ettiğini, 230 kişiden 80 kişinin kağıdının 70'in üzerinde değerlendirildiğini ve işe başlatıldığını, 

Kendisinin Bakan olarak ne komisyona ne de sonuçlarına müdahale şansının olmadığını, ka
nun gereği böyle bir yetkisinin olmadığını, dolayısıyla iddia edildiği gibi sınav komisyonunun bir 
kısım yanlışları olmuş ise ilgililerin yargılanmakta olduğunu, bu hususun kendi sorumluluğu dışın
da bulunduğunu, 

Yapılan soruşturma nedeniyle atananlardan siyasi partilere kayıtlı olanların tespit edildiğini, bu 
şahıslardan 230'unun siyasi partilere kayıtlı olmaları nedeniyle işlerine son verildiğini, ancak bun
ların değişik partilere mensup insanlar olduğunu, 

Yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sınavı kazananların aday numaralarının peş
peşe geldiğinin, kamuoyunda gündeme gelmesi nedeniyle öğrendiğini, 

Müfettişlerin, okur-yazar olmadıkları halde sınav kazandıklarını tespit ettikleri şahıslardan bir 
tanesinin "Sivas'lı veya Malatya'lı" notere giderek okur-yazar olduğunu tespit ettirdiğini, 

Hürriyet Gazetesinin sınavı kazanan Çelik soyadlı 52 kişi tespit ettiğini ve bunların kendisine 
yakınlığını da iddia ettiğini, kendisinin Meclis tutanaklarından da incelenebileceği üzere "52 kişi
den 1 kişinin bana yakınlığını tespit ederseniz, görevi bırakmaya hazırım." dediğini, ama diğer ya-
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kınlarından sınavı kazananların olduğunu, ancak Çelik soyadlı olup sınavı kazanamayanların da bu
lunduğunu, 

Sınavı ardarda kazanmış olanları sınav ilanından sonra öğrenmesinin mümkün olabildiğini, 
İl'lerin peşpeşe gelip müracaat yapmış olabileceğini, daha sonra da aynı yerde oturarak soruları bi
risinin çözüp diğerlerine kopya vermiş olabileceğini, bu itibarla neticede sıra sıra kazanma ihtima
linin bundan kaynaklanmış olabilir gibi şeylerin de söylendiğini, 75 000 kişinin girdiği sınavda tak
dir edileceği üzere çok nizami sınav yapıldığı iddiasında bulunmanın, hiç kimse için mümkün ol
madığını, 

Cevaplamıştır. 
Başbakanlık Teftiş Kurulunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SSK Genel Müdür

lüğü Müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 23.3.1998 tarih ve 1-1-1 sayılı so
ruşturma raporu ile ilgili düzenlemiş bulundukları, 17.6.1998 tarihli ve 31/98-6 sayılı raporunda ko
misyonumuzca yapılan incelemede; 

Soruşturma raporunda sınavın ilanı, yapılan sınav başvurulan, yazılı ve sözlü sınavın yapılma
sı ile ilgili işlemler konusunda çeşitli tespit ve görüşlere yer verildiği, soruşturma raporuna istina
den istihsal ettirilen 28.4.1998 tarih ve 405 sayılı Bakanlık Olur'unda ise raporda getirilen öneri ted
birler muvacehesinde dönemin Bakanı Sayın Necati ÇELİK açısından Adalet Bakanlığı'na, diğer 
görevler açısından ise cezai yönden gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, disiplin hü
kümleri yönünden gereği için ise, Bakanlık ve SSK Merkez Disiplin Kurullarına konuların intikal 
ettirildiği, ayrıca Danıştay Onikinci Dairesi'ne de sınavın iptali istemiyle açılan 1997/13009 Esas 
Numaralı davada değerlendirilmek maksadıyla raporun bir örneğinin gönderildiğinin belirtilerek, 

Müfettişliklerince, soruşturma raporunda sınavın ilanı, yapılan başvurular, yazılı ve sözlü sına
vın yapılmasıyla ilgili işlemlerin, Danıştay Onikinci Dairesi'nde görülmekte olan davaya konu ol
ması nedeniyle, bu aşamada bu konularda bir değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağını dü
şündüklerini, 

Keza, raporda önerilen suç iddialarının takdirinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait oldu
ğu, bu konuda da Müfettişliklerince herhangi bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığını, 

Mütalaa ettikleri, 

Soruşturma raporunun yukarıda belirtilen konular dışında kalan disiplin ve idari tedbirlere yö
nelik önerileriyle ilgili olarak da; 

Önerilen disiplin cezalarının bir bölümünde takdir hatası yapıldığı, 

Sınav kağıtlarının bilgisayar ortamında okunamayacağına dair ısrarlı görüş istemesi ve bu gö
rüşü alması iddiasıyla SSK Eski Genel Müdürü Ekrem ÖNAL'a ceza teklif edilirken, gerçeğe ay
kırı belge düzenlediği tespit ve iddia edilen Bilgi İşlem Dairesi Eski Başkanı Fatih ATABEK'e ce
za teklif edilmemesinin dikkat çekici bulunduğu, 

Siyasi partilere kayıtlı oldukları tespit edilen adayların memurluğa atandıkları gözönüne alına
rak, mağdur edilmelerini önlemek açısından, bu konuda yeniden Bakanlıkça yapılacak inceleme ve 
soruşturmaların sonucuna göre ancak kesin saptamalar yapıldıktan sonra ilgililerin durumlarının de
ğerlendirilmesi gerektiği, 

Okur-yazar olmadıkları halde sınavı kazandıkları anlaşılan 3 kişi ile ilgili yaptıkları işlere en
gel teşkil edip etmediklerinin yeniden değerlendirilmesi ile diplomaları ile ilgili olarak da bir doğ
ruluk teyidi araştırması yapılmasında yarar görüldüğü, 
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Hususlarına yer verilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Komisyonumuzca; SSK Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında gerçekleştirilen personel alı

mı sınavının tüm yönleriyle soruşturulmasına dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş 
Kurulunca düzenlenen 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 sayılı; aynı konuda Başbakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanlığınca düzenlenen 17.6.1998 tarihli, 31/98-6-sayılı raporlar ile bu konuda açılan adli ve idari 
davalar sonucunda verilen kararlar ve yine idarece bugüne kadar yapılmış tüm işlemlerin incelene
rek; 

a) Soruşturmada, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulup uyulma
dığı, 

b) Soruşturmada, tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmayan bir husus olup olmadığı, 

c) Soruşturma raporunda, adli, idari ve disiplin önerileri açısından takdir hatası bulunup bulun
madığı, 

d) Soruşturma konusunu teşkil eden ve SSK Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında yapılan 
personel alımı sınavının adil ve objektif olup olmadığı, 

e) Taraflarca açılan adli ve idari davalar sonucunda Mahkemelerce verilmiş kararlar ile soruş
turma raporunda belirtilen tespitler ve önerilen tedbirler arasında, çelişen veya örtüşen hususların 
olup olmadığı, 

Konularında T.B.M.M. İÇTÜZÜGÜ'nün 11 l'inci maddesi uyarınca Bilirkişi incelemesine ka
rar verilmiştir. 

Meclis Soruşturma Komisyonumuzun 24.2.2000 tarihli, 9/31-10 sayılı talimatına istinaden, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca görevlendirilen Başmüfettişler Sabahattin ŞUVAK ve 
Can ÖNAKIN'ın düzenlemiş bulundukları Bilirkişi Raporunun sonuç bölümünde aynen; 

"T.C.Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunca 
tarafımıza tevdi edilen ve iş bu raporumuzun "Konu" başlıklı bölümünde belirtilen hususlarla ilgi
li olarak yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda; 

a) Soruşturmanın yürütümünde ilgili yasalar ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara 
uyulmuş olduğu, 

b) Soruşturma raporunda zaman zaman maksadı aşan ifade tarzlarına yer verilmiş olmakla bir
likte, raporda esas bakımından tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan bir hususa rastlanmadığı, 

c) Soruşturma raporunda; 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptanan SSK Bilgi İşlem Dairesi eski Başkanı ile ilgili hiç

bir ceza önerisinde bulıınulmamasının dikkat çekici açık bir noksanlık teşkil ettiği, 
Yine, sonuç bölümündeki disiplin önerilerinde isabet bulunmadığı, takdir hatası yapılmış oldu

ğu. 
Ancak, sözkonusu noksanlık ile takdir hatasının, soruşturmanın esasını teşkil eden ve evrakta 

sahtecilik suretiyle haksız yere bazı kişilere sınav kazandırılması iddia ve tespitleri ile ilgisinin bu
lunmadığı, 

d) Soruşturma raporu ile eki kanıtlar ve bilirkişi raporları gözönüne alındığında, SSK Genel 
Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında yapılan personel alımı sınavının adil ve objektif olduğunun söy
lenemeyeceği, 

e) Taraflarca açılan adli ve idari davalar sonucunda mahkemelerce verilmiş olan kararların, da
vaya taraf olan şahıslarla ilgili münferit kararlar olduğu, 
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Sözkonusu mahkeme kararlarında soruşturma raporunun esasını teşkil eden ve ilgililerin Türk 
Ceza Kanunu ile disiplin yönünden tecziyelerini gerektiren eylem ve fiilleri işlemediklerine dair 
herhangi bir kesin hUküm bulunmadığı, 

Sonuç itibariyle, mahkemelerce verilmiş olan kararlar ile soruşturma raporunda belirtilen tes
pitler ve önerilen tedbirler arasında soruşturmanın esas konusu bakımından çelişen veya örtüşen bir 
husus olmadığı, 

Kanısına varıldığı, 

Takdirin Yüce Komisyona ait bulunduğu, 

Belirtilmiştir. 
Yine Bilirkişi olarak görevlendirilen Av.Abdurrahman ÖZDEMİR'in Ankara 8.Ağır Ceza 

Mahkemesi'nin 1998/188 Esasında görülmekte olan kamu davası ile ilgili dosyasında yapmış oldu
ğu inceleme neticesinde; 

SSK Genel Müdürlüğünce personel alımı için 1996 yılı Aralık ayında yapılan sınavlarla ilgili 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunca yürütülen soruşturma sonucu dü
zenlenen 23.03.1998 tarih (1-1-1) sayılı soruşturma raporu uyarınca Bakanlıkça Ankara Cumhuri
yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma raporunda adı geçen Ekrem Önal 
için T.C.K.240/1,80,39. Maddeleri uyarınca Görevi Kötüye Kullanmak suçundan sanıklar Mahfuz 
Güler, Naci Ünal, A.Şahin Yalçıntürk ve Mehmet Kabakçı hakkında TCK 64/1, 240/1, 80,339/1, 
80,339/1, 80, 71,74 ve 39. maddeleri uyarınca Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan sanıklar İsma
il Anayurt, Muhlis Güllü, Murat Aktaş, Üzeyir Karaaslan ve Orhan Kancan hakkında TCK 64/1, 
339/1, 80, 39, maddeleri uyarınca Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan, sanık Serdar Özdemir hak
kında TCK 345/1,39, maddeleri uyarınca, özel belgede sahtecilik suçundan sanık Erdal Özdemir 
için TCK 345/1. 80.39 maddeleri uyarınca, özel belgede sahtecilik suçundan dolayı Ankara 8.Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 1998/188 Esasında kamu davası ikame edilmiş olduğu ve davanın halen der
dest bulunduğu, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 07.05.1998 tarih ve 366 
sayılı suç ihbarına ilişkin yazısında (imza M.Şinasi İPEK Teftiş Kurulu Bask.) soruşturma raporun
da ismi bulunan S.K.K. eski Genel Müd. Vek. Ali Toptaş'ın yer almayışının sebebinin tespit edile
mediği, bu nedenle 19.08.1998 tarihli iddianameden sonra 17.12.1998 tarihli Ek iddianame ile Ali 
Toptaş hakkında (Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1998/188 Esasına kayden TCK 240 inci 
maddesi uyarınca tecziyesi talebiyle) Kamu Davasının açıldığı, 

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin üç ayrı mahkeme kararı üzerinde durduğu, 
1-Ankara 1.İdare Mahkemesinin 1999/479 Es.sayılı kararının feragatla sonuçlandığı, 

2-Ankara 3.İdare Mahkemesinin 1998/1138 Es. sayılı kararının temyiz edilmiş olup kesinleş
mediği, 

3-Ankara 21.Asliye Ceza Mahkemesinin 1998/900 Es. Sayılı kararının ise Yargıtay 4.Ceza Da
iresinin 2000/548 Es. sayılı kararı ile bozulduğu, 

SSK Eski Genel Müdür Vek. Ali TOPTAŞ'ın sınav yolsuzluğu nedeniyle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen 1/30 oranında aylıktan kesme ceza
sının iptali talebiyle açtığı davayı kazandığı, ancak Ankara 5. İdare Mahkemesinin 29.09.1999 ta
rih, Es. 1998/1168, K. 1999/771 sayılı kararının temyiz edilmiş olup kesinleşmediği, 

Mahfuz Güler'in milletvekili olması nedeniyle dosyasının tefrik edilerek TBMM Başkanlığına 
gönderildiği, 
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Okuma-yazma bilmeyenlerden Kerim Uzun'un aradan geçen uzun zamana rağmen, okuma 
yazmayı öğrenemediği, 

Çok önemli Tanık Şeniz DENİZMAN'ın Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dayısı Sa
yın Necati ÇELİK hakkındaki beyanından 31.05.1999 tarihli ifadesiyle rücu ettiği, gerekçesinin ise 
müfettiş ifadesi alırken 5-6 saat odada tutularak psikolojik baskı yaptığı yolunda olduğu, 

Tutuklama Durumunun tetkikinde: Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 1998/188 Es. sayılı 
dosyasında tutuklu sanık bulunmadığı, 

Belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca; SSK Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sı
navında usulsüzlük ve sahtecilik yapıldığına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş 
Kurulu'nun 23.3.1998 tarihli, 1-1-1 sayılı soruşturma raporu ile eklerinin, Başbakanlık Teftiş Ku-
rulu'nun 17.6.1998 tarihli, 31/98-6 sayılı Raporunun, Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış 
bulunan Kamu Davası'na esas 19.8.1998 tarihli, Hz. 1998/35728 sayılı İddianamenin, T.B.M.M. İÇ-
TÜZÜGÜ'nün 111. maddesine istinaden yaptırılan bilirkişi incelemelerinin, değerlendirilmesi ne
ticesinde: 

SSK Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında gerçekleştirilen sınavda özetle; 
28.11.1996 tarihinden itibaren yapılacağı ilan edilen sınavın, mevsim şartları ve hava muhale

feti nedeniyle ertelenmesi, 2.12.1996 tarihinde yapılan basın toplantısı ve aynı tarihli genel yazı ile, 
sınavın 6,7 ,8 Aralık 1996 tarihlerinde yapılacağının duyurulması ve sınavın özel bir okulun kapa
lı spor salonunda yapılması, 

Sınava 88.022 adayın başvurduğu halde son duyuru tarihi ile sınavın yapılacağı tarih arasında 
4 gün gibi kısa bir süre konulması sebebiyle, Türkiye Genelinde yapılan müracaatlardan 12.793 
adayın, Ankara'da tek merkezde yapılan sınava katılmamış olması, 

Sınav kazandırıldığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun, Refah Partisi ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel Müdürlüğüne in
tikal ettirilmiş olması, 

6, 7, 8 Aralık 1996 tarihlerinde Özel Yükseliş Kolejinde yapılan yazılı sınav esnasında, aday
ların izdiham halinde salonlara alınması, sağlıklı bir hüviyet ve sınava giriş kontrolünün sağlana
maması, iç içe oturtulan adayların birbirleri ile yardımlaşma ve kopya çekme imkanlarının bulun
ması, spor salonunun ortasına ve yere oturtulan bir kısım adaylara eşit imkanların sağlanamamış ol
ması, 

Yazılı sınav sorularının hizmetin gereklerine uygun en iyi adayların seçilmesini ve sınavın 
amacının gerçekleşmesini sağlayacak yeterli sayı, kapsam ve nitelikte olmaması, 

Yazılı sınav kağıtlarının bilgisayar ortamında değerlendirilmesi mümkün iken elle değerlendi
rilmiş olması ve aday numaraları itibariyle ilan edilen sınav sonuçlarına göre, 2042 adayın birbiri
ni takip eder veya birbirine yakın bir şekilde sınavı kazanmış bulunması, 

Sınav kazandırılması istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdürlü
ğüne gönderilen listelerde bulunan adayların; bunun yanında Bakan Necati ÇELİK ile Müsteşar, 
Müsteşar Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Sınav 
Kurulu Üyesi gibi yetkililerin ve bunlara yakın çalışan memurların çok sayıda akraba ve yakınının 
yeralması, bu durumun da sınavı kazandırılacak adayların önceden belirlendiğini göstermesi, 
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Değerlendirmeden önce cevap kağıtlarının kimlik bölümlerinin açıldığının, önceden belirlenen 
adayların cevap kağıtlarının seçildiğinin, bu cevap kağıtlarında Sınav Kurulu dışındaki memurlar
ca doğruya yönelik düzeltmelerin, diğer bir ifadeyle tahrifat yapılarak adaylara sınav kazandırıldı
ğını^ yaptırılan bilirkişi incelemesi ile tespit edilmiş bulunması, 

Sözlü sınavın 23-28 Aralık 1996 tarihlerinde yapılacağının, yazılı sınav sonuçlarının açıklan
dığı 20.12.1996 günü duyurulduğunun, bu suretle mevzuatta öngörülen 10 günlük itiraz süresinin 
beklenmemiş olması, 

Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra herhangi bir nedenle sınav kazandırılmayan 
80 adaya, sınav sonuçlarına itiraz ettirilmek suretiyle sınav kazandırılması, bu adaylar için sözlü ya
pılmadığı halde, organize bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerle sözlü sınav yapılmış gibi gösteril
mesi ve gerçeğe aykırı olarak sözlü sınav tutanakları düzenlenmesi, 

Nihayet soruşturma sırasında, ilkokul diplomalı görünen 5407 aday numaralı Halil KILIÇ ve 
20720 aday numaralı Kerim UZUN ile ortaokul diplomalı görünen 21013 aday numaralı Hamza 
ŞAHİN'in, okur-yazar olmadığının tespit edilmiş bulunması, 

Hususları gözönüne alındığında, SSK Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında gerçekleştiri
len ve 88.022 adayın başvurduğu, 75.229 adayın yazılı sınava girdiği, 2342'si asıl, 2819'u yedek 
olmak üzere sınav kazandırılan toplam 5161 adaydan, yazılı sınav sonuçlarına itiraz ettirilmek su
retiyle sınav kazandırılanlar dahil olmak üzere 3807 adayın SSK Genel Müdürlüğünün muhtelif 
Ünitelerine atamasının yapıldığı SINAV'ın, adil ve objektif olmadığı, 

Kanısına varılmıştır. 
Bilindiği ve 9.7.1945 tarihli, 4792 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU'nun 

1.maddesinde aynen; 
"Madde 1- İş hayatında her türlü hallere karşı ilgili Sosyal Sigorta Kanunu hükümlerini uygu

lamak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu 
vücuda getirilmiştir. 

Kurum bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Mali ve idari bakımdan muhtardır ve tü
zel kişilikte bir Devlet Kurumudur..." 

Yine anılan Yasanın 5.maddesinde aynen; 
"Madde 5- Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulu'nun gözetimi altında ilgili 

Kanunlar hükümlerine göre yürütür ve mahkemelerle adalet ve idari makamlarına ve gerçek ve tü
zel kişilere karşı Kurumu temsil eder..." 

Yasanın ö.maddesinde de aynen; 
"Madde 6- Kurumun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1897 sayılı Kanunla değişik 

43'üncü maddesinde yeralan cetvelin 4'üncü derecesine kadar olan memurları Genel Müdürün tek
lifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personeli ise Genel Müdür tarafından 
atanır..." 

7.maddesinde de; 
"Madde 7- Kurüm'un memur ve hizmetlileri Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanmasın

da Devlet Memuru sayılır." 
Hükümleri mevcuttur. 

Ayrıca, 3.8.1987 tarihli ve 19537 sayılı resmi Gazetede yayımlanmış bulunan, Sosyal Sigorta
lar Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 38'inci maddesinde de aynen; 
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"...Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri sorumlu
dur..." 

Hususuna yer verilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda sayılan Kanun hükümleri ile, hukukun genel ilkeleri ve cezaların şahsiliği prensibi 
gözönüne alındığında; 

SSK Genel Müdürlüğü'nce 1996/Aralık ayında Ankara'da yapılmış olan ve başından sonuna 
kadar usulsüzlük, sahtecilik ve kayırmalar yapıldığı anlaşılan sınavın, gerek yürütümünden ve ge
rekse bu usulsüz sınav sonucu yapılan atamalardan, zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Necati ÇELİK'in sorumlu tutulmasının, mümkün olmadığı, 

Düşünülmektedir. 
Nitekim; Sosyal Sigortalar Kurumu Yetkilileri ile Sınav Kurulu Üyeleri ve ilgisi görülen diğer 

personel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 19.8.1998 tarihli, Hz.198/35728 sayılı İd
dianamesi ile Kamu Davası açılmış olup, dava Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesinde derdesttir. 

Esasen, Soruşturma Komisyonumuzun görevi; işbu raporumuzun "B-Soruşturmanın Konusu" 
başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere, Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT ve 54 Arkadaşının, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nce 1996/Aralık ayında gerçekleştirilen personel sına
vında usulsüzlük yapılmasına yol açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240'inci maddesine uyduğu, iddiasının soruşturulmasından ibarettir. 

Bu nedenle raporumuzun bu bölümünde; düzenlenen soruşturma raporları, yapılan komisyon 
çalışmaları ve bilirkişi incelemesi başlıklı bölümlerinde yapılan açıklamalar ve tespitler ışığında, 
hakkında soruşturma açılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK'in sorumlulu
ğu değerlendirilecektir. 

Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğü'nce 1996/Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol aça
rak Görevini Kötüye Kullandığına ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240'ıncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK hakkında Anayasanın 
100'üncü ve İçtüzüğün 107'nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesinde özetle: 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1996/Aralık ayında Ankara'da yapıl
mış olan ve Kamuoyunda uzun süre tartışılan ve CHP tarafından da bir kaç defa Meclis gündemi
ne getirilen personel alımları için açılan sınavla ilgili 3 Bakanlık müfettişi (ikisi başmüfettiş) ve üç 
de SSK Müfettişinin birlikte, günlerce yaptıkları inceleme sonucunda tanzim ettikleri raporun ilgi
li merciilere ulaştığı, 

Sözkonusu soruşturma raporunda; yapılan sınavda başından sonuna kadar usulsüzlük, sahteci
lik ve kayırmaların yapıldığının, sınavın siyasi kadrolaşma amacıyla kullanıldığı, 

Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel MüdürlüğU'ne intikal ettirildiği, bu formlar ile Ge
nel Müdürlük üst düzey yöneticileri tarafından, ilgililere iletilen formların mesai saatleri dışında 
Genel Müdürlükte toplu halde başvuru defterlerine kaydedildiği ve aday imtihana giriş belgelerinin 
de formları gönderen ilgililere verildiği, 

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen çok sayıdaki giriş belgesinin öğrenim grupları 
itibariyle burada tasnifi yapılıp, sıra numarası verilerek bilgisayara yüklendiği ve daha sonra aday-
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lara dağıtıldığı bu suretle Refah Partisi, Bakanlık ve SSK Genel Müdürlüğü Yetkilileri ile bağlantı 
kuran adayların kayıtlarının yapıldığı, 

Sınav kazandırılmak istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdürlüğü
ne gönderilen listede bulunan adayların, Bakan Necati ÇELÎK, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 
Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Sınav Kurulu Üyesi gibi yet
kililer ve bunlara yakın çalışanların yakınları ile Refah Partisi'nden intikal ettirilen iş talep formla
rından teşekkül ettiği, 

Yapılan inceleme ve beyanlardan 80 adayın sözlü sınava hiç girmedikleri, sözlü sınav tutanak
ları puanlarının, (sınav komisyon üyesi olmayan memurlar tarafından) 37'sinin memur Muhlis 
GÜLLÜ, 29'unun memur Murat AKTAŞ, birinin de memur İsmail ANAYURT tarafından verildi
ği, tebligatların sahte işlemlerle 8 ve 22 Ocak 1997'de yapılmış gibi gösterildiği, 

ilkokul diplomalı gözüken 5407 ve 20720 aday numaralı biri de ortaokul diplomalı gözüken 
21013 nolu, adayların okur-yazar olmadıkları, ayrıca okur-yazar olmayan 5407 ve 21013 nolu aday
ların yazılı sınav sonuçlarına itiraz ettirilmek suretiyle imtihan kazandıkları, 12136 no'lu adayın ye
rine ağabeyinin girdiği, 

Sözlü sınava hiç girmedikleri halde sınav kazandırılan 80 aday arasında, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK'in yakınlarının da yeraldığı, 

Ayrıca, ifadelerine başvurulan 687 aday ile itiraz üzerine kazandırılan 80 adayın 231 'inin siya
si partilere kayıtlı bulunduğu, bunlardan 178'inin Refah Partili olduğu'nun (Bakanın yeğeni 27044, 
kayınbiraderi 10292 nolu adaylar) raporda tespit edildiği, 

Özel Kalem Müdürü'nün Bakanın talimatı dahilinde çalıştığı, Malatya Milletvekili Ayhan FI-
RAT'ın konuyu Meclise getirdiği halde, Bakanın Teftiş Kuruluna konuyu intikal ettirmediğinin an
laşıldığı, 

Netice itibariyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK'in Türk Ceza Kanu
nunun 240'ıncı maddesinde belirtilen Görevini Kötüye Kullanma suçunu işlediği, 

İddia edilmektedir. 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin Önerge'de ilk imza sahibi olarak Komisyonumuzun 

23.2.2000 tarihli toplantısında ifadesine başvurulan Ayhan FIRAT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Es
ki Bakanı Necati ÇELİK ve SSK Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında yapılan sınav ile ilgili 
olarak özetle; 

"1996 yılı sonlarına doğru SSK'nın personel ihtiyacı için 2500 kişilik bir imtihan açılacağının 
söylendiğini, bu konudaki görüşlerini Meclis Kürsüsünden dile getirdiğini ve bu imtihanın ÖSYM 
kanalıyla yapılması gerektiğini, çünkü büyük bir tahaccümün olacağını ve bundan ancak bu şekil
de rahatlıkla dürüst bir imtihan neticesi SSK'nın zarar görmeden kurtulacağını meclis kürsüsünden 
ifade ettiğini, 

Bir gündem dışı konuşmasına karşılık olarak zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ne
cati ÇELİK'in Meclis kürsüsünden "Çok acil ihtiyaç var, 2500 kişi acil alacağız, dolayısıyla bu sı
navı ÖSYM'ye yaptırmıyoruz, ancak, tertemiz, açık, doğru bir imtihan olacaktır, bundan kuşkunuz 
olmasın" dediğini, 

Kendisinin de bunu teminat olarak kabul ettiğini belirttiğini, 
Ancak, sınavın zamanında yapılmadığını, hava muhalefeti nedeniyle ertelendiğini, sınavın An

kara'da yapılması nedeniyle adayların zor durumda bırakıldığını, aslında kayıt yapılmasında da bü
yük aksaklıklar olduğunu, 
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Sınava 90 binin üzerinde müracaat yapıldığını, ancak bu kısa sürede sınava gelmeyenlerin ol
duğunu ve 78 bin civarında insanın sınava girdiğini, 

Bu sınav kağıtlarının 10 gün veya 11 gün içinde 5 kişilik bir komisyon tarafından okunduğu
nu ve ilan edildiğini, kendisinin hesap yaptığını insanların uyku saatlerini ayırdığında her bir kağı
dın okunması için 5 saniye düştüğünü, kendisinin okul müdürlüğü de yaptığını, sorulan soruların da 
bayağı yüklü olduğunu, böyle bir sınavda 5 saniyede bir kağıdın okunmasının mümkün olmadığı 

• kanısına vardığını, 

Sınav sonuçlarının gazetede ilan edildiğini, bu ilan'da son derece çarpıcı neticeler gördüğünü, 
örneğin sınav kazanan adayların, gerek ilkokul mezunu, gerek ortaokul mezunu ve gerekse yüksek 
okul mezunu olarak, aday numaralarının peşpeşe geldiğini tespit ettiğini, bu çarpıcı şeyleri görün
ce bu imtihanın sağlıklı bir imtihan olmadığı kanısına vardığını ve Meclis Kürsüsünden gündem dı
şı konuşma yaptığını düzeltmesini istediğini, düzeltme yapılmayınca, Bakan hakkında gensoru ver
diğini, bu gensorunun 18 oy farkıyla reddedildiğini, 

İşte bu red üzerine bu defa kazananlar listesinde hiç bulunmayan 200 küsur kişiye sözde itiraz 
ettirildiğini, itiraz neticesinde bunların da kazandırıldığını, 

Elinde bu konuda belge bulunduğunu, kayıt defterinden aldığı 80-90 kişilik bir kaydın bulun
duğunu, imzaların incelendiğinde bir kalemden çıktığının anlaşılacağını ve hep aynı imzalar oldu
ğunu, yani giremeyen bazı kişilerin bu şekilde itiraz ettirilerek alındığını, 

Bu durumu o zaman bir basın toplantısıyla da izah ettiğini, Sayın Bakanın konuşmasında ken
dilerine çattığını ve kötü şeyler söylediğini, ancak bu arada "Benim birinci derecede değil, onuncu 
derecede bir akrabamı bulursanız ben istifa ederim" dediğini, 

Kendisinin de izmit'e gittiğini, üç gün kaldığını, tespitlerini getirdiğini ve Meclis Kürsüsünden 
ifade ettiğini ve Bakanın istifasını istediğini, 

Bn defa Bakanın "Çelik" soyadlı dediğini, Çelik soyadlı birini de bulup söylediğini, 
Uydurma imzalarla itiraz yaptırıldığını ve bunların hepsinin kazandırıldığını, bunların arasın

da okuma-yazma bilmeyenlerin de bulunduğunu, 
Bunların Devletin Müessesesini yıprattığını, 
Daha sonra, Sayın Bakanın müsteşarının bir beyanat verdiğini ve beyanatında "Ben bu imtiha

nın dürüst olduğunu iddia etmiyorum, bunu kabul ediyorum, benim de akrabalarım var, Bakanın da 
akrabaları var. Bakan da kendi şeylerine yardım etmiş" dediğini, Müsteşarın "SSK sınavı adil de-
ğil-Kocaeli'ne sahip çıktı" diye itirafta bulunduğunu, 

Kendisinin bütün düşüncelerinin verdiği önergelerde, Mecliste yaptığı konuşmalarda hepsinde 
apaçık ortada bulunduğu, 

İddialarının bir kısmının kendi tespitlerine bir kısmının da Müfettiş raporlarına dayandığını, 
Kendisinin önce bir gensoru verdiğini, gensorunun reddedildiğini, 1,5 sene bekledikten sonra 

ve Müfettiş raporları üzerine birçok yöneticinin ağır cezada yargılanmaya başlanması üzerine, bu 
soruşturma önergesini verdiğini, 

Beyan ederek, iddialarını tekrar etmektedir. 
Buraya kadar iddia ve ifade olunan hususları maddeler halinde özetleyecek olursak: 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK hakkında; 
A) Kamuoyunda uzun süre tartışılan sözkonusu sınavla ilgili işlemlerin, Bakanlık Teftiş Kuru

lunca incelenmesi-soruşturulması talimatı verme yoluna gitmediği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 442) 



- 6 7 -

B) Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT'ın, TBMM Başkanlığına verdiği ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu sınavına katılan bazı kişilere ilişkin, "7/2102, 2103 ve 2104 Esas No.lu" yazılı soru öner
geleri için gerekli inceleme-soruşturmayı yaptırmadığı, 

C) Gerek yazılı ve görsel basında gerekse soru önergelerinde isimleri verilen ve yine Soruştur
ma Raporunda belirtilen akraba ve yakınları ile Refah Partisi üyesi oldukları tespit edilen kişilerin, 
usulsüz bir şekilde sınav kazandırılmak suretiyle işe alınmalarını sağladığı, 

Tespit ve iddialarına yer verilmektedir. 

Sözkonusu tespit ve iddialarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunun 
23.3.1998 tarihli ve 1-1-1 sayılı raporu ile ekleri incelendiğinde; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK'in görevde olduğu dönemde ve SSK 
Genel Müdürlüğünce 1996/Aralık ayında yapılan sınav ile ilgili olarak, muhtelif yazılı basında "sı
nav konulu" haberlerin yayınlanmış olduğu, 

Bu haberlerin sırasıyla: 

5 Aralık 1996 RADİKAL 
"SSK sınavında torpil kavgası" 

6 Aralık 1996 CUMHURİYET 

"SSK sınavı-Çalışma Bakanlığı iddiaları geçiştirdi" 
6 Aralık 1996 YENİYÜZYIL 

"Tartışmalı sınav bugün-DSP Kocaeli Milletvekili Bekir YURDAGÜL-SSK sınavının yasal 
olmadığını açıkladı" 

7 Aralık 1996 MİLLİYET 
"Devlet vermediği iyi eğitimin sorusunu sordu. Böyle sorular sormak insan haklarına aykırıdır. 

Sınava belgesiz girildi, sonuçlar zaten belli idi" 

"Umuda şike karıştı- Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Salih KILIÇ- sınava bazı kişiler başvuru 
yapmadan elini kolunu sallayarak girdi, sınav bir formaliteden ibaret, iptal edilmeli" 

8 Aralık 1996 HÜRRİYET 
"SSK sınavında soru ticareti iddiası-Ahiret sorulan" 

"Emin ÇÖLAŞAN-Hababam Sınavı" 

8 Aralık 1996 MİLLİYET 
"Olay sınava suç duyurusu" 

9 Aralık 1996 YENİYÜZYIL 
"Skandal sınavda iddiaların arkası kesilmiyor" 

9 Aralık 1996 HÜRRİYET 
"ANAP'tan utandıran sınava iptal davası" 

20 Aralık 1996 MİLLİYET 
"Temponun böylesi" 

21 Aralık 1996 TÜRKİYE 
"Büyük SSK maratonu tamam" 
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22 Aralık 1996 HÜRRİYET 
"Jet Necati'nin SSK rekoru" 

"Emin ÇÖLAŞAN-Ankara karışık" 
23 Aralık 1996 YENİYÜZYIL 

"Skandal sınavda "torpiller" yarışıyor" 
23 Aralık 1996 HÜRRİYET 

"SSK'nın sınavında akrabalar zaferi" 

24 Aralık 1996 CUMHURİYET 
"Sözlü sınav saniyelere sığdırıldı" 

24 Aralık 1996 SABAH 
"Refah: SSK'da yazılıyı kazananlar işe alınsın" 

24 Aralık 1996 HÜRRİYET 
"SSK sınavına iptal başvurusu" 

25 Aralık 1996 HÜRRİYET 
"Müsteşardan itiraf: SSK sınavı adil değil" 

25 Aralık 1996 YENİYÜZYIL 
"Skandal sınava iptal kuşatması 
25 Arahkl996 CUMHURİYET 

"Çalışma Bakanı Necati ÇELİK'le bir kelime bir işlem" 
27 Aralık 1996 HÜRRİYET 

"Yalçın BAYER-Çalışma Bakanı ÇELİK'e ithaf olunur-Sessiz çığlık" 
30 Aralık 1996 RADİKAL 

"Şaibelerle dolu sınav maratonunu bitiren SSK'nın yeni parolası: Torpili unut, atamaya bak" 
31 Aralık 1996 CUMHURİYET 

"DSP Meclis Soruşturması, CHP Gensoru hazırlığında-Kuşkulu sınav Meclis'te" 

2 Ocak 1997 HÜRRİYET 
"Bayram MERAL: SSK sınavı gayrimeşru" 

4 Ocak 1997 YENİYÜZYIL 
"SSK sınav sonucunda adaş karmaşası, sözlü sınavı kazanan adayların isimleri arasında daha 

önce şaibeye neden olan Çelik, Uzunpınar, Toptaş isimlerinin de fazla olması dikkat çekti" 
9 Şubat 1997 HÜRRİYET 

"Şaibeli sınavda ikinci perde: Refah'a 2 bin 818 kadro daha" 
19 Şubatl 997 CUMHURİYET 

"Bakan istifa ederim demişti-Necati ÇELİK'in akrabası SSK sınavını kazandı- Şeniz DENİZ-
MAN-Semih MAT" 

20 Şubat 1997 MİLLİYET 
"Bakanların skandalları bitmiyor-Çelik istifa edecek mi? Bakan Çelik kötü yakalandı. Ablası

nın kızı Şeniz DENİZMAN SSK Gölcük Dispanserinde işe başlayan akrabalarından sadece biri" 
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21 Şubat 1997 CUMHURİYET 
"Çelik'in istifa pişkinliği-SSK Gölcük Dispanserinde işe başlayan 5 akrabasından biri olan Os

man Nuri GÜR 41 yaşında olmasına karşın göreve başlatıldı. CHP Malatya Milletvekili Ayhan FI
RAT T.B.M.M. Başkanlığına soru önergesi verdi. Sema BÜYÜKZAMBAK ve Hicran GÜ-
VENÇ'in sınava girmeden işe alınıp alınmadığını, SSK Gölcük Dispanserinde göreve başlayan Se
mih BORA, Semih MAT, Şeniz DENİZMAN, Ahmet ÇELİK ve Osman Nuri GÜR'ün kendisiyle 
akrabalığının bulunup bulunmadığını sordu." 

21 Şubat 1997 HÜRRİYET 

"Asiltürk'ün gelini SSK Dispanserinde-SSK Makina İkmal Daire Başkanının kızı Sait ER-
SOY, SSK Genel Müdür Yardımcısı Fehmi BÜYÜKKARAGÖZ'ün oğlu Muzaffer BÜYÜKKA-
RAGÖZ, Milletvekili Şevki YILMAZ'ın yeğeni Ulvi YILMAZ, Ankara Büyükşehir Belediye Baş
kanı Melih GÖKÇEK'in eski sekreteri Ayşe ERGİN'de SSK da işe başladı." 

Başlıkları altında, muhtelif gazetelerde yeraldığı görülmüştür. 

Yazılı basında; sınavın açıldığı tarihten sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamaları ile ilgili, ge
rek olay ve gerekse isim verilerek, somut iddialarda bulunulmuş olmasına karşın, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanınca inceleme veya soruşturma yaptırılmamış olması, Kamu yararı ve Kamu dü
zeni açısından uygun görülememiştir. 

Diğer taraftan; 
Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT'ın, TBMM Başkanlığı'na vermiş bulunduğu ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELİK'in cevaplamasını istediği 7/2102,2103 ve 2104 sayılı so
ru önergelerinde: 

-SSK Gölcük Dispanserinde bazı kişilerin sınavsız olarak işe başlatıldığı, 
-SSK Gölcük Dispanserinde işe başlatılan bazı kişilerin akrabası olduğu, 

-SSK Gölcük Dispanserinde işe başlatılan diğer 2 kişinin de akrabası olduğu ve bunlardan bi
rinin 41 yaşına bastığı, 

İddialarına yer vermiş bulunmaktadır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELİK tarafından TBMM Başkanlığına verilen 

28.3.1997 tarihli, B.13.0.SGK.0-13-900-01/2338-008632 sayılı cevap yazısında ise özetle; 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Merkez ve Taşra Teşkilatının personel ihtiyacının karşılanması
nı teminen açılan sınava kayıt yaptıran adıgeçenlerin ilan edilen tarihlerde yazılı ve sözlü sınava ka
tıldıkları, 

Sözkonusu sınavın tamamen mevzuata uygun olarak adil ve eşit şartlarda yapıldığını, sınavla 
ilgili olarak yargıya yapılan yürütmenin durdurulması başvurularının reddedildiği, ayrıca konu ile 
ilgili olarak Gensoru açılması teklifinin de Yüce Meclis'te kabul edilmediğini, böylece sınavla ilgi
li işlemlerin yasama ve yargı organlarının denetiminden de geçtiğini..., 

Konu'nun enine boyuna akla gelebilecek tüm platformlarda tartışıldığını ve sınavın Cumhuri
yet tarihinin en fazla Kamu denetimine açık olarak gerçekleştirildiğini, 

Sınavın, usule ve mevzuata uygun olarak tamamlandığını, kazananların işbaşı yaptırıldığını ve 
tüm iddiaların cevaplandırılmış olduğunu, konunun kendileri açısından Gensoru oylaması ve yargı
ya yapılan itirazların reddiyle kapandığını, 

Beyan etmiş olduğu anlaşılmıştır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELÎK'in TBMM Başkanlığına göndermiş bulun
duğu ve Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT'ın soru önergesine cevap teşkil eden yazısı, 28.3.1997 
tarihini taşımaktadır. 

Komisyonumuzca temin edilen mahkeme kararlarını incelediğimizde; 28.3.1997 tarihine kadar 
kesinleşmiş idari veya adli bir mahkeme kararına rastlanılmamıştır. 

Ayrıca, bir vatandaşın kendi iddialarına dayanarak, idari mahkeme nezdinde dava açmış olma
sı ve yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmiş bulunması aşamasında; yürütmenin durdurul
ması talebinin reddine dair verilen ara kararın, kesin hüküm teşkil etmeyeceği gibi, bu ara karardan 
bahisle sınavın adil ve objektif olduğuna dair mahkeme kararının bulunduğu iddiası da, mesnetsiz 
bulunmuştur. 

Nitekim, sözkonusu vatandaşın, Ankara l.tdare Mahkemesinin 5.6.1997 günlü, E: 1996/1472, 
K: 1997/658 sayılı kararı üzerine T.CDanıştay Onikinci Dairesine yapmış olduğu temyiz istemi, 
anılan Dairenin Esas No: 1997/3009 ve K: 1999/110 sayılı Kararı ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığfnın 23.3.1998 günlü (1-1-1) sayılı soruşturma raporunun içeriğinde, sözkonusu sınavın 
ilanına, yapılan başvurulara ve yazılı ve sözlü sınavın ne şekilde yapıldığına ilişkin saptamalara yer 
verildiği ve davacının da belirtilen konulara ilişkin iddialarla sınavın iptali istemiyle dava açtığı an
laşıldığından, mahkemece anılan raporun içeriği incelendikten sonra bir değerlendirme yapılarak 
karar verilmesi gerektiği açıktır" gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 1.İdare Mah
kemesinin sözkonusu kararının iptaline karar verilmiş ve neticede dava feragat'la sonlanmıştır. 

Görüleceği üzere sınavın adil ve objektif olduğuna dair kesin hüküm teşkil eden herhangi bir 
mahkeme kararı bulunmamaktadır. 

Bu nedenle; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELÎK'in soru önergesine cevaben 
vermiş olduğu 28.3.1997 tarihli yazısındaki ve "sınavın her türlü yargı denetiminden geçtiği" iddi
ası, dayanaktan yoksun ve gerekçelerle bağdaşmayan bir savunma olarak değerlendirilmiştir. 

Kaldı ki, Malatya Milletvekili Ayhan FIRAT'ın, Anayasa'nın 98.maddesinde belirtilen ve 
"IV.Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları" başlıklı maddesine istinaden 
vermiş olduğu soru önergesindeki iddiaları, bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇE
LİK ve yakın akrabalarını içerdiği halde, bu iddialarla ilgili olarak, sağlıklı bir denetim ve incele
me yaptırmadan, "sınavın Yüce Meclisin ve Yargının denetiminden geçtiği" iddiasında bulunması, 
ihmali aşan kasıtlı bir davranış olarak yorumlanmıştır. 

Konuyu yasal dayanak açısından kısaca değerlendirecek olursak: 
Bilindiği ve 9.1.1985 tarihli, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanunun, "Görev" başlıklı 2.maddesi ve (n) fıkrasında aynen; 
Madde 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri şunlardır:... 
(n) Bağlı kuruluşların amaçlan ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve de

netlemek... 
Yasanın "Bakanlık Makamı" başlıklı birinci bölüm 5.maddesinde de; 
Madde 5- Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, 

hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uy
gun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer Bakanlıklarla işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 
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Bakan. emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup. Bakanlık merkez, taşra ve 
yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını, denetlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

Ayrıca, yasanın "Danışma ve Denetim.Birimleri " başlığı altındaki 14'üncü maddesinde de ay
nen; 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Madde 14- Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki gö

revleri yapar. 
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili ola

rak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek... 

Hükümleri mevcuttur. 
Yine, 9.7.1945 tarihli, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun l'inci maddesinde 

aynen; 

Kuruluş 
Madde 1- İş hayatında türlü hallere karşı ilgili sosyal sigorta kanunu hükümlerini-uygulamak 

ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu vücuda 
getirilmiştir... 

Yine, anılan yasanın 4'üncü maddesinde aynen; 
Madde 4- Kurum'un Genel Müdürü ile Yardımcıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın 

teklifi üzerine müşterek karar ile tayin olunur. 

Hükümleri mevcuttur. 
Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "D.Görev ve Siyasi Sorumluluk" başlığı al

tındaki 112'nci maddenin 2'nci fıkrasında aynen; 
Her Bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın

dakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur... 

Amir hükmü mevcuttur. 
Yukarıda belirtilen yasa hükümlerinde açıkça belirtildiği üzere, 4792 sayılı Kanunla kurulmuş 

olan Sosyal Sigortalar Kurumunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir bağlı kuruluşu 
olduğu, Bakanın, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarından olan Sosyal 
Sigortalar Kurumunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili bu
lunduğu, herhangi bir duraksamaya neden vermeyecek şekilde sabittir. 

Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELİK'in Bakan olduğu dönemde, 
Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Sosyal Sigortalar Kurumunun 1996/Aralık ayında gerçekleştir
diği sınav ile ilgili olarak, gerek yazılı ve görsel basında ve gerekse TBMM soru önergelerinde, ba
şından sonuna kadar sahtecilik, usulsüzlük ve kayırmalar yapıldığı ve bu suretle başta Bakanın çok 
sayıda yakın akrabaları ile Bakanlığın ve Sosyal Sigortalar Kurumu üst yöneticilerinin yakınları ve 
Refah Partisi mensuplarına sınav kazandırılarak işe alındıklarına dair somut iddia ve tespitlerde bu
lunulmuş olmasına rağmen, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun 5'inci maddesindeki denetim görev ve yetkisini kullanmayarak, ihma
li aşan kasıtlı bir davranış sergilediği ve Türk Ceza Kanununun 240'ıncı maddesinde sayılan "Gö
revi Kötüye Kullanmak" fiilini işlediği sonuç ve kanısına varılmıştır. 
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VI-SONUÇ VE KARAR 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Aça
rak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik Hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesine konu olan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1996 Aralık ayında An-
karada yapılmış olan kamu oyunda uzun süre tartışılan ve CHP tarafından da bir kaç defa Meclis 
gündemine getirilen personel alımları için açılan sınavla ilgili 3 Bakanlık Müfettişi (ikisi Başmüfet
tiş) ve üç de SSK Müfettişinin birlikte, günlerce yaptıkları inceleme sonucunda tanzim ettikleri ra
porun ilgili mercilere ulaştığı, 

Sözkonusu raporda, özetle; 

SSK Genel Müdürlüğü tarafından 1996 Aralık ayında Ankarada yapılmış olan ve başından so
nuna kadar usulsüzlük, sahtecilik, kayırmalar yapıldığı ve siyasi kadrolaşma maksadıyla kullanıldı
ğı tespit edilmiş olan personel alımı sınavının bütün sonuçları ile birlikte iptal edilmesi gerektiği, 
bu meyanda; 

Sınav kazandığı anlaşılan çok sayıda adaya ait iş talep formunun Refah Partisi ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile SSK Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği bu formlar ile Ge
nel Müdürlük üst düzey yöneticileri tarafından, ilgililere iletilen formların mesai saatleri dışında 
Genel Müdürlükte toplu halde başvuru defterlerine kaydedildiği ve aday imtihana giriş belgelerinin 
de formları gönderen ilgililere verildiği, 

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilen çok sayıdaki giriş belgesinin öğrenim grupları 
itibariyle burada tasnifi yapılıp, sıra numarası verilerek bilgisayara yüklendiği ve daha sonra aday
lara dağıtıldığı, bu suretle RP, Bakanlık ve SSK Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bağlantı kuran 
adayların kayıtlarının yapıldığı, 

Sınav kağıtlarının bilgisayarda değerlendirilmesi mümkün iken, istediklerini kazandırabilmek 
için bu yola başvurulmadığı, sınav kazanan 2042 adayın numaralarının ara vermeden ardarda birbi
rini takip ettiği, bunlardan 155 aday numarasının Kocaeli RP İl Başkanlığından bildirildiği (kayıt 
defteri imza yeri boş veya sahte imzalı), 

Sınav kazandırılmak istenen ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden SSK Genel Müdürlüğü
ne gönderilen listede bulunan adayların, Bakan Necati Çelik, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Özel 
Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, sınav kurulu üyesi gibi yetkililer ve
ya bunlara yakın çalışanların yakınları ile Refah Partisinden intikal ettirilen iş talep formlarından te
şekkül ettiği, 

Değerlendirmeden önce sınav kağıtlarının kimlik bölümlerinin açıldığı, sınav kağıtlarında dü
zeltmeler yapıldığının bilirkişilerce de tesbit ve teyit edildiği, 

Yapılan inceleme ve beyanlardan 80 adayın sözlü sınava hiç girmedikleri, bu adayların içeri
sinde Bakanın bazı yakınlarının da bulunduğunun anlaşıldığı, ayrıca ifadelerine başvurulan 687 
aday ile itiraz üzerine kazandırılan 80 adayın 231'inin siyasi partilere kayıtlı olduğu, 178'inin de 
RP'li olduğunun (Bakanın yeğeni 27044, kayınbiraderi 10292 No.lu adaylar) raporda tespit edildi
ği 

Özel Kalem Müdürünün Bakanın talimatı dahilinde çalıştığı, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat 
konuyu Meclise getirdiği halde, Bakanın Teftiş Kuruluna konuyu intikal ettirmediğinin anlaşıldığı, 
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Belirtilerek, 

Bu nedenle; zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında TCK'nun 240 
inci maddesine uyan eylemlerinden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve 
sonraki maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması talebinin, 

Komisyonumuzca soruşturulması neticesinde; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELİK'in, Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Sos

yal Sigortalar Kurumunun 1996/Aralık ayında gerçekleştirdiği sınav ile ilgili olarak, gerek yazılı ve 
görsel basında ve gerekse TBMM soru önergelerinde; başından sonuna kadar sahtecilik, usulsüzlük 
ve kayırmalar yapıldığı ve bu suretle başta Bakanın çok sayıda yakın akrabaları ile Bakanlığın ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu üst düzey yöneticilerinin yakınları ve Refah Partisi mensuplarına sinav 
kazandırılarak işe alındıklarına dair somut iddia ve tespitlerde bulunulmuş olmasına rağmen, 3146 
sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 5'inci 
maddesindeki denetim görev ve yetkisini kullanmayarak, ihmali aşan kasıtlı bir davranış sergiledi
ği ve Türk Ceza Kanununun 240'ıncı maddesinde sayılan "Görevi Kötüye Kullanmak" fiilini işle
diği, sonuç ve kanısına varılmıştır. 

Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELÎK'in Türk Ceza Kanununun 
240'ıncı maddesinde belirtilen "Görevi Kötüye Kullanmak" eylemi nedeniyle yargılanmasını temi-
nen, hakkında Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına, 

Karar verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mehmet Telek M. Cengiz Güleç Emre Kocaoğlu 

Afyon Sivas İstanbul 
(Karara muhalifim, muhalefet 

şerhimi vereceğim) 
Kâtip Üye Üye 

Basri Coşkun Avni Doğan Mehmet Gözlükaya 
Malatya Kahramanmaraş Denizli 

(Karara muhalifim, (Muhalefet şerhini 
muhalefet şerhimi vereceğim) ektedir) 

Üye Üye Üye 
Yener Yıldırım Mahmut Erdir Mustafa Geçer 

Ordu Eskişehir Hatay 
(Karara muhalifim) (Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye Üye 
Mehmet Kocabatmaz Ali Gören Hasan Kaya 

Denizli Adana Konya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye 
Hasan Özgöbek Sedat Çevik 

Uşak Ankara 
(Son toplantıya katılamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 442) 



- 7 4 -

9/31 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Komisyonunuzda, eski Bakan Necati Çelik hakkındaki görevini kötüye kullanma iddiaları gö

rüşülüp sonuçlandırılmıştır. Komisyon ekseriyetle Bakan Necati Çelik'in TCK 240 inci maddesi 
gereğince yüce divana şevkine karar vermiştir. Aşağıdaki gerekçelerle bu karara muhalifiz. 

SSK Kurumu bir KİT dir. Sayın Bakanın kurumdaki görevi kurumun faaliyetlerini gözetlemek 
ve denetlemektir. Yetki ve sorumluluk tamamen yönetim kuruluna aittir. İmtihan bir komisyon ta
rafından yapılmıştır. Dolayısıyla usulsüzlük ve yanlışlık yapılmışsa komisyonca yapılmıştır. İmti
han sonuçlarının iptali için davalar açılıp olayın yargıya intikali sebebiyle Sayın Bakan ilgililer hak
kında soruşturma açmamıştır. 

Bu sebeple Sayın Bakana isnad olunan TCK 240 inci maddenin maddî ve manevî unsurları 
oluşmamıştır. 

Mehmet Gözlükaya Yener Yıldırım 
Denizli Ordu 

9/31 ESAS NUMARALI TBMM SORUŞTURMA KOMİSYONU 
RAPORUNA MUHALEFET ŞERHİMDİR 

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik'in SSK'ya memur alımı sınavın
daki usulsüzlüklerden sorumlu olduğu gerekçesiyle Yüce Divana verilmesi amacıyla dosyanın 
Meclis Genel Kuruluna şevkine muhalifim. 

Öncelikle, söz konusu fiilin Yüce Divan gibi olağanüstü bir mekanizmayı haklı kılacak dere
cede ağır olmadığını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla ortada bir usulsüzlük vardır ama; Yüce Di
van gibi bir politikacı için çok ağır çağrışımlar ifade edecek ürkütücü bir yöntemi haklı kılan bir du
rum yoktur. "Madem kusuru ağır değil, şu halde Yüce Divana gidip orada aklansın" demeyi de vic
danıma sığdıramıyorum. Çünkü, siyasî tarihimizde, Suat Hayri Ürgüplü, Cengiz Yalçınkaya, Safa 
Giray gibi değerli siyasetçiler Yüce Divanda aklanmışlardır ama bu karara kadar çektikleri yanları
na kalmıştır. Bu gibi hallerde, kişi, mahkemede aklansa bile aslında cezayı çekmiş olmaktadır. Şu 
halde, bir siyasetçinin Yüce Divana şevki, hukuk teorisi açısından ne kadar makul sayılırsa sayıl
sın, siyaset pratiği açısından kendi başına ağır bir cezadır. Yani siyasî bakımdan, bu durum bir yar
gısız infaz olmaktadır. Bu sebeple, sistemimizde yer almasına rağmen, bir siyasetçinin Meclis yo
luyla Yüce Divana şevkini siyasî ahlâka aykırı buluyorum. 

Kaldı ki, bu dönem Yüce Meclis tarafından çıkarılan ama Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ge
ri çevrilen Af Yasasında, Sayın Çelik'in ihlâl ettiği söylenen TCK'nın 240 inci maddesi de affedil-
miştir. Demek ki o tarihte Yüce Meclis bu maddenin ihlâlini affedebilir suçlardan saymıştır. Şimdi 
aynı Yüce Meclisin aynı maddeyi affedilemez bir suç saymasını istemek bana tutarlı gelmemektedir. 

Ancak, ortada Yüce Divanlık bir suç olmayışı, suçun hiç mevcut olmadığı anlamına gelmeye
bilir. Nitekim bu olayda, incelenmesi gereken bazı usulsüzlüklerin olduğuna ben de inanıyorum. 
Ama aynı derecede inandığım bir başka husus ta, Yüce Divan gibi olağanüstü bir mahkeme yerine 
olağan adlî mekanizmaların kullanılması gerektiğidir. Oysa Milletvekillerimize tanınan kalın doku
nulmazlık zırhı bu olanağı engellemektedir. Şimdi karşılaştığımız etik problemin sebebi işte bu 
zırhtır. Şu halde, milletvekillerinin ve bakanların dokunulmazlık zırhını inceltmek, en azından söz 
konusu fiiller gibi hallerde olağan yargının müdahalesini mümkün kılmak acil bir zarurettir. 

Benim vicdani kanaatim şudur: Eski Çalışma Bakanı Sayın Necati Çelik Yüce Divana sevke-
dilmemeli; ancak bu vesileden yararlanarak, gerekli yasal ve anayasal değişiklikler yapılmak sure
tiyle milletvekillerinin dokunulmazlık zırhı sadece yasama faaliyetlerine inhisar edecek şekilde in-
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celtilmeli ve bu gibi hallerde olağan yargının kendiliğinden devreye girmesini sağlayacak formül
ler bulunmalıdır. Bu muhalefet şerhim, Sayın Milletvekillerini bu konuda faaliyete yöneltirse mut
lu olurum. 

9.5.2000 

Emre Kocaoğlu 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında Personel alımı için yapı

lan sınavda usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Necati Çelik hakkında kurulan 9/31 numaralı Meclis soruştur
ma Komisyonunun kararına şu gerekçelerle katılmıyoruz. 

1. Konuyla ilgili 9/31 esas sayılı komisyon TBMM Genel Kurulunda 13.10 1998 tarihinde ku
rulmuş ve ilk toplantısını 23.12.1998 tarihinde yaparak çalışmalarına başlamıştır. 21 inci dönemde 
komisyona TBMM Genel Kurulunun 17.2.2000 tarihli 59 uncu birleşiminde tekrar üye seçimi ya
pılmıştır. 

İlk komisyonun kurulmasından 17.2.2000 tarihine kadar 16 ay geçmiştir. 

Anayasanın 100 üncü maddesinde " Komisyon soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay 
içinde Meclise sunar, soruşturmanın bu sürede bitirilmemesi halinde, Komisyona iki aylık yeni ve 
kesin bir süre verilir" denmektedir. 

Süre çok fazla aşıldığından Komisyonun Anayasa hükmü karşısında varlığı hukuken tartışılır 
haldedir. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumu 4792 sayılı Yasa ile kurulmuş bu kanun ve özel tüzük hükümle
rine tâbi, malî ve idarî bakımdan Muhtar ve Tüzel kişilikte bir devlet kurumudur. 

Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 
Kurum, özerk bir kamu tüzel kişiliği olarak yetkili organlarınca temsil ve ilzam edilir. 
Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili kanunlar hü

kümlerine göre yürütür ve mahkemelerde Adalet ve İdarî makamlarına, gerçek ve tüzel kişilere kar
şı Kurumu temsil eder. Bu yasal statü içinde bulunan bir kurumun; hükmî şahsiyeti, hak ve mede
nî hakları kullanma ehliyeti, dava ve taraf ehliyeti vardır. 

Kurum, hukuka aykırı eylem ve işlemlerden dolayı bizatihi sorumludur. 
Kurumun yaptığı eylem ve işlemlerden ceza veya tazmin sorumluluğu doğmuşsa, birinci dere

cede Kurum taraf olmakla birlikte bu alanda Kurumu temsil eden kişinin sorumlu olması gerekir. 
Hal böyle iken kurumda meydana gelen usulsüzlüklerden ve ihmallerden kurumun bağlı olduğu Ba
kanlık veya Bakan sorumlu tutulamaz. 

Vizeye ve onaya ihtiyaç duyulmadan sürdürülen işlemlerden Sayın Bakanı sorumlu tutmak 
amacı aşan, hukuka aykırı, siyasî mülâhazalarla ortaya atılmış suçlamalardır. 

3. Kurumun soruşturmaya konu olan 1996 Aralık ayında yapılan personel alımı sınavlarında 
yapıldığı iddia edilen varsa usulsüzlüklerden, o işlemlerde Kurumu temsil eden veya bizzat işlemi 
yürütenler sorumludur. 

Sınavın iptali amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz da, Bilirkişi tarafın
dan incelenmiş ve "sınavın mevzuata uygun yapıldığı" tespit edilerek, Savcılık konu hakkında 
25.6.1997 tarihli Hazırlık 1997/1206 sayılı Takipsizlik Kararı vermiştir. 
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Konu başkaları tarafından da Ankara 1 inci ve 7 nci İdare Mahkemelerine götürülmüş, her iki 
mahkeme de sınavda mevzuata aykırılığın bulunmadığını, iddiaların asılsız ve yersiz olduğunu ka
rara bağlamış ve her iki karar da kesinleşmiştir. 

Hal böyle iken, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu, mahkeme bilirkişi raporları, kesinleşmiş 
yargı kararları mevcut iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının Sosyal Sigortalar Kurumun
da işlem denetim yetkisine ve tesisine sahip olmadıkları bilinerek ve Bakanlık Teftiş Kurulunun da
ha önce bu yönde verdiği kararlar da göz ardı edilerek, Komisyon Bakanlık Teftiş Kurulu müfettiş
lerince "dün dündür" anlayışıyla hazırlanan yanlı, hatalı, eksik ve zorlamalarla oluşturulmuş rapo
ra itibar ederek çoğunlukla karar vermiştir. 

4. Kurumun hukukî ve idarî yapısı dikkate alındığında, Kurumun faaliyetlerinden Sayın Baka
nı sorumlu tutmak mümkün değildir. 

Nitekim, zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut hakkında verilen so
ruşturma önergesi; oluşturulan Komisyon tarafından, kurumun yapısı dikkate alınarak, kurumun fa
aliyetlerinden Bakan sorumlu tutulamaz gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulunun 23.3.1998 tarih ve 1-1-1 sayıjı soruş
turma raporu partizanca ve yanlı olarak hazırlanmıştır. 

Bu gerçek; bizzat aynı hükümet döneminde Başbakanlık Teftiş Kurulunca tespit edilmiş ve dü
zenlenen rapora dere edilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun 17.6.1998 tarih ve 31/98-6 sayılı raporu Başbakanlık Makamı
na takdimine ilişkin 3.7.1998 tarih ve 84 sayılı yazıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tef
tiş Kurulu raporunun eksiklik, zorlama yorumlar ve hatalı sonuçlar içerdiği belirtilmiştir. 

Netice olarak; 
Sayın Komisyon Başkanı, konuya önyargılı yaklaşmıştır. Kurumun kuruluş ve çalışma yapısı

nı dikkate almayarak, sınavlardan Sayın Bakan sorumlu tutularak adeta siyasî intikam peşinde ko
şulmuştur. 

Komisyon Başkanı Kurumun Genel Müdürünü ve sınavdan bizzat sorumlu olan sınav komis
yonu başkan ve üyelerini dahi çağırıp dinlemeye ihtiyaç duymayarak ve Soruşturma Komisyon 
Üyelerini biran önce karar almaya zorlayarak nedenli peşin hükümle davrandığını da ortaya koy
muş bulunmaktadır. 

5. Esasen, sorgulaması veya soruşturulması gereken Bakanlık Teftiş Heyetidir. 
- Kesinleşmiş yargı kararlarını yok farz ederek, 
- Bakanlık Teftiş Kurulu olarak daha önce benzer işlem için verdikleri rapora ters düşerek, ve 

ideolojik davranarak, 
- Ve Başbakanlık Teftiş Kurulunca da; 
* Eksik, 
* hatalı, ve 
* zorlama yorumlar yaparak rapor düzenledikleri tespit edilen ve suçlanan teftiş heyeti kana

atimizce görevi kötüye kullanmışlardır. 
Dolayısıyla bu kişilerin bu bilgi ve belgeler doğrultusunda sorgulanmaları, devletin devamlılı

ğı ve bekası için gereklidir kanaatindeyiz. 
6. Yukarıda zikredilen nedenlerden dolayı Soruşturma Komisyonunun oy çokluğuyla aldığı ka

rara muhalifiz. 
Mustafa Geçer Avni Doğan Prof. Dr. Ali Gören 

Hatay Kahramanmaraş Adana 
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DİZt PUSULASI 
Özü 

20 nci Dönemden intikal Eden Evraklar 
Giden Evrak 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararları 
Gelen Evrak 
Toplantı Tutanakları 
Gelen-Giden ve Zimmet Defteri 

Toplam 6163 Sayfadan İbarettir. 22.5.2000 

Eki 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

Savfa 

5852 

29 
7 

3 
130. 

142 
2 Defter 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 410) 

20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 
56 Arkadaşı Tarafından Verilen Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa 
Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz 
işlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini ihmal Ettiği 
ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkın
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
ge ve (9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 

Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1996 yılında sakatların Devlet Memur

luğuna alınmasına dair eski Bakan Mustafa Kul tarafından açılan sınavda usul ve mevzuata aykırı 
bir çok işlemler yapılmış ve eski Bakan Emin Kul zamanında konunun soruşturulmasına karar ve
rilmiştir. 

Yapılan soruşturma sonucu düzenlenen müfettiş raporunda bu yolsuz ve usulsüz işlemlerin 
gerçek olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Bu raporda; 

Kurumun Ankara'da bulunan ünitelerinde istihdam edilecek 99 adet sakat personelin yardım
cı hizmetler sınıfından 59 hizmetli, 10 daktilograf ve 30 memur şeklinde alınmasının kararlaştırıl
dığı, bunun için kurumun Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu tarafından 
20.1.1996 tarihinde yapılan yazılı (test) sınav ve 23, 24 ve 25.1.1996 tarihlerinde yapılan mülakat 
neticesinde sınavı kazandığı bildirilen adaylarla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda; 

Kurumun Personel Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; sınavlarda değerlendirmelerin 100 tam 
not üzerinden yapılacağının, 70 puan alanların yazılı sınavı kazanmış sayılacaklarının, yazılı ve söz
lü sınav ortalaması en az 70 puan olanların sınavı kazanmış sayılacaklarının belirtildiği, oysa Yurt 
Dışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığına daktilograf olarak atanan Özlem Nazenin, Erzincan Hasta
nesinde görev yapmak üzere Erzurum Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine hizmetli olarak 
atanan Ali Ekber Yavuz, Ankara Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesinde görev yapmak 
üzere Gazi Mahallesi Dispanserine hizmetli olarak atanan Mesut Susuz ile Ankara Sigorta Müdür
lüğüne hizmetli olarak atanan Yılmaz Kılınç'ın, yazılı sınav kâğıtlarına göre bu sınavı kazanmadık
ları halde, adı geçenlere fazla puan verilmek suretiyle Personel Yönetmeliğine aykırı olarak sınav 
kazandırıldığı, 
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Sivas Hastanesinde görev yapmak üzere Sivas Merkez Dispanserine hizmetli olarak atanan 
20.3.1978 doğumlu Suna Geyik'in, müracaat ve sınav tarihinde henüz 18 yaşını bitirmediği halde, 
usulsüz olarak müracaatının kabul edilerek sınava alındığı, ancak adı geçenin sınavı kazandığı ve 
18 yaşını doldurmasına kısa bir süre kaldığı düşünülerek, dosyanın Genel Müdürlükte bekletildiği 
ve atamasının 18 yaşını bitirdiği 20.3.1996 tarihinden sonra 28.3.1996 tarihinde gerçekleştirildiği, 
böylece memuriyetinin geçerli hale geldiği, 

Genel Müdürlükçe ünitelere gönderilen sınav yapılması ile ilgili talimatlarda, istihdamı düşü
nülen personelin sakatlık oranlarının % 40'dan az, % 70'ten fazla olmaması gerektiğinin belirtildi
ği ve Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce gazeteye bu şekilde sınav ilânı verildiği halde; sakatlık 
oranı % 90 olan ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan, bilahare Ankara Hukuk İş
leri Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilen Hukuk Fakültesi mezunu görme özürlü Ayhan Havuş, 
sakatlık oranı % 85 olan ve Ankara İhtisas Hastanesinde hizmeti kadrosunda santralde çalıştırılmak 
üzere atanan ortaokul mezunu görme özürlü Dursun Kangür ile sakatlık oranı % 95 olan İdarî İşler 
Dairesi Başkanlığı santralinde çalıştırılmak üzere Ankara Eğitim Hastanesine atanan lise mezunu 
görme özürlü Ahmet Dumlupınar'ın, müracaatlarının kabul edilerek, sınavı kazanmalarının akabin
de işe alındıkları; 

Kurum Personel Yönetmeliğine göre, sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasının sağlan
ması, düzenli bir şekilde yürütülmesi ve sınav sonuçlarının Özenle değerlendirilmesi ile görevli ve 
sorumlu olan Sınav Kurulunun; öngörülen şartları taşıyanların sınava katılmalarını sağlamak, aday
ların bir özlük hakkı elde edip etmemeleri gibi önemli bir hukukî sonuç doğuran sınavlarda gerek
li dikkat ve özeni göstermek durumunda olduğu, oysa Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluştu
rulan Sınav Kurulunca yapılan sınavda, gerekli dikkat ve özen gösterilmeyerek, yazılı sınavı ger
çekten kazanmadıkları halde; Özlem Nazenin, Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz ve Yılmaz Kılınç 
isimli adaylara fazla puan verilmek suretiyle sınav kazandırıldığı, böylece adı geçenlere mevzuata 
aykırı olarak hak etmedikleri memuriyet statüsü elde etmelerine imkân sağlandığı, bazı adayların 
usulsüz olarak müracaatlarının alındığı, 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulunca; 
Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında 

Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olan
ların bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanacakları belirtildiği halde; Sigorta Teftiş Kurulu İstan
bul 2 no'lu Grup Başkanlığında görev yapmak üzere Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğüne hizmet
li olarak atanan ve Sağlık Kurulu raporunda sakatlık derecesi bu oranın altında % 35 olduğu belir
tilen Ali Gündoğan'ın, söz konusu Yönetmeliğe aykırı olarak sınava kabul edildiği ve sınavı kazan
dıktan sonra atamasının yapıldığı, 

Eyüp Hastanesine hizmetli olarak atanan ve yazılı sınav kâğıdına göre 4 doğru cevap karşılığı 
40 puan alması gereken Tülin Kalın'a, 7 doğru cevap karşılığı olan 70 puan verilmek suretiyle, Ku
rum Personel Yönetmeliğine aykırı olarak bu sınavın kazandırıldığı, 

Göztepe Eğitim Hastanesinde görev yapmak üzere Okmeydanı Eğitim Hastanesine hizmetli 
olarak atanan Medet Kalkan'ın adlî sicil kaydı ve dolayısıyla kesinleşmiş yargı kararlarına göre, pa
ra cezasına çevrilmiş hapis cezaları yanında Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 14.10.1993 tarihli, 
65-82 sayılı kararıyla zorla kız kaçırma suçundan 10 ay ağır hapis cezası ile hükümlü olduğunun 
anlaşıldığı, bu sebeple adı geçenin Devlet Memurluğuna alınma şartlarını ve kurumda işe alınacak
larda aranacak genel şartları taşımadığı, 

Pendik Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğüne 
hizmetli olarak atanan Hüseyin Kınalı'nın adlî sicil kaydına ve kuruma verdiği mahkeme kararına 
göre, Üsküdar Asliye 1 inci Ceza Mahkemesinin 25.9.1992 tarihli 454-670 sayılı kararıyla tehdit 
suçundan 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, 
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Kurum Personel Yönetmeliğine göre, sınavların düzenli bir şekilde yapılması ve sınav"sonuç-
larının özenle değerlendirilmesi ile görevli ve sorumlu olan İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde 
oluşturulan Sınav Kurulunun; mevzuatla kendilerine verilen görevlerinde gerekli dikkat ve özeni 
göstermeyerek, yukarıda açıklanan usulsüz işlemlerle Ali Gündoğan, 

Tülin Kalın ve Medet Kalkan isimli adayların atanmalarına ve hak etmedikleri memuriyet sta
tüsü elde etmelerine imkân sağladığı, 

Bunun yanında, sınavlarda müracaatların alınması ve adayların sınava giriş belgesi verilmesi 
ile görevli olan ilgili ünitenin personel servisi memurlarından Cavit Uysal ve Personel Servisi Şefi 
Mustafa Özdemir'in, Ali Gündoğan ile Medet Kalkan isimli adayların usulsüz olarak müracaatları
nı kabul ettikleri ve bu adayların atanmaları için mevzuata aykırı belgelerinin Genel Müdürlüğe 
gönderilmesini sağladıkları; 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Çalışkan ile 
Sınav Kurulu Üyeleri Serpil Baran, Orhan Akçay, Aziz Demir ve İsa Bayram'ın, 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Dr. Fevzi Sağıroğlu ile 
Sınav Kurulu Üyeleri Dr. Abidin Özçelik, Gülay Özelgin, Ecz. Mine Eryüce ve Miraç Konuk'un, 

Eylem ve işlemlerinin "Görevi İhmal" suçu kapsamına girdiğinden haklarında Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu Maddesine göre işlem yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusun
da bulunulmasının, 

Ankara'da oluşturulan Sınav Kurulunun Başkanı Yaşar Çalışkan ile üyeleri Serpil Baran, Or
han Akçay, Aziz Demir ve İsa Bayram ile İstanbul'da oluşturulan, Sınav Kurulu Başkanı Fevzi Sa
ğıroğlu ile üyeleri Abidin Özçelik, Gülay Özelgin, Mine Eryüce ve Miraç Konuk'un, ayrıca İstan
bul'da ilgili ünitede görevli Cavit Uysal ve Mustafa Özdemir'in Kurum Personel Yönetmeliğinin 
124 üncü Maddesinin (B) bendinin (a) fıkrası uyarınca kınama cezası ile tecziye edilmelerinin, 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınavda, yazılı sınavı kazanmadıkları halde, fazla 
puan verilmek suretiyle Kurum Personel Yönetmeliğine aykırı olarak bu sınavın kazandırıldığı an
laşılan; Özlem Nazenin, Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz ve Yılmaz Kılınç ile İstanbul Sağlık İşleri 
Müdürlüğünce yapılan sınavda, yazılı sınavı kazanmadığı halde fazla puan verilerek sınav kazandı
rıldığı anlaşılan Tülin Kalın, Sağlık Kurulu Raporuna göre sakatlık derecesi % 35 olan ve çalışma 
gücünden en az % 40 oranında yoksun olma şartını taşımayan Ali Gündoğan ve 10 ay ağır hapis 
cezası ile hükümlü bulanan Medet Kalkan'ın; 

Memurluğa atanma ve dolayısıyla kurumda işe alınmada aranacak şartları taşımamaları sebe
biyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci Maddesi ve Kurum Personel Yönetmeliği
nin 77 nci Maddesi uyarınca, memurluklarının sona erdirilmesi gerektiği, 

Ayrıca, Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınav sonucu Kırşehir Hastanesine hizmet
li olarak atanan Çakır Türkkan ile İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınav sonucu Ok
meydanı Hastanesine hizmetli olarak atanan Duran Akgün ve Göztepe Eğitim Hastanesinde görev
lendirilmek üzere Okmeydanı Eğitim Hastanesine hizmetli olarak atanan Erdal Kızılbuğa'nın kuru
ma verdikleri Sağlık Kurulu Raporlarının, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Han
gi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte öngörülen Resmî Sağlık Kurulu Raporları nite
liğinde olmadığı, bu nedenle adıgeçenlerin bir devlet hastanesine sevk edilerek, sakatların işe gir
melerinde aranan ve Yönetmeliğin öngördüğü hususları ihtiva eden Sağlık Kurulu Raporu almala
rının temin edilmesinin belirtildiği, 
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Ayrıca, sınavların adil ve eşit şartlar altınca yapılması esastır. Kamu kurumları açılan sınavla 
ilgili olarak ilânda bulunmak ve ilân ettiği kurallara uygun işlem yapmak zorundadır. Aksi halde, 
sınavların adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesi mümkün olmaz."Örneğin, 18 yaşını doldurmuş 
olmak veya 30 yaşından büyük olmamak sınav ilânında bir şart olarak belirtilmiş ise bu şartı taşı
mayan adayların sınava başvurusu önceden önlenmiş olmaktadır. Burada kural değişikliği yapılsa 
bile bunun yine ilân edilmesi elzemdir. Böylece adil ve eşit sınav yapma ilkesi gerçekleştirilebilir. 
Özel ve keyfî uygulamalar ile ilân şartlarını taşımayanların sınava aday olarak kabulü cezaî sorum
luluğu gerektirir. 

Sınavı kazandığı ilân edilen personelin atama işlemlerinde de mevzuatın öngördüğü diğer şart
ları taşıyıp taşımadıklarının araştırılması şarttır. Mevzuatın aradığı özellikleri taşımadığı anlaşılan 
adayların ise atama işlemlerinin yapılması kabul edilemez. Çeşitli gerekçelerin yanısıra, hele hele 
gelecekte 18 yaşını doldurur diye o tarihe kadar bekleyelim de atayalım gibi gerekçelerin kabulü 
düşünülemez. Mevzuata rağmen, keyfî muamele yapmak veya görevin yerine getirilmesinde ihmal
kâr davranmak, kanunlarımızda suç olarak yer almış bulunmaktadır. 

Bu düşünceler ışığında; 
Memurluğa atanmada ve dolayısıyla kurumda işe alınmada aranacak şartları taşımadığı tespit 

edilen, 
Fazla puan verilerek kazandırılan; Özlem Nazenin, Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz, Yılmaz 

Kılınç, Tülin Kalın, 
Sağlık Kurulu Raporuna göre belirlenen sakatlık derecesi itibariyle adaylarda aranılan nitelik

lere uygun olmayan; Ali Gündoğan, 
Altı aydan fazla hapis cezası ile mahkûm olmaması gerektiği halde buna aykırı olarak daha 

uzun süreli hapis cezası ile hükümlü bulunan Medet Kalkan, 
gibi adayların atanması, 
Sınav ilânında sakatlık oranının % 40-% 70 arasında olması gerektiği belirtilmesine rağmen; 

Ayhan Havuş, Dursun Kangür ile Ahmet Dumlupınar'ın sakatlık oranları, % 90, % 85, % 95 olup 
aranılan niteliklerin dışında olmasına rağmen sınava başvurularının eşitlik ilkelerine aykırı bir şe
kilde özel muamele sonucu kabulünün sağlanmasına katkıda bulunulması ve bilahare bu nitelikle
rine rağmen atanmalarının gerçekleştirilmesi, 

İşlemlerinde adayların evrakını gereğince tetkik etmeyerek keyfi muamele ile birilerinin lehi
ne veya aleyhine işlem yapan, görevini ihmal veya kötüye kullanan, haksız ve usulsüz olarak biri
lerinin memurluğa atanmasına dair işlemleri tekemmül ettiren o tarihteki Personel Dairesi Başkan
lığı personeli ile eski Başkanvekili Aziz Öztürk, eski Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Hatay Önen, 
eski Genel Müdür Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da eylemlerine göre işlem yapılması için Cumhu
riyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması istenmiştir. 

Ayrıca, yukarıda anılan yetkililerin bu eylemlerinin kişilerin yarar ve zararlarını hedef tutan 
davranışlar niteliğinde bulunması hususu gözönüne alınarak, adıgeçen kişilerin bu fiillerinin karşı
lığının kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirmesi nedeniyle ilgili disiplin kurulları
na dosyanın sevk edilmesi,-yolunda işlemler yapılmıştır. 

Diğer taraftan sakat ve eski hükümlülerin kuruma alınması sırasında İş ve İşçi Bulma Kurumu 
mevzuatına aykırı işlemler yaptırılarak kaydı bulunmayan kişiler göreve başlatılmıştır, 

Yine Bakan Mustafa Kul döneminde İş ve İşçi Bulma Kurumuna alınan kişilerin sınav işlem
lerinde de usulsüzlükler yapıldığı, sınavı kazanamayan torpilli kişileri sınav kazandırılarak atama
ları yapıldığı ortaya çıkmıştır. 
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Ayrıca, Bakan Mustafa Kul döneminde yasa dışı örgütlere üye olan ve bu örgütlere yataklık 
yapan, silâhlı örgüt kurup faaliyet gösterdiği polis ve istihbarat raporları ile belirlenen ve hatta ya
pılan yargılamalarda bu nedenlerle mahkûmiyet kararı verilen kişilerin alındığı ortaya çıkmıştır. Ba
kan olarak bu konuda Mustafa Kul tedbir almamış ve ilgililer hakkında soruşturma dahi yaptırma
mıştır. 

Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara atananların genellikle Bakan Mustafa Kul ve diğer yöneticile
rin hemşehrisi veya yakını olduğu ortaya çıkmıştır. İstanbul'da işe alman 51 sakat ve hükümlüden 
17'sinin Erzincanlı olması açıkça partizanlık ve bölgecilik yapıldığının bir kanıtıdır. 

Bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar gözönüne alınarak, zamanın Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mustafa Kul hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddesine uyan eylemle
rinden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci ve sonraki maddeleri uyarınca 
Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Arı 
Konya 

Ali Coşkun 
İstanbul 

îlyas Arslan 
Yozgat 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas 

ibrahim Ertem Yülek 
Adana 

Veysel Candan 
Konya 

Mehmet Salih Katırcoğlu 
Niğde 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Bülent Arınç 
Manisa 

Ahmet Bilge 
Ankara 

Ahmet Karavar 
Şanlıurfa 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Aslan Polat 
Erzurum 

Ahmet Nurettin Aydın 
Siirt 

Lütfi Yalman 
Konya 

Ramazan Yenidede 
Denizli 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 

Hüseyin Kansıı 
İstanbul 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Muhammet Polat 
Aydın 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Musa Demirci 
Sivas 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Mehmet Sılay 
Hatay 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Suat Pamukçu 
Bayburt 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Kâzım Arslan 
Yozgat 

Zeki Ünal 
Karaman 

Süleyman Arif Emre 
İstanbul 

Kahraman Emmioğlıı 
Gaziantep 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Musa Okçu 
Batman 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Bahri Zengin 
İstanbul 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Zeki Karabayır 
Kars 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

M. Ziyattin Tokar 
Ağrı 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Mehmet Altınsoy 
Aksaray 
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Ahmet Demircan 
Samsun 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Mustafa Ünaldt 
Konya 

Zülfikârkol 
Şanlıurfa 

Mehmet Aykaç 
Çorum 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Nedim İlci 
Muş 

(9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 17.4.2000 

Sayı:A.01.1.GEÇ.9/34-19 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

SSK Genel Müdürlüğünce 1996 yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan Sınavda 
Mevzuata Aykırı ve Usulsüz işlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 mcı Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Kurulan (9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nunun, yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Erdoğan Toprak 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 

Ekler: 
Ek-1 Soruşturma Komisyonu Raporu 
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I- KOMİSYONUN KURULUŞU 

20 nci Dönemde Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 56 arkadaşının, S.S.K. 
Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan 
Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak 
Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge 
vermişlerdir. 

Sözkonusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
20.10.1998 tarihli 9 uncu Birleşiminde görüşülmüş ve aşağıdaki 605 sayılı Karar 
ile kabul edilerek Meclis Soruşturması kurulmuştur. 

Karar No:605 

S.S.K. Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması 
İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz 
Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca bir Meclis Soruşturması Açılmasına; 
soruşturma yapacak olan 15 kişilik komisyonun 2 aylık çalışma süresinin Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamasına, Türkiye Büyük 
Millek Meclisi Genel Kurulunun 20.10.1998 tarihli 9 uncu Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Komisyon üyeleri Genel Kurulun 24.12.1998 tarihli 37 nci Birleşiminde 623 
sayılı kararla seçilmişlerdir. 

Ancak Komisyon Başkanlıkça yapılan çağrılara rağmen toplanamamıştır. 

Komisyon çalışmalarına başlayamadan 20 nci dönem seçimler nedeniyle 
sona ermiştir. 

20 nci Yasama döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönem 
içinde sonuçlandırılamayan ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan 9/34 
Soruşturma Önergesi ile birlikte 1.6 adet Meclis Soruşturması Önergesi 21 inci 
döneme intikal etmiştir. 
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Meclis Başkanlığımız; bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin 
belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari 
mahiyette görüş bildirmek üzere bir kaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda 
ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan aşağıdaki öneri 
üzerine İçtüzüğün 72 nci. maddesi uyarınca görüşme açılarak sözkonusu meclis 
soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu 
yüce Genel Kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmayı uygun görmüştür. 

Öneri: 

Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması 
Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış Meclis 
soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40 ve 
9/41) Esas Numaralı Meclis Soruşturmaları Önergeleri için 1, diğer önergelerin her 
biri içinde 1 olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması 
Komisyonu (9/34 dahil) kurulması ve komisyonların ilk 2 aylık çalışma süresinin 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlanılması önerilmiştir. 

Sözkonusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun'un 
23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 657 sayılı Kararla kabul 
edilmiştir. 

Komisyon 17.02.2000 tarihinde saat 15.00'de en yaşlı üye sıfatıyla Hatay 
Milletvekili Sayın Hakkı Oğuz AYKUT'un geçici Başkanlığında toplanmıştır. 
Toplantıya 12 üye katılmıştır. Geçici Başkanın açılış konuşmasından sonra 
Komisyon Başkanlık Divanı seçimine geçilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucu 
İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan TOPRAK 11 oyla Başkanlığa, Hatay 
Milletvekili Sayın Hakkı Oğuz AYKUT 10 oyla Başkanvekilliğine, Kütahya 
Milletvekili Sayın Şeydi KARAKUŞ 9 oyla Sözcülüğe, Kocaeli Milletvekili Sayın 
M.Turhan İMAMOĞLU 9 oyla Katipliğe seçilmişlerdir. (Ek-1) 

Komisyon Başkanlığına seçilen İstanbul Milletvekili sayın Erdoğan 
TOPRAK Komisyona hitaben bir teşekkür konuşması yapmış ve Komisyon; bütün 
toplantılarında tam tutanak tutulmasına, gerektiğinde çalışma süresi boyunca Genel 
Kurul çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin alınmasına ve Başkana, 
gerekli gördüğü hallerde diğer kurum ve kuruluşlardan belge, bilgi istenmesine, 
bilirkişi çağırmasına, yetki verilmesi hususunu kararlaştırmıştır. (Ek-3) 
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Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihde toplanarak çalışma esas ve 

usullerinin belirlenmesi amacıyla 15.50'de toplantısını bitirmiştir. 

Ancak Komisyonumuz başkanlık divanını oluşturup çalışmalarına 
başlamadan 16.02.2000 tarihinde üyelerimizden İstanbul Milletvekilleri Emre 
KOCAOĞLU ve Esat ÖZ istifa etmişlerdir. Boşalan Komisyon üyeliklerimize Ağrı 
Milletvekili Yaşar ERYİLMAZ ile Malatya Milletvekili Namık Hakan DURHAN 
Genel Kurulu'n 16.02.2000 tarihli 58 inci Birleşiminde seçilmişlerdir. (Ek-4) 

II- SORUŞTURMANIN KONUSU 

Konya Milletvekili Hüseyin ARI ve 56 Arkadaşının S.S.İC. Genel 
Müdürlüğü'nce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan 
Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak 
Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanunun 230 ve 240'ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı Mustafa KUL Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
107 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılması için verdikleri 
önergede; 

SSK Genel Müdürlüğü tarafından 1996 yılında sakatların Devlet 
memurluğuna alınmasına dair eski Bakan Mustafa KUL tarafından açılan sınavda 
usul ve mevzuata aykırı bir çok işlemler yapıldığı iddiasıyla eski Bakan Emin KUL 
zamanında konunun soruşturulmasına karar verildiği belirtilmiştir. 

önergede, yapılan müfettiş raporları sonucu: 

100 tam üzerinden 70 puan alanların yazılı sınavı kazanmış sayılacaklarını 
ancak Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı'na daktilograf olarak atanan 
Özlem NAZENİN , Erzurum Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine hizmetli 
olarak atanan Ali Ekber YAVUZ, Gazi Mahallesi Dispanserine hizmetli olarak 
atanan Mesut SUSUZ ile Ankara Sigorta Müdürlüğü'ne hizmetli olarak atanan 
Yılmaz KILIÇ kın, yazılı sınav kağıtlarına göre bu sınavı kazanmadıkları halde, adı 
geçenlere fazla puan verilmek suretiyle Personel Yönetmeliğine aykırı sınav 
kazandırıldığı, 

Sivas Hastanesi'nde görev yapmak üzere Sivas Merkez Dispanserine 
hizmetli olarak atanan 20.03.1978 doğumlu Suna GEYİK'in' müraacat ve sınav 
tarihinde henüz 18 yaşını bitirmediği halde usulsüz olarak müraacatının kabul. 
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edilerek sınava alındığı ve sınavı kazanarak Genel Müdürlükçe 18 yaşını 
bitirdikten sonra atamasının yapıldığı, 

Ankara'daki sınavla ilgili olarak sakatlık oranlarının %40'dan az, %70'den 
fazla olmamasının gerektiğinin belirtildiği ancak görme özürlü Ayhan HAVUŞ'un 
sakatlık oranı %85 olduğu yine görme özürlü Dursun KANGUR'un sakatlık 
oranının %95 olduğu halde müraacatlarının kabul edilerek atamalarının yapıldığı, 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan sınav kurulunca yapılan 
sınavda gerekli dikkat ve özen gösterilmeyerek, yazılı sınavı gerçekten 
kazanmadıkları halde; Özlem NAZENİN , Ali Ekber YAVUZ , Mesut SUSUZ ve 
Yılmaz KILINÇ isimli adaylara fazla puan vermek suretiyle sınav kazandırıldığı, 

İstanbul'daki sınavla ilgili olarak sakatlık oranının en az %40 olması 
gerektiği halde Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğü'ne hizmetli olarak atanan Ali 
GÜNDOGAN'ın sağlık kurulu raporunda sakatlık oranının %35 olduğu , 

Eyüp Hastanesi'ne hizmetli olarak atanan Tülin KALIN'a sınavı 
kazanmadığı halde sınavın kazandırıldığı, 

Ok Meydanı Eğitim Hastanesi'ne hizmetli olarak atanan Medet 
KALKAN'ın adli sicil kaydı ve kesinleşmiş yargı kararlarına göre para cezasına 
çevirilmiş hapis cezaları yanında Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14.10.1993 
tarihli 65-82 sayılı kararıyla zorla kız kaçırma suçundan 10 ay Ağır Hapis Cezası 
ile hükümlü olduğunun anlaşıldığı, bu sebeple adı geçenin Devlet memurluğuna 
alınma şanlarını ve kurumda işe alınacaklardan aranacak genel şartları taşımadığı, 

Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğü'ne hizmetli olarak atanan Hüseyin 
KINALI'nın adli sicil kaydına ve kuruma verdiği mahkeme kararına göre Üsküdar 
Asliye 1 inci Ceza Mahkemesinin 25.09.1992 tarihli 454-670 sayılı kararıyla tehdit 
suçundan 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan sınav kurulu başkanı 
Dr.Yaşar ÇALIŞKAN ile sınav kurulu üyeleri Serpil BARAN, Orhan AKÇAY, 
Aziz DEMİR ve İsa BAYRAM'ın , 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan sınav kurulu başkanı Dr. 
Fevzi SAĞIROĞLU ile sınav kurulu üyeleri Dr.Abidin ÖZÇELİK, Gülay 
ÖZELGİN, Ecz.Güner ERYÜCE ve Miraç KONUK'un, 
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Eylem ve işlemlerinin "Görevi İhmal" suçu kapsamına girdiğinden TCK'nııı 

230 uncu maddesine göre işlem yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasının, 

Ankara'daki sınavla ilgili olarak sınav kurulu başkan ve. üyelerinin Kınama 
Cezası ile tecziye edilmesinin,. , ' 

Ankara ve İstanbul'daki sınavla ilgili olarak yazılı sınavı kazanmadığı halde 
fazla puan verilerek sınavı kazandırılanların, sakatlık oranları tutmadığı halde 
atamaları yapılanların ve hapis cezası ile hükümlü bulunanların memurluklarının 
sona erdirilmesi gerektiği, 

Belirtilmiştir. 

Önergede müfettiş raporlarının dışında aşağıdaki iddialara da yer verilmiştir. 

Sakat ve Eski Hükümlülerin Kuruma alınması sırasında İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Mevzuatına aykırı işlemler yapılarak kaydı bulunmayan kişilerin göreve 
başlatıldığı , 

Yine Bakan Mustafa KUL döneminde İş ve İşçi Bulma Kurumu'na alınan 
kişilerin sınav işlemlerinde de usulsüzlük yapıldığı, sınavı kazanmayan torpilli 
kişileri sınav kazandırılarak atamaları yapıldığının ortaya çıktığı, 

Ayrıca Bakan Mustafa KUL döneminde yasa dışı örgütlere üye olan ve bu 
örgütlere yataklık yapan, silahlı örgüt kurup faaliyet gösterdiği Polis ve İstihbarat 
raporlarıyla belirlenen ve hatta yapılan yargılamalarda bu nedenlerle mahkumiyet 
kararı verilen kişilerin alındığı ortaya çıktığı iddia edilmiş ve Bakan olarak bu 
konuda Mustafa KUL'un tedbir almadığı ve ilgililer hakkında soruşturma dahi 
yaptırmadığı, 

Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara atananların genellikle Bakan Mustafa KUL 
ve diğer yöneticilerinin hemşehrisi veya yakını olduğunun ortaya çıktığı, 
İstanbul'da işe alınan 51 sakat ve hükümlüden 17'sinin Erzincan'lı olması 
nedeniyle açıkça partizanlık ve bölgecilik yapıldığı, 

İddia edilmiştir. 

Bu nedenlerle yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak, zamanın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa KUL hakkında TCK'nin 230 ve 240 
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inci maddesine uyan eylemlerinden dolayı Anayasa'nın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
inci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılması talep edilmiştir. 

III- KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

17.02.2000 Perşembe günü çalışmalarına başlayan Komisyonumuz ilk 
toplantısında Başkanlık Divanı seçimini yapmıştır. 

Komisyon Başkanlığına seçilen İstanbul Milletvekili Erdoğan TOPRAK 
Komisyona hitaben bir teşekkür konuşması yapmış ve Komisyon; bütün 
toplatılarında tam tutanak tutulmasına, gerektiğinde çalışma süresi boyunca Genel 
Kurul çalışma saatlerinde de çalışılması hususunda izin alınmasına ve Komisyon 
Başkanına, gerekli gördüğü hallerde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve 
Özel Kuruluşlardan belge ve bilgi istemesine, bilirkişi çağırmasına yetki verilmesi 
hususunu kararlaştırmıştır. 

Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihte toplanarak çalışma esas ve 
usullerinin belirlenmesi amacıyla 15.50'de toplantısını bitirmiştir. 

Komisyonumuz çalışma süresi içerisinde toplam 6 toplantı yapmış ve bu 
toplantılarda dile getirilen konular hakkında bilgi ve belge toplanması için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ve Başbakanhk'tan (Teftiş Kurulu 
Başkanlığından ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'ndan) yazışma yapmak 
suretiyle belge ve bilgi istemiştir. (Ek-1) 

Komisyon ayrıca söz konusu sınav ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik eski Bakanı sayın Mustafa KUL hakkında önerge veren (önergede ilk 
imza sahibi olarak) Konya Milletvekili sayın Hüseyin ARI'yı bilgisine başvurmak 
üzere Komisyon toplantısına davet etmiş ve sayın Hüseyin ARI Komisyonumuzun 
29.02.2000 tarihli toplantısına katılarak bilgi vermiştir. (Ek-8) 

SSK eski Genel Müdürü Kemal KILIÇTAROGLU bilgisine başvurulmak 
ve hakkında soruşturma komisyonu kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı sayın Mustafa KUL savunmasını yapmak üzere, Komisyonumuzun 
07.03.2000 tarihli toplantısına davet edilmişlerdir. Sayın Kemal KILIÇTAROGLU 
bilgi vermek ve sayın Mustafa KUL savunmasına yapmak üzere Komisyonumuzun 
toplantısına katılmışlardır. (Ek-8) 

Eski Bakan sayın Mustafa KUL dönemindeki sınav ile ilgili olarak 
soruşturma açtıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Emin KUL ve SSK 
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G^nel Müdürü sayın İlker BAŞAYDIN bilgilerine başvurulmak üzere 
Komisyonumuzun 28.03.2000 tarihli toplantısına davet edilmişlerdir. Ancak SSK 
Genel Müdürü sayın İlker BAŞAYDIN sözlü olarak mazeret bildirerek daha 
sonraki bir toplantıya katılacağını söylemiştir. Sayın Emin KUL ise hiç bir 
mazeret bildirmeden Komisyon toplantısına gelmemiştir. 

Komisyonumuz 28.03.2000 tarihli toplantısına davet edildikleri halde 
gelmeyen sayın Emin KUL ve SSK Genel Müdürü sayın İlker BAŞAYDIN bu kez 
04.04.2000 tarihli toplantıya davet edilmişlerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı sayın Emin KUL hiç bir mazeret bildirmeyerek toplatıya yine 
katılmamıştır. Ancak SSK Genel Müdürü İlker BAŞAYDIN iki bürokratı ile 
birlikte 04.04.2000 tarihli toplantımıza katılarak Komisyonumuza bilgi 
vermişlerdir. 

Komisyonumuz; 04.04.2000 tarihli toplantısında yukarıda bahsedilen kişileri 
dinledikten sonra konunun derinlemesine araştırıldığı ve araştırmaya ve 
soruşturmaya konu olabilecek hususların kalmadığı kanaatine varmıştır. 
Komisyonumuzca 12.04.2000 Çarşamba günü Saat 15:30 da raporun yazılması için 
tüm üyelerimiz kanaatlerini belirtmek üzere toplantıya çağrılmıştır. (Ek-8) 

Komisyonumuz 12.04.2000 Çarşamba günü Saat 15:30'da toplanmıştır. 
Toplantıya 8 üyemiz katılmış ve üyelerimiz son kanaatlerini belirterek oy birliği ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı sayın Mustafa KUL'un oybirliği ile Yüce 
Divana şevkine mahal olmadığına karar vermişlerdir. 

• • . • ' • < 

1-Yazışmalar 

Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 18 adet yazışma yapmıştır. 
Bunlardan soruşturma ile ilgili olarak istenilen belge ve bilgiler aşağıdaki 
şekildedir (Ek-1) 

a- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 29.02.2000 tarihinde 7 
No'lıı yazımız ile; 

1- Sözkonusu sınavla ilgili olarak Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
ve/veya S.S.K. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılmış araştırma, inceleme ve 
soruşturma raporu ve/veya raporları istenilmiştir, 
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2- Konuyla ilgili Bakan ve ilgili bürokratlar hakkında adli makamlara suç 

duyurusu yapılmış ise sonuçları ile birlikte Komisyonumuza bildirilmesi 
istenilmiştir, 

3- Konuyla ilgili görevliler hakkında disiplin yönünden ve İdari yönünden 
herhangi bir işlem yapılmış ise sonuçları ile birlikte istenilmiştir, 

4- Özürlülerin memurluğa alınması ile ilgili Personel Yönetmeliği 
istenilmiştir, . « • 

İstenilen tüm belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 8.03.2000 
tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

b- Başbakanlık Makamından 29.02.2000 tarihli 8 No'lu yazımız ile; 

1- Sözkonusu sınavla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
ve/veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığınca yapılmış araştırma, 
inceleme ve soruşturma ile denetim raporu ve/veya raporları istenilmiştir. 

2- Konuyla ilgili Bakan ve ilgili bürokratlar hakkında adli makamlara suç 
duyurusu yapılmış ise sonuçlan ile birlikte Komisyonumuza bildirilmesi 
istenilmiştir. 

İstenilen belgeler; 

Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER tarafından Devlet Denetleme Kurulu 
ile ilgili herhangi bir soruşturmanın olmadığı yönünde yazısı 7.03.2000 tarihinde, 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca konu ile ilgili belgeler 10.03.2000 
tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

c- 24.02.2000 tarih ve 6 No'lu yazımız ile; 

Önerge sahibi olarak Konya Milletvekili sayın Hüseyin ARİ 
Komisyonumuzun 29.02.2000 tarihli toplantısına bilgi vermek üzere davet 
edilmiştir. Sayın Hüseyin ARI bu toplantıya katılarak Komisyonumuza bilgi 
vermiştir. 
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d- 02.03.2000 tarihli 10 No'lu yazımız ile; 

S.S.K. eski Genel Müdürü Kemal KILIÇDAROĞLU sözkonusu sınavın 
açıldığı tarihde genel müdür olarak bilgisine başvurulmak üzere Komisyonumuzun 
7.3.2000 Salı günkü toplantısına davet edilmiştir. Sayın KILIÇDAROĞLU 
Komisyonumuzun bu toplantısına katılarak bilgi vermişlerdir. 

e-02.03.2000 tarihli 11 No'lu yazımız ile; 

Hakkında soruşturma komisyonu kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı sayın Mustafa KUL T.B.M.M. İçtüzüğünün 111 nci maddesi gereği 
Komisyonumuzca savunması alınmak üzere 07.03.2000 Salı günkü toplantımıza 
davet edilmiştir. Sayın Mustafa KUL Komisyonumuzun bu toplantısına katılarak 
savunmasını yapmıştır. 

•i- 24.03.2000 tarihli Î3 No'lu yazımız ile; 

S.S.K. Genel Müdürü İlker BAŞ AYDIN sözkonusu sınavla ilgili olarak 
bilgisine başvurulmak üzere Komisyonumuzun 28.03.2000 Salı günkü toplantısına 
davet edilmiştir. Ancak sayın İlker BASAYDIN sözlü olarak sürenin çok kısa 
olması nedeniyle hazırlıksız olduğunu, daha sonraki bir tarihte toplantıya 
katılabileceğini belirtmiştir. Komisyonumuz sayın İlker BAŞAYDIN'ı 29.03.2000 
tarihli 15 No'lu yazımız ile 04.04.2000 tarihli toplantısına tekrar davet etmiştir. 
Sayın İlker BAŞAYDIN bu toplantıya katılarak Komisyona bilgi vermiştir. 

j* - 24.03.2000 tarihli 14 No'lu yazımız ile; 

Sözkonusu sınavdan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan sayın 
Emin KUL açılan sınavla ilgili olarak soruşturma açtırdığı için bilgilerine 
başvurmak üzere Komisyonumuzun 28.03.2000 Salı günkü toplantısına davet 
edilmiştir. Ancak Emin KUL telefon ile Komisyon toplantısını geleceğini 
söylemesine rağmen toplantıya katılmamıştır. Bunun üzerine Komisyonumuz sayın 

..Emin KUlAı 29.03.2000 tarihli 16 No'lu yazısı ile bilgisine başvurmak üzere 
4.04.2000 Salı günkü toplantısına tekrar davet edilmiştir. Sayın Emin KUL sözlü 
olarak yine toplantıya katılamayacağını belirtmiş ve yine toplantıya katılmamıştır. 

Iı - 22.02.2000 tarihli 2 No'lu yazımız ile; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Komisyonumuzun ilk 
toplantısında aldığı karar gereğince, gerektiğinde Genel Kurul çalışma saatlerinde 
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de çalışılması hususunda izin istenilmiştir. Sözkonusu iznin verildiği sözlü olarak 
taralımıza bildirilmiştir. Komisyonumuz bazı toplantılarını Genel Kurul çalışma 
saatlerinde de yapmıştır. 

« - 22.02.2000 3 No'lu yazımız ile; 

Tutanak Müdürlüğünden ilk toplantımızda alınan karar gereği tam tutanak 
tutulması istenilmiş ve ikinci toplantımızdan itibaren tüm toplantılarımızda tutanak 
tutulmuştur. 

2- Tanıklar 

a - Konya Milletvekili Sayın Hüseyin ARI (önergede ilk imza sahibi 
olarak); Komisyonumuzun 29.02.2000 tarihli ikinci toplantısında özetle; 

Ben ve arkadaşlarım tarafımdan verilmiş olan soruşturma önergemizde 
S.S.K. Genel Müdürlüğünde 1996 yılında eski Bakan Mustafa Kul zamanında 
açılmış olan ve sakatların devlet memurluğuna alınmasına dair sınavda usul ve 
mevzuata aykırı bir çok işlem olduğu; yine, anılan Bakan zamanında müfettişlerin 
yaptıkları teftiş sonucu düzenlenen rapor ile bu yolsuzluk ve usulsüz işlemlerin 
doğruluğu kesinlik kazanmıştır. 

Sınavlarda 100 tam puan üzerinden 70 tam puan alma şartı olduğu, sözlü ve 
yazılı sınav notu ortalamasının en az 70 ve üzerinde olması gerektiği halde, sınava 
giren Özlem NAZEN, Ali Bekir YAVUZ, Mesut SUSUZ ile Yılmaz KILIÇ gibi 
vatandaşların yapılan incelemelerde yazılı sınav kağıtlarında bu notu almadıkları 
halde fazla puan verilerek notlarının yükseltildiği anlaşılmıştır. 

Hizmetli kadrosuna alınan Suna GEYİK'in müracaat ve sınav tarihlerinde 
mevzuata aykırı olarak henüz 18 yaşını bitirmediği anlaşılmıştır. 

İlgili talimata göre sakatlık nispetlerinin % 40'tan az, % 70'ten fazla 
olmaması gerektiği halde bu oranlar üzerinde mesela %85'ten % 95'e kadar sakat 
olanlar aynca % 35 sakatlık raporu olanlardan bu insanların yine istihdam edildiği, 
sağlık raporlarından anlaşılmıştır. 

İstihdam edilenlerin bir kısmının adli sicil kayıtlarından 8 ve 10 ay gibi ağır 
ceza hapislerinden hüküm giydikleri tespit edilmiştir. Buna benzer bir çok usulsüz 
işlemler müfettiş raporları ile tespit edilmiştir. 
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Ayrıca sayın Bakan Mustafa KUL'un Bakanlığı döneminde yasa dışı 
örgütlere kayıtlı veya bu örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, polis ve 
istihbarat kayıtlarından mevcut , olan şahıslar ile bunlardan yargı sonucu 
mahkumiyet kararı verilenlerden Bakanlık bünyesinde istihdam edildikleri 
.anlaşılmıştır. Bütün bu usulsüz ve talimatlara aykırı işlemler müfettiş raporları ile 
tespit ve kesinlik kazanmasına rağmen Bakan Mustafa KUL S.S.K. Genel Müdürü 
Kemal KILIÇDAROĞLU, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Hatay ÖNEN ve 
Personel Dairesi Eski Başkan Vekili Aziz ÖZTÜRK ile diğer usulsüzlüğe karışan 
tüm personel hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması 
istenilmesine rağmen müfettiş raporlarında bu işlem yapılmamıştır. Burada siyasi 
sorumlu Bakan sayın Mustafa KUL'dur. ' 

Bu soruşturma ile gerek Devletin itibar kaybını önlemiş olacağız, gerekse 
Meclisin de itibar kaybını önlemiş olacağız. Şöyle ki; Meclis denetim görevini tam 
olarak yaparsa en azından kamu oyuna bunun sonuçları açıklanır, hakikaten varsa 
bu dönemde yapılan usulsüz işlemler ortaya çıkmış olur. Benim esas amacım bu 
raporu vermekten veya bu soruşturma önergesini vermekten gayemiz Meclisimizin 
de denetim görevini yaptığının kamu oyuna yansıtılması, varsa suçlular hakkında 
gerekli işlemlerin yapılması konusunda yüce Meclisimize Komisyonumuzca 
gerekli neticenin bildirilmesidir. Amacım bu sayın Başkan. 

SORU: (Yaşar ERYILMAZ Üye) Sayın Çelik hakkında bir gensoruya veya 
soruşturma önergesine karşılık sayın KUL ile ilgili bir soruşturma önergesi yarışı 
gibi, maalesef o dönem bu soruşturma önergeleri Meclisin denetim görevini yerine 
getirmekten çok siyasi partiler arasında bir takım defolar aramaya yönelik içte 
olmayan görüntüsü olan bir takım girişimlerdi. Bu sadece benim başlangıç olarak 
vicdani kanaatimdir. 

Sayın ARİ'dan bu bahsedilen 18 yaşın altında % 70 puan almayan kişiler 
veya hapis cezaları 8-10 arasında olupta daha sonra işe başlatılan kişiler ile ilgili 
bürokrasiye yazılı talimatı varmı? Sözlü bir talimatı varmıdır? Sayın Bakanım 
diğer kademedeki kişilere şifaimi, yazılımı, baskı, dayatma veya talimatla ilgili bir 
somut bilgi varmı? 

SORU: (M.Turhan İMAMOĞLU, Üye) O hataları bürokratlar kendi 
başlarına yapmış olabilirler mi? 

CEVAP: (Hüseyin ARI) Önümüzde müfettiş raporu var. Yani kesinlik 
kazanmış suçları ortaya döküyor tarih ve sayısıyla. Tabii Bakanlık içerisinde 
bunlar hakkında ne işlem yapıldığı artık sayın Komisyonun araştırmaları ile 
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öğrenilecek. Bunun hakkında neler yapıldığını zannediyorum sayın Komisyon 
bunu araştıracak. . . 

SORU: (Erdoğan TOPRAK Başkan ve Turhan İMAMOĞLU Üye) Toplam 
594 kişi alınmış, usulsüz işlemden örnek verdiğiniz 5 kişi gibi algılıyorum 
doğrumu? Usulsüz olayların sayısı yüksekmi? 

CEVAP: (Hüseyin ARİ) Tabii yani, burada geçenlerden ben çarpıcı olanları 
verdim. Sakatlar var, işte hüküm giymişler var, sonra yasa dışı örgütlere kayıtlı 
olupda yataklık edenlerin Bakanlıkta görev aldığı yine müfettiş raporunda mevcut. 

SORU: (Ömer Vehbi HATİPOĞLU Üye) Benim Hüseyin beye sormak 
istediğim soru aslında burada başlıyor; yani, bu müfettiş raporu kendisine takdim 
edilmesine rağmen sayın KUL, bü müfettiş raporunu sumen altımı etti, ortadan mı 
kaldırdı? 

tiAŞKAN (devamla) veya zaman mı yetmedi? 

SORU: (Ömer Vehbi HATİPOĞLU Üye) Rapor sayın Bakana hangi tarihte 
intikal etti? Aksi takdirde sayın Bakana bu görevden ayrılmadan 3 gün önce 
gelmişte işlem yapmamış ise birisini böyle ilzam etmek mümkün değil. Yani makul 
ve yeterince raporu inceleme süresi varmıydı? Bu raporun üzerinde sayın Bakanın 
düştüğü bir not varmı, yok mu? Bürokratlara havale ederken verdiği yazılı veya 
sözlü bir talimat varmı? Yokmu? Elbette ki bunları tespit bu komisyonun 
görevidir. 

.. CEVAP: (Hüseyin ARI Konya) Biz soruşturma önergemizi bu rapora 
dayandırıyoruz. Bir bakanlıktan veya bir birimden o bakanlığın başındaki yapılan, 
yapılmayan her şeyden Bakan sorumludur. Öyle olması lazım. Bizim iddiamız işte 
bu rapor hakkında dediğiniz gibi direk Bakana sunulan bu raporda kimisi hakkında 
Savcılığa suç duyurusu yapılmasını belirtiyor sayın müfettiş. Kimisi hakkında da 
idari tasarrufla işlem yapılmasını istiyor. Yalnışlık var ise o memurun ordan 
alınmasrgibi idarenin yapacağı işlemler var. Bunların hiç birisi yapılmamış. İşte 
soruşturma Komisyonunun bu konuları araştırarak hakikaten bu müfettiş hakkında 
ne işlem yapılmış, biz yapılmadığını iddia ederek bu önergeyi verdik. 4.04.1997 
tarihli 1 sayılı raporu; raporun takdime ilişkin 15.01.1997 tarihli 290 sayılı yazıda 
belirtilen hususlar bunlar. 

(Turhan İMAMOĞLU Üye): O zaman hükümette değil sayın KUL 
ayrılmış oluyor. 
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(Teoman, Rıza GÜNERİ Üye): O zaman sayın Başkan izninizle tabii çok 
ciddi incelememenin sonucu şu; belki bu rapor sayın KUL'dan sonra hazırlanmış. 
Teftişi kendisi istememiş. Rapor sonucuna göre değil tabi, onu düzeltiyorum, 
bende şahsen ifadelerimi yani burada sayın KUL hakkında bu önerge verilirken 
rapora dayalı işlem yapılmadığı açısından değil burada ihmal açısından. Yani bu 
türlü bir kısım yanlışlıklara göz yumduğu veyahut da ihmal ettiği nedeniyle 
verilmiş ve yüce Meclis kabul etmiş. 

Burada sayın Bakan hakkında yüce Meclis işe alınma esnasında usullere 
uymadığı ve bir kısım hükümlülerin işe alınmasında ihmali olduğu noktasında bir 
kararla, bir kanaatle soruşturma komisyonunun kurulmasını sağlamıştır. Bu 
konunun tabii ki, soruşturma komisyonunun önceliğini, bu bir siyasi komisyondur 
vesaire diye düşünmeden, detayıyla ki, belki de Mustafa KUL bey"i temize 
çıkaralım; Yüce Meclisin değerli,bir üyesi, bir Cumhuriyet Hükümetinin.değerli 
bir Bakanı, keşke temize çıksın, biz de hiç olmazsa Meclisin şu anda çok 
yıpranmakta olan şahsiyetini biraz daha kurtarmış olalım. Benim elimde de 
isimleri geçen bu şahıslar bu sınavla mı alınmış, bilemiyorum; bir 22 tane şahıs 
hakkında çeşitli il Valiliklerinin ve istihbarat örgütlerinin birkısım verilmiş 
hükümleri veya kararları var, mahkeme kararlan var. Bunları ben izninizle bir 
fotokopiyle başkanlığınıza takdim edeyim isimleri; bu isimler sayın KUL"un 
görevde olduğu dönernde işe alınmış isimler mi; bu yandaki bir kısım verilen, 
yapılan isnatlar doğru rnu? Burada belirtilen mahkame numaraları, bu istihbarat 
raporları doğru mu; bunların tetkikini sağlamak amacıyla bu isimlen zatıalinize, 
sayın başkanlığa takdim ediyorum ve Komisyonumuzun gerçekten sayın KUL"u 
temize çıkarmayı hedefleyerek, yani birini illa ki, suçlu çıkarmak birini illa ki, 
Yüce Divana göndermek değil, bir önceki ifademi, özür dileyerek düzeltiyorum. 
Yani, sayın Bakana yapılan suçlama müfettiş raporuna uymamaktan dolayı değil, 
teftiş kurulu raporu sonra hazırlanmış, tarihinden belli, ben uymamaktan dolayı 
değil, teftiş kurulu raporu sonra hazırlanmış, tarihden belli, ben önceden az 
incelemişim. Ancak, belli ki, bu bir kısım şahısların girişlerini, işe alınışlarındaki 
bir kısım usulsüzlüklerin olduğu kanaatine varmış yüce Meclis ve bu soruşturma 
Komisyonunu kurmuş. (Ek-8) 

b- Kemal KILIÇDAROĞLU (S.S.K. Eski Genel Müdürü); Yemin ettikten 
sonra özetle; 

SOKU: (BAŞKAN) O dönemle ilgili 1996 alınan 99 tane özürlü 
vatandaşımızın alımında bir suistimal olduğu söyleniyor. O dönem kurumun 
başında sizler vardınız ve bu kurumun komisyonlarının teşkilinde de sizler 
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bulundunuz. Bu teşkilde hatalar ölmuşmudur? Veya bu kurumun bu tayin ettiği 
kişilerin görevini kötüye kullanmasında ne tip bir uygulama yapıldı? Siz daha 
sonrada bu kurumun Genel Müdürlüğünüz yaptınız. Buyurun. 

CEVAP: (Kemal KILIÇDAROĞLU) Özürlü ve eski hükümlü iki ayrı gurup 
var ben ikisine birarada cevap vereyim. Özürlü ve eski hükümlü diye bunları almak 
zorundayız. Bunlar Başbakanlığın her yıl yayınladığı tasarruf tedbirlerinin de 
dışında hemen hemen her yıl kontenjan boşaldıkça sınav açıyoruz. Yani sınav 
açma uygulamamız böyle başladı. Sayın Bakandan önce başladı. Bizim adayları 
önceden belirleme şansımız zaten yoktur. Her ilde kaç kişilik şey varsa diyelimki 
özürlü ve eski hükümlü kontenjanı varsa o illere bildirilir. O illerde bizim personel 
yönetmeliğine uygun olarak sınav komisyonları oluşturulur ve sınav yapılır. Sınavı 
kazananlar ilan edilir. Daha sonra sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavdan sonrada 
kazananlar işlemleri yapar ve biter. 

Sayın Bakanın döneminde buna benzer bir prosedür izlenmiş. Farklı bir 
prosedüründe izlenilmesi mümkün değildir. Fakat o dönemde ben görevden 
alındım. Görevden alındıktan sonra yargıya gerekçe oluşturmak için benim 
yaptığım genel müdürlük dönemin tümü teftişe verildi. Hangi dönem olduğunu tam 
bilmiyorum. Sayın KUL döneminde değil, sayın Necati ÇELİK'in döneminde 
görevden alındım. Sayın Kul'un döneminde ben orada görevliydim. Sayın Emin 
KUL'un döneminde de vardım. Sayın Ateş AMİKLİOĞLU'nun döneminde de 
vardım. Sayın MOĞOLTAYIN döneminde başladım. GÜRKAN hoca ile ve 
ÇAĞAN hoca ile de çalıştım. Yargı kararını uygulayanda sayın Nam i ÇAĞAN 
oldu. 

SORU: (BAŞKAN) O dönemle ilgili komisyonun kurulmasındaki 
arkadaşlarınızın yaptığı hatalar ve o kişiler hakkında. Yargıya intikal etmiş bir 
konu varını? Yargının sonucu neydi? 

CEVAP: (Kemal KILIÇDAROĞLU) Burada birden fazla ilde yanlış 
hatırlamıyorsam 15 veya 20 ilde bir sınav açıldı. Daha sonra değişik zamanlarda 
ihbar mektupları geldi şikayetler geldi buradaki sınav usulsüz oldu diye. Sayın 
Mustafa KUL görevdeykende şikayetler geldi. O dönemlerle ilgili olarak her 
şikayet için müfettiş görevlendirildi. Müfettişler gitti. Bazı sınavlar iptal edildi. 
Bazı müdürler sınav komisyonu üyeleri açığa alındı ve o illerde yeniden sınav 
yapıldı. Bu konuda yapılmış kesinlikle kasta mahsus bir şeye asla izin 
verilmemiştir. O dönemde ben sayın Mustafa KUL ile kavgalıydım. Beni görevden 
almak için kararname göndermişti.. Ama ona rağmen biz bu tür şikayetler geldiği 
zaman müfettişleri görevlendirdik ve işlemi yaptık. Batman'da, Çorum'da benzer 
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uygulamalar var idi. Bu illerde yapılan sınavlar iptal edilmiştir. Daha sonraki 
aşamalarda şikayet gelmeyen fakat daha sonra gelen sayın Bakanımızın olayın 
yeniden o illerde de incelenmesini isteyen bir ekip gönderdikten sonra ortaya çıktı. 
1 8 yaşla ilgili var % 70 ile ilgili var. % 70 yapılan ilanda yer alan bir olay yoksa % 
80 de özürlü olsa buna yasal olarak başvurma hakkı var özürlünün. Yani üst sınır 
yok özürlüde alt sınır var. Altı nokta körler vakfı yargıya başvursalar da % 70 ile 
ilgili bizim idarenin tesbitini durdururlardı. Bu sınav komisyonu üyelerinin burada 
suçu yoktur efendim. Çünkü sınav komisyonu üyeleri daha doğrusu bürokraside 
doktorun raporu ile hakimin kararını bizim takdir etme yetkimiz yoktur. Biz ancak 
ona itiraz edebiliriz. Ama onları uygulamak zorundayız. Bahsedilen raporla ilgili 
olarak bir bölümümüz ile ilgili herhangi bir suçlama olmadığı için takipsizlik 
raporu diğer arkadaşlar için mahkemeye gönderildi. İstanbul ve Ankara ile ilgili 
olarak iki ayrı sınav komisyonu için o arkadaşlarda yanlış hatırlamıyorsam yargıda 
aklandılar. Yani bir kasıt olmadığı için aklandıklarını biliyorum. Ama yine 
S.S.K.'dan ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Birde 18 yaşından küçük olan için o dönem hukuk müşavirine sorduk bunu 
alabilirmiyiz alamazmıyız. Yani bu sınavı da kazanmış herhangi bir şikayette yok. 
Yanlış hatırlamıyorsam hukuk müşavirliği bir yargı kararını gerekçe göstererek bu 
kişinin alınacağını söyledi. Ama biz bu kişinin atamasını 18 yaşını doldurduktan 
sonra yaptık. Ondan önce ataması yapılmadı. 

SORU: (Yaşar ERYİLMAZ Üye) Sayın Bakanın sınav komisyonlarının 
tespitine yönelik herhangi bir yetkisi varmı. 

CEVAP: Yetkisi yoktur. Çünkü yönetmeliklerde sınav komisyonunun 
kimlerden oluşacağı belli. Ancak sayın Bakan diyelim ki İzmir'de yapılacaksa 
sınav İzmir Sigorta Müdürünü değiştirir. Oraya kendisinin sempati duyduğu bir 
mürüdü'tayin ederse o zaman dolaylı olarak sınav komisyonu değişmiş olur. Onun 
dışında sayın Bakanın değiştirme yetkisi yoktur. Sınav komisyonu 5 kişiden oluşur 
ve hazırlanan bu komisyonun sayın Bakanın oluruna veya onayına ihtiyacı yoktur. 
Genel Müdüründe sınav komisyonunu değiştirme gibi bir yetkisi yoktur. 

Eski hükümlü olarak sınava girdikten sonra da sınavı kazanmışsa bunun 
siyasal suçlu, adi suçlu olma şansının bizim öyle bir şey yapma şansımız, ayırma 
şansımız yok. 1983 yılında Adalet Bakanlığının çıkardığı bir genelge var. O 
genelgede ömür boyu kamu hizmetinden mahkum olanlar da bu mahkum 
kontenjanından girebilirler diye. Daha sonra yine sayın Necati ÇELİK'in Bakan 
olduğu dönemde çıkarılan bir Bakanlar Kurulu Kararıyla da yine bu konuda açıklık 
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getirildi. Genelgeye uygun bir düzenleme yapıldı ve ömür boyu kamu hizmetinden 
mahkum olanlarda bu kontenjandan yararlanır denildi. 

Eski hükümlüler ile ilgili açılan sınavlarda hiç şikayet gelmedi. 

SORU: (Yakup BUDAK Üye) Devlet Denetleme Kurulunun raporlarında 
var. O zamanda deniliyor ki zaten hep onlar alındığı için belli bir guruba mensup 
olan insanlar tercih edildiği için şimdi bu noktada ciddi suçlamalar var. sizin 
döneminizle ilgili olarak. Bu konu ile ilgili olarak yani bu benim iddiam değil 
Devlet Denetleme Kurulunun iddiası, raporu. 

CEVAP: (K. KILIÇDAROĞLU) Devlet Denetleme Kurulu'nun değil, 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda. Doğru bu eleştiri konusu yapılıyor. 
Daha dikkatli daha özenli davranılması isteniliyor. Ama tabii orada unutulan bir 
şey var. Bizim istihbarat müdürlüğümüz yok. S.S.K. Müdürlüğü olarak. Biz kimin 
ne iş yaptığını bilemeyiz. Ama bize polis teşkilatı veya MİT'ten şu kişiyi şuradan 
alın dediği zaman, biz zaten onu öyle yazılar geliyor çünkü. Gereğini yapıyoruz. 
Ama bunlarla ilgili olarak bize gelen herhangi bir şikayet yok. Yani şu kişiyi niye 
aldınız veya şu kişinin burada çalışması sakıncalı diye bir yazı gelmedi. 

Bütün dönem dikkate alınırsa bahsedilen kişiler alınan kişiler arasında % 
10'u bile bulmuyor. Demekki sistemin içinde yani kazanmışlar. 

Devlet Denetleme Kurulunun o raporundan sonra İstanbul İlaç Fabrikasına 
işçi aldık ve verdiğimiz ilanda şunu söyledik: Siyasi amaçlarla mahkum olanlar 
müracaat edemezler diye. Resmen suç işledik orada. Çünkü siz o kişileri 
almamazlık diye bir göreviniz olamaz. Bakın 700-800 kişi alıyorsunuz. İçinden 10 
kişi çıkıyor ve 10 kişiyide siz çıkarıyorsunuz. Siz yazı yazıyorsunuz bunlar kim 
diye çünkü bizde merak ediyoruz. Yani bu sınav komisyonları bunları alırken 
acaba dikkat ettiler mi? etmediler mi? diye. Ama bu eleştiriler geldiği için bizde 
dedik ki bunları almıyoruz. 

SOKU: (Turhan İMAMOGLU Üye) Soruşturma Komisyonunun ana konusu 
Bakanın T.C. K'nın 246 ve 248'e göre suç işlediği bu sınava alınırken sizin Genel 
Müdürlüğünüz döneminde size hiç bir şeyi empoze etti mi? Veya alınmasını 
sağlayacı herhangi bir telkinde bulundu mu? Ve sayın Mustafa KUL'un Bakanlığı 
döneminde bu sınav hakkında kendisinin görevini ihmal edici bir hatası oklumu 
size göre? Yani şu yapılabilirdi, kendisi bana şu talimatı bana vermedi gibi. 
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CEVAP: (Kemal KILIÇDAROGLU) Sayın Bakanla zaten konuşmadığımız 
için bana böyle bir telkinde zaten bulunamazdı. Sayın Bakanla aramızda çıkan 
sorunda tamamen personel atamaları konusunda idi. Yani o atamaları kişinin 
niteliği uygun olmadığı için kabul etmedim. Ve sayın Bakanla o yüzden çatıştık. 
Dolayısıyla sayın Bakanın bana telefon edip şu kişi kazansın deseydi dahi onun 
kazanamayacağını sayın Bakanda bilirdi o dönemde. Zaten sınav kağıtları 
konusunda bizim doğrudan müdahale etme şansımız yok. Çünkü bir tek sınava 
giren kişi bir aday itiraz ettiği takdirde'bütün kağıtlar yargıya gidiyor. Yargı 
bilirkişiye gidiyor. Dolayısıyla sınav komisyonu bir suç işlemişse otomatikman 
ortaya çıkmış oluyor. 

SORU: (Teoman Rıza GÜNERİ Üye) Sayın Bakanla anlaşamadığınız bir 
konu zaten bir kısım eleman konusunda benim taleplerimi kabul etmediğindendir 
diye. 

CEVAP: (Kemal KILIÇDAROGLU) Atamalar dedim sınav değil efendim. 

SORU: (Ömer Vehbi HATİPOĞLU Üye) Başta Ankaradaki sınav olmak 
üzere, bu sınav komisyonunda görev alan şahıslar ile ilgili bu komisyonda görev 
alan şahıslardan hangileri (veya hiçbirisi olabilir) sayın Mustafa Kul tarafından 
göreve atandı. Örneğin; bu sınav komisyonunun başkanı olan ilgili şube müdürü 
veya bölge müdürü komisyonda bulunanlar sayın Kul tarafından mı göreve alındı? 
Biraz önce sizde ifade buyurdunuz. Personel alımı ile ilgili sıkıntılarımız var 
dediniz. 

SORU: (BAŞKAN) Örnek: Fevzi SAĞIRLIOĞLU kimin döneminde 
atandı? Örneğin Yaşar bey. 

CEVAP: (Kemal KILIÇDAROGLU) Ben geldiğimde İstanbul Bölge 
Müdürüydü. Sınav komisyonu isimlerini verirseniz efendim ben söylerim. Ama 
kimler var bilmiyorum ben sınav komisyonunda. Ama sınav komisyonunda çok dar 
bir süre içinde sayın Bakanın o kadar atama yapma şansı yoktu efendim. 

Ankara ile ilgili yoktu. Çünkü o üyelerin tamamı yönetim kurulu kararıyla 
atanıyorlar. Yani sayın Bakanın imzasıyla veya oluruyla değil. Sayın Bakan sadece 
ve sadece orada ricacı olabilir. Onun dışında hiçbir atama yetkisi yoktur. 1 ve 4 
üncü derecede olan atamaları yönetim kurulu atar. 5 ve 15 nci derecede olanları 
S.S.K. Genel Müdürü atar. Fevzi SAĞIRLIOĞLU ben Genel Müdür olmadan önce 
İstanbulda Sağlık İşleri Müdürüydü. Abidin ÖZÇELİK yardımcısı idi. Gülay Yaşar 
ÇALIŞKAN ise daha önce atanmıştı. Şu anda da Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 
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görevini yapıyor efendim. Serpil BARAN Dışkapı Başhekiminin eşidir. Benden 
çok önce...Orhan AKÇAY'ı tanımıyorum. Aziz DEMİR'de çok önceden orada 
görev yaptı. İsa BAYRAM'ı hatırlamıyorum. (Ek-8) 

c- SSK Genel Müdürü İlker BAŞAYDIN: Yemin ettikten sonra özetle; 

SORU (BAŞKAN) - Burada personel alımıyla ilgili iddilar var. Bu 
iddiaların birçoğu yargıya gitmiş ve şu anda birçoğu da sonuçlanmış. 
Kurumunuzda bize en son olarak bugün itibariyle yargıya gidenlerin durumu, sınav 
komisyonunun durumu, o tarihte işe alınan kişilerin son hali, suçlu mu değil mi ve 
bunlarla ilgili bize bir açıklama yaparsanız 

CEVAP (SSK Genel Md. İlker BAŞAYDIN) - Sayın Başkanım, yapılan 
sakatlık sınav mahalleri ve sınav tarihleri itibariyle önce bir bilgi arz etmek 
istiyorum. Bu konuda Çorum Sigorta Müdürlüğü, Batman Sigorta Müdürlüğü, 

•Zonguldak Sigorta Müdürlüğü, Kastamonu Sigorta Müdürlüğü, Adana Sigorta 
Müdürlüğü, Erzincan Sigorta Müdürlüğü, Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğü, 
İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere sınavlar yapılmış; bunun dışında, 
Ordu Sigorta Müdürlüğünde ve İsparta Sigorta Müdürlüğünde yapılan imtihanlar 
da iptal edilmiştir. Bu sınavlarla ilgili olarak her ünitede ayrı bir sınav komisyonu 
oluşturulmuştur. Bu sınav komisyonlarıyla ilgili olan kişiler; yani, bu sınavda 
görev alan yetkililer ile bu sınavlarla ilgili olarak imtihana giren özellikle 
sakatlıklardaki durum şu şekilde: Sakatlık sınavı soruşturmalarına istinaden 
haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden suç duyurusunda bulunulan personelin 
adlî takibat durumları: Çorum Sigorta Müdürlüğünde sınavı yapılan komisyon 
başkanı Sigorta Müdürü Mahmut Koçak hakkında Türk Ceza Kanunu yönünden 
Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunulması üzerine yargılandığı, 
Türkiye Cumhuriyeti Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin 1997/122 esas sayılı kayıtlı 
16. 4.1998 tarihli ve (1998/48) sayılı kararıyla iki yıl onbir ay ağır hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 6. Dairesinin 22.6.1999 
tarihli ve (1994/4139) sayılı kararıyla onanmıştır. Bu kişi emekli durumdadır, 
emekli olmuş bulunmaktadır. 

Ankara Sağlık İşleri Müdürü ve Komisyon Başkanı Doktor Yaşar Çalışkan; 
komisyon üyeleri Serpil Baran, Orhan Akcay Aziz Demir ve İlyas Bayram ile 
Pcrsonal Eğitim Dairesi Başkanlığı personeli Alişan Sağlam, Özcan Işık, İlkay 
Tosun, Abdullah Onkıran haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine haklarında Ankara 18. Asliye 
Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasında 13.10.1998 tarihli 1998 sayılı kararla 
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beraal kararı verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 4. Dairesinin 8.12.1999 tarihli 
(1999/8677) esas numarası ve (1999/10194) sayılı kararıyla onanmıştır. 

İstanbul: İstanbul Sağlık İşleri Müdürü ve sınav komisyonu başkanı Dr! 
Fevzi Sağıroğlu; komisyon üyeleri Dr. Abidin Özçelik, Miraç Konuk, Mine 
Eryüce, Tülay Özergin haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusuna bulunulması üzerine haklarında İstanbul Beyoğlu Ağır 
Ceza Mahkemesi nezdinde açılan kamu davasında 1.12.1998 tarihli ve 
(1998/1232) sayılı kararda 13.5.1998 günü ölen Dr. Fevzi Sağıroğlu hakkında 
açılan kamu davasının ortadan kaldırılmasını ve diğer komisyon üyelerinin ise 
beraatlarına karar verilmiştir; ancak, bu karar temyiz aşamasındadır. 

Ankara ve İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde yapılan sınavlarla ilgili 
olarak eski Bakan sayın Necati Çelik'in koyduğu şerhe istinaden haklarında Türk 
Ceza Kanunu yönünden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanvekili Aziz Öztürk, eski Genel Müdür 
Yardımcısı Yusuf Hatay Önen, eski Genel Müdür Kemal Kılıçlaroğlu, Ali Göker, 
Ahmet Nakkoztümer haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/28881 
hazırlık numaralı 7.11.1997 tarihli ek takipsizlik kararında kamu adına takibata yer 
olmadığına karar verilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hukuk müşavirliğinin 13.1.1998 
tarihli 44 sayılı yazılarıyla takipsizlik kararına Bakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığının ve Hukuk Müşavirliğinin itiraz edilmesine mahal olmadığı 
yönündeki görüşleri doğrultusunda Bakanlık makamından olur alınmıştır. Bu 
kişilerle ilgili bilgiler, bunlarla ilgili hususlar bu şekilde sayın Başkanım. 

SORU (Yaşar ERYILMAZ Üye) - Çorum'daki bir arkadaş veya komisyon 
başkanı ve diğer arkadaşlar ilgili ilin yargısında belli anlamda mahkûm olmuşlar ve 
onanmış, diğerlerinde genelde beraat var. Çorum ve diğerleri aynı suçlamayla mı 
yargıya gidilmiş; yani, Çorum'da bir başka özellik var mıyd'9 

CEVAP (Yücel EREN TEFTİŞ KURULU BAŞKANVEKİLİ) -Çorum 
sınavıyla ilgili yapılan sınavda sınav komisyonu üyelerinin dışında sınav kurulu 
başkanı olan Mahmut Koçak kendi yeğeni olan kişiyi ve diğer kişilerin sınav 
kâğıtlarında oynama yapmış, kendi kendine, diğerleri hariç, o yüzden efendim, 
diğerleri münferit vakalar. 

SORU (Necdet TEKİN Üye) - Türkiye genelinde toplam rakamınız ne? Kaç 
özürlüyü o dönem almışsınız? 
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CEVAP (Hikmet KUZEY) - Türkiye genelinde o günkü toplam sayı 516. 

SORU (Necdet TEKİN Üye) - Bu 516'sı da doldurulmuş mu? 

CEVAP-(Hikmet KUZEY) Bir bilgi arz etmek istiyorum bu arada. Bu 516 
kişi Türkiye genelinde. Soruşturmaya konu olan sayın Mustafa Kul'un dönemi ise 
31.10.1995-7.3.1996 dönemi efendim. O dönemde yapılan sınavlar ise Çorum, 
Batman, Zonguldak, Kastamonu, Adana, Erzincan, Ordu, İsparta, Ankara Sağlık 
İşleri ve İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde o dönemde sınav yapılmış. Az önce 
vermiş olduğum 516 rakamı Türkiye genelindeki o sıradaki sakat ihtiyacımızı 
belirten rakamdır efendim. 

SORU (Necdet TEKİN Üye) - O dönemde kaç kişi fiilen işe girmiş; yani 
bahsettiğimiz konu ettiğimiz periyotla. O iki senelik dönem ihtiyaçtır alınmış, 
özürlü vatandaşlar tamam; ama, toplam kaç kişi alınmış? 

CEVAP (Hikmet KUZEY) - Çorum 6 kişi, Batman 3 kişi, Zonguldak 5 
kişi, Kastamonu 4 kişi, Adana Sigorta Müdürlüğü 14 kişi, Erzincan 3 kişi, Ordu ve 
İsparta iptal, Ankara 99 kişi, İstanbul 77 kişi. 

SORU (Yakup BUDAK Üye) - Zannediyorum 3-4 ilde iptal edilmiş. İptal 
edilme sebepleri nedir acaba? 

CEVAP (Yücel EREN) - İptal edilme sebepleri barajı aşan kimse çıkmamış 
efendim, sorulan soralara göre. 70 puanı kazanan kimse olmamış o bakımdan. 

SORU (Necdet TEKİN Üye ) - Bu müracaat edenlerden yüzde 40'ın altında 
var mı kazananlardan? 

CEVAP (Hikmet KUZEY)-Var efendim. 1 tane. 

SORU. (Necdet TEKİN Üye )-Almış mıyız? 

CEVAP (Hikmet KUZEY) - Alınmış ve şu anda görevde efendim. 

SORU (BAŞKAN) - Bu dönemde işe alınanların hepsi çalışıyor suçlu 
bulunmadı galiba değil mi? 
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CEVAP (Yücel EREN) - Medet Kalkan diye on ay hapis cezasına 
çarptırılan bir kişi var bu alınma şartlarına haiz olmadığı için görevine son verilmiş 
efendim. 

SORU (BAŞKAN) - Bu insanların, bu görevi suiistimal yapanlar bir ceza 
aldılar mı? 

CEVAP (İlker BAŞAYDIN) - Zonguldak Sigorta Müdürlüğünde: Başkan 
Adem Kahraman dikkat çekme, üye Zeki Tannkulu dikkat çekme, üye Ergün Çiçek 
dikkat çekme, üye Hamdi Dada dikkat çekme. 

Kastamonu Sigorta Müdürlüğünde: Başkan Salih Karasalihoğlu dikkat 
çekme, üye Yaşar Akıncı dikkat çekme, üye Bülent Aktuna dikkat çekme, üye İrfan 
Kalafatoğlu dikkat çekme. 

Çorum Sigorta Müdürlüğünde: Başkan Mahmut Koçak kademe ilerlemesinin 
durdurulması bir yıl süreyle aylıktan kesme cezası, üye Asuman Tolan dikkat 
çekme, üye İlyas Sağlam dikkat çekme, üye Kemal Kavukçu dikkat çekme, üye 
Erdal Yalçınkaya dikkat çekme, 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde: Başkan Yaşar Çalışkan dikkat çekme, 
üye Serpil Baran dikkat çekme, üye Orhan Akçay dikkat çekme, üye İsa Bayram 
dikkat çekme, üye Aziz Demir dikkat çekme. 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde: Başkan Dr. Fevzi Sağıroğlu kınama 
cezası, üye Dr. Abidin Özçelik kınama cezası, üye Mine Eryüce dikkat çekme ve 
sınav müracaat belgelerini alanlardan memur Cavit Uysal dikkat çekme ve şef 
Mustafa Özdemir dikkat çekme. ' • . • -

SORU (Necdet TEKİN Üye) - Sınav sisteminiz nasıl, soruları 
bahsettiğiniz iller kendi kendine hazırlayıp kendi kendine mi uyguluyor; yoksa, siz 
buradan hazırlayıp bir şekilde merkezi sistemle mi uyguluyorsunuz? 

CEVAP (Hikmet KUZEY) - Sakatların devlet memurluğuna alınmasına 
ilişkin bir tüzük var. Bu tüzüğe istinaden bu son yapılan devlet memuriyet sınavına 
gelinceye kadar Kurumumuzdaki sınavlar, Kurumumuzda oluşturulan komisyon 
tarafından veya ünitelere yetki verilmiş ise ünitelerde oluşturulan komisyon 
tarafından yapılıyor ve soruları bu komisyon hazırlıyor, kâğıtları bu komisyon 
okuyor efendim. 
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SORU (Necdet TEKİN Üye) - Ben aydınlatılamadım bu konuda. Sorum 
biraz daha net, sadece bu sınava mahsus; yani, konuştuğumuz, sözü edilen sınava 
mahsus. Çörum'da soruları kim hazırladı. Çorum mu hazırladı? Onlar mı baktı? 

CEVAP (Yücel EREN) - Çorum hazırladı efendim. Mahalli yerler baktı. 

SORU (Necdet TEKİN Üye ) - Peki siz nasıl disipline ediyorsunuz 
Çorum'daki sınav niteliği ile İstanbul'daki sınav niteliğini disipline etme 
olanağınız, zor olmuyor mu? Yetki mi verildi? ^ 

CEVAP (Yücel EREN) - Yetki verildi tabiî. 

SORU (Necdet TEKİN Üye ) - Çok net bir şey sormak istiyorum. Tabiî ki 
siz yeni geldiniz, Sayın Bakanın sınava yazılı veya tevatüre çıkmış sözlü; ama, 
özellikle yazılı bir müdahalesi var mıydı, biliyor musunuz, bilginiz var mı?.. 

CEVAP (Yücel EREN) - Bunu Bakanlık müfettişi yaptı; ama, bu yönde 
hiçbir şey yok. 

SORU (BAŞKAN)- Şu anda bu sınavda tabiî ki belli sıkıntılar olmuş, bu 
sınava hak kazananların son halinde bir durum var mı, bunlardan işıe siz farklı 
yönden kazandınız sizi devre dışı bırakıyoruz gibi bir şeye gidilmiş mi? Nedir bu 
insanların son hali bir de onu bir açıklarsanız? 

CEVAP (Yücel EREN) - Efendim o dönemdi bakanlık müfettişinin 
raporunda bunların durumlarının hukuk müşavirliğinden alınacak mütalaalara göre 
işlem yapılması önerilmiş. Bu hukuk müşavirliğinin mütalaalarında sınava 
girenlerin bir soru yanlışlığı veya doğruluğu bunların kusuru olmadığı gerekçesiyle 
bunlara idarî makamın takdirine sunulmuş efendim. Bunların görevinden ayrılması 
veya devam etmesi yönünden makama sunulmuş ve makam da uygun görmüş 
devam etmelerine; başlamışlar çünkü, soruşturmaları daha sonra olduğu için ters 
olacağı düşüncesiyle zannediyorum. 

SORU (Yaşar ERYILMAZ üye) - İlgili makam Mustafa Kul Bey değil değil 
mi elendim? 

CEVAP (Yücel EREN) -Hayır değil. 

SOKU (Yakup BUDAK üye) - Biraz önce imtihanlar ilan edilirken sakatlık 
oranının yüzde 40 ve yüzde 70 arasında olması şeklinde ilan edilmiş, sonradan da 
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Sayın Başkanın ifade buyurdukları gibi yumuşatma söz konusu olmuş. Acaba bu 
yüzde 40 ile yüzde70 arasında ilandan dolayı efendim biz bu ilana bakarak 
müracaat yapamadık şeklinde herhangi bir şikayet ya da Genel Müdürlük veya o 
birimlerle ilgili bir talep söz konusu olmuş mu? Sonradan yüzde 90 kazanmış; ama, 
bu arada ilanı gören insanlardan yüzde 40 ile yüzde 70 arasında bu şekilde olmuş 
olsaydı biz de müracaat ederdik şeklinde bir itiraz oldu mu? 

CEVAP (Yücel EREN) -Soruşturma raporlarını tetkik ettiğimde bu 
şekilde bir itiraz görmedim efendim. Bu konuda herhangi bir şey yok. Ancak işte 
müracaatlar gönderilmiş, sağlık raporları, Ankara'da özellikle söylüyorum sadece 
müracaatlar girmiş sakatlık oranlarım belirtir raporlar olmadığı için bunların 
müracaatı kabul edilmiş, sınavı da kazanınca sanki bir müktesep hak olmuş gibi, 3 
kişinin yüzde 70'in üzerinde olduğu için... 

SORU (Namık Hakan DURHAN üye) - O zaman şöyle bir şey söz konusu 
olmaz mı; burada bir yanıltma, diğer bu haktan istifade etmek isteyen... Biz de 
arkadaşlarımız da buradalar, kendi seçim bölgelerinden de zannendiyorum, aynı 
şekilde onlarca yüzlerce sakat ve hükümlü bizlere mağduriyetlerini bildirerek iş 
talebinde bulunuyorlar, hakikaten de yürekler acısı, içler acısı bir durumda bu 
insanlar. Şimdi bu insanlara biz diyoruz ki devlet imtihan açıyor şartlarını da 
ortaya koymuş, ilanla bildirmiş; dolayısıyla, bu şartlara uyan insanlar müracaatını 
yapsınlar. Şartları okuduktan sonra benim şartım uymuyor diyerek bu imtihanlara 
müracaat etmeyen insanlar, tabiî ki daha sonra tekrar tekrar bu şeyleri takip etme 
şansına da, imkânına da sahip değiller ve bilemezlerki yüzde 85-yüzde 95 raporu 
olan insanlar sınavı kazanmış görevi başlatılmış; dolayısıyla da burada sanki bir 
danışıklı döğüş olmuş gibi bir intibada ortaya çıkıyor. Madem ki, şartını yüzde 40 
îla yüzde 70 olarak koyuyorsun yüzde 85 olan veya yüzde 90 raporu olan bir insanı 
imtihana niye sokuyorsun Sen şartlarımıza uymuyorsun dolayısıyla imtihana girme 
hakkını da elde edemiyorsun denilebilirdi, niye bu imtihanlara sokulmuş bunlar? 

CEVAP (Yücel EREN) -Herhalde... 

SORU (Namık Hakan DURHAN üye) - Herhaldeyle olmaz; yani, ya şartı 
koymayacaksın ya da şartı koyduktan sonra imtihana kabul etmeyeceksin. Bunu 
hangi yetki ve sorumluluk içerisinde, kimin emriyle veya kim sorumluluğu üstüne 
alarak kabul etmiş? 

CEVAP (İlker BAŞAYDIN ) - Bu konuyla ilgili olarak alınan mucipte de bu 
açıkça belirtilmiş. Bununla ilgili olarak alınan mucipte sakatların devlet 
memurluğuna alınma şartlarıyla hangi işlerde çalıştırılacakları hakkındaki 
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yönetmelikten söz ediliyor ve ondan sonra sakatlık derecesi yüzde 40'tan az yüzde 
70'ten fazla olmama şartı getiriliyor en başlangıçtan itibaren bu sınırlar konulmuş. 

SORU (Namık Hakan DURHAN üye) - Şu anda biz benzer bir problemle 
başbaşayız. DMS imtihanı denilen bir imtihan yaptık. Bu imtihanda yine bizim 
sabahtan akşama kadar şu anda benim komisyon toplantısına geç gelmemin sebebi 
ve geçen komisyon toplantısına katılamayışımın sebebi de bu idi. Yani, çok yoğun 
bir şekilde, hatta, Malatya'nın dışında birçok ilimizden Diyarbakır'a kadar Şırnak'a 
kadar o bölgedeki hemşerilerimizin imtihanlarda hakkının yeneceği endişesi 
içerisinde, ne yapabileceklerini veya bizim kendilerine tavassutta bulunup 
bulunamayacağımızı; yani, bizlere ve devletin kurumlarına karşı tamamen bir 
güvensizlik oluşmuş, bir itimatsızlık oluşmuş. Her halükârda bir torpilin, bir 
tavassutun, bir adam kayırmanın veya rüşvet yoluyla bir şekilde haklarının 
yeneceği düşüncesi içinde bu insanlar. Peki bizim açımızdan da çok büyük bir 
sakınca telakki etmiyor mu; yani, biz parlamenter olarak, milletvekili olarak ben 21 
inci dönem seçildim geldim, milletvekili seçildikten sonra -biraz uzun 
konuşuyorum kusura bakmayın ama- bizim seçilmeden önce toplumda çok itibarlı, 
onurlu bir meslek olarak, bir kurum olarak burayı görüyorduk. Ancak ben 
seçlidikten sonra herkesin bizi çok farklı çok yakın arkadaşlarımızın bile bizler 
üzerinde şu anda mütereddit davrandıklarını görüyorum ve birçok yerde 
saygısızlıklarla karşılaşıyorum; sebebbi de, bizlerin tutarlı, dürüst, hakkaniyet 
ölçüleri içerisinde hareket etmediğimiz yönünde oluşan bir kamuoyunda; yani, bu 
benim için şahsen çok yaralayıcı ve rencide edici bir durum oluyor. 

Şimdi bu çocuklara bugün ben de kendilerine diyorum ki asla hakkımız 
yenilmeyecek; hakkınız yenildiği zaman sizin adınıza elinizden tutacağım 
hakkınızı aramaya çalışacağım; fakat, nasıl arayacağız. Burada bir hak aramak için 
bu komisyon oluşturulmuş. Bir insanı burada rencide etmek, bir insanı burada 
suçlamak veya işte belirli bir şey içerisine sokmak gayesiyle bu işi sapmayalım; 
ama, mağdur olanların veya bundan sonra mağdur olacakların da hakkının 
aranacağı yönünde, biz, görevimizin olduğu, bu görevimizin de bu düşünce 
içerisinde yapmamız gerektiği anlayışı içerisinde hareket edelim diyorum. 

Burada, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında ilan ediyorsun, yüzde 85 raporu olan 
bir adamı imtihana alıyorsun. Dolayısıyla, vatandaş nezdinde bizim açımızdan 
böylesine bir durum ortaya çıkıyor. Bu da, büyük yaralar, büyük tahribatlar 
yapıyor. Ben, onu söylemek istiyorum. 

CEVAP (Yücel EREN) - Tabiî. Genel Müdürlükten oraya on oniki tane 
gönderildiğini bahsetmiştim özürlülerle ilgili, onların sakatlık raporları gitmemiş. 
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Müracaat olarak almışlar sadece efendim; ama, tabiî, sınav olduğunda bunların göz 
önüne alınması gerekirdi. 

SORU (BAŞKAN) -Şu anda bu şartlarda 3 kişi mi kazanmış? 

CEVAP (Yücel EREN) - 70'in üzerinde olan 3 tane var; bir tane de 
İstanbul'da yapılan sınavı yüzde 35 olarak kazanan var efendim. Ankara'dan Özlem 
Nazenin... Şimdi, efendim, şunu da belirtmek istiyorum müsaade ederseniz. Çorum 
sınavı, bahsettiğiniz üzere, yapılan yolsuzluk nedeniyle iptal edilmiş müfettiş 
önerisi doğrultusunda; ancak, sınav iptal edilmekle beraber, sınavı kazandığı 
bildirilenlerin bu suistimal neticesinde hepsi idari yargıdan karar alarak geriye 
dönüp başlamışlar efendim. 

CEVAP (Yücel EREN) - Olay yargıya da gittiği zaman, hepsi dönüyor 
efendim. 

SORU (Yakup BUDAK üye) - Yani, iptal edilen imtihanın neticesinde, 
kazananların hepsi, yargı yoluyla geri dönmüş, imtihanı yapan ceza görmüş; 
enteresan... 

CEVAP (Yücel EREN) - Evet. 

SORU (Namık Hakan DURHAN üye) - Hem bu şartlara uyanı hem de 
uymayanı imtihana sokarsan... 

CEVAP (Yücel EREN) - Bu, öyle değil efendim...(Ek-8) 

3- Savunma 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı ve 56 
arkadaşının, SSK Genel Müdürlüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa 
alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz 
yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı için, Sayın Mustafa Kul 
hakkında vermiş olduğu 9/34 nolu soruşturma önergesinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Bu görüşmede, soruşturulma açılan eski Bakan Sayın Mustafa Kul'un 
görüşlerine başvuracağız ve bilgi alacağız. 
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Sayın Kul, konuşmanıza başlamadan önce, size verilen yemini okur, sonra 
konuşmaya geçebilirsiniz. 

Buyurun. 

MUSTAFA KUL (Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) - (Yemin 
metni okundu) 

MUSTAFA KUL - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; soruşturma 
önergesine konu olan olay, 1996 yılında, özürlülerin ve eski hükümlülerin 
istihdamıyla ilgili 1475 sayılı Yasanın 22 nci maddesinden kaynaklanan bir 
gereklilikle ortaya çıkmıştır. 

Sonuçta, Türkiye'deki bütün kamu veya özel işyerlerinden o zaman yüzde 2 
olan, şimdi yüzde 3'e çıkartılmış olan eski hükümlü ve özürlü çalıştırma 
mecburiyetini denetlemekle görevli olan bir bakanlık. Bütün işyerlerinde bu yüzde 
2 oranında sakat veya eski hükümlü çalıştırıp çalıştırılmadığını kontrol etmekle 
yükümlü olan bu Bakanlık, tabiî, öncelikle, kendi Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 
bu hükümler, yani, 1475 sayılı Yasadan kaynaklanan bu sorumluluğu, bu 
gerekliliği yerine getirip getirmediği konusunda, önce kendi meselesini halletmesi 
gerekir diye düşünerek, ki, bu 1475 sayılı Yasanın 22 nci maddesi, tasarruf 
genelgesi çerçevesi dışındadır. Yani, o zaman açıktan atamalar falan kapalı 
olmasına rağmen, bu konudaki bütün işyerleri için aynı şey söz konusu, tüm kamu 
işyerleri için aynı şey söz konusu. O nedenle, biz, o zaman, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ-Kur, İş ve işçi Bulma Kurumunda eksik çalıştırılan bu eski hükümlü 
ve sakatlarla ilgili eksikliklerin tamamlanması konusunda bir sınav açmıştık. Tabiî, 
aradan iki yıl geçtikten sonra bu Meclis soruşturma önergesi verilmişti. Daha 
sonra, ben Bakanlıktan ayrıldıktan sonra, Sayın Emin Kul Bey bakanlık görevini 
üstlenmişti; ama, o zaman böyle bir iddia falan yoktu. Daha sonra Sayın Necati 
Çelik Bey bakan olunca, Necati Bey döneminde bir sınav açılmıştı. Bu sınavla 
ilgili, o zaman da çok yoğun bir şekilde konuşulan 3 500 kişinin alınmasıyla ilgili 
birçok iddialar ortaya atılmıştı, basına da konu olmuştu ve özellikle, bu konuyla 
ilgili gündemdışı yaptığım bir konuşmada da, o zamanki Rize Milletvekili Sayın 
Şevki Yılmaz beyin faksla gönderdiği 141 kişilik liste, bir yolla benim elime 
geçmişti. Ben, bu 141 kişinin acaba sınavı kazanıp kazanmayacağını merak 
ettiğimi söylemiştim, tutunaklarda var ve daha sonra sınav yapılıp sonuçlandıktan 
sonra, benim elimdeki o 141 kişinin tamamının, hiç sıraları falan değiştirilmeden, 3 
500 kişi arasında, zannediyorum, 1 690 inci sıradan başlamak üzere, 141 kişinin 
işte 1 831 inci sıraya kadar tamamının sınavı kazandığını gördük, hiçbir tek isim 
bile çıkartılmadan kazandığını gördük ve o zaman, bu iddialarımız karşısında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 3 4 -
Sayın Bakan, "benim yakınlarımdan bir tek kişi sınavı kazanmış olursa, bunu 
ispatlarsanız eğer, ben, Bakanlık görevini bırakmaya hazırım, hatta, 
milletvekilliğinden istifa ederim" demişti. Bunun üzerine, 17 kişi, bakanla soyismi 
tutan var, tutmayan var, 17 tane de Saym Bakanın akrabalarının o sınavı 
kazandığını tespit etmiştik. Bunu da kalktık, isim isim Mecliste ben ifade etmiştim 
o zaman ve bunun üzerine, hatırladığım kadarıyla, Malatya Milletvekili Sayın 
Ayhan Fırat arkadaşımız bir Meclis araştırma önergesi vermişti ve bu önergeye 
karşılık bir misilleme olarak da, Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı 
arkadaşımız, iki yıl geçtikten sonra, iki yıl sonra böyle bir önerge verdi. 

Tabiî, Sayın Çelik'in Bakanlığı sırasında, hemen bu konular kamuoyunda 
konuşulmaya başlayınca, o sınavla ilgili bir soruşturma başlatmıştı ve soruşturma 
sonucunda, gerek Ankara gerekse istanbul'daki, bu sınavda komisyon başkanlığı 
yapan, İstanbul'da Fevzi Sağıroğlu isimli bir arkadaşımız komisyon başkanıydı, 
vefat etti; Ankara'da ise Yaşar Çalışkan isimli bir arkadaşımız komisyon başkanı 
idi. Önce, teftiş kuruluna bu konuyu incelemek üzere bir görev vermişti. Teftiş 
kurulu raporuna göre de, bununla ilgili soruşturma açılmasını talep etmişti teftiş 
kurulu, soruşturmaya bakan onay vermişti. Soruşturma sonucunda, bu iki 
arkadaşımızla ilgili de dava açılmıştı ve teftiş kuruluna bu görev verildikten sonra, 
teftiş kurulu raporunda benim ismimden kesinlikle bahsedilmemekte. Yani, orada, 
bir tek kelime, bir tek cümle bile benimle ilgili bir şey yok. Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşudur. Yani, 
doğrudan oraya Bakanın hükmetmesi falan söz konusu değil, özerk bir yönetimi 
vardır. Orada, yönetim kurulunda, Hazineyi temsilen arkadaşlarımız var, işveren 
sendikalarını temsilen arkadaşlarımız var, işçi sendikalarını temsilen 
arkadaşlarımız var, Bakanlığı temsilen de üç kişi var. Bir genel müdür, bir genel 
müdür yardımcısı, bir de... Hayır, iki kişi var Bakanlığı temsilen yönetim 
kurulunda; ama, tabiî, Hazine görevlisi, Maliye görevlisi olan yönetim kurulu 
üyeleri de var. 

Bu sınav, sadece Ankara ve İstanbul'da açılmadı; yani, Türkiye'nin hangi 
ilinde, nerede eksik varsa, o ilde açılmıştı. Hatırladığım kadarıyla, Konya'dan işte 
Zonguldak'a kadar, Urfa'dan Van'a kadar, Trabzon'a kadar bütün illerde açılmıştı; 
ama, kesinlikle bu konuda herhangi bir genel müdüre veya işte bu komisyon 
başkanlarına bir telkinde, bir talimatta falan bulunmamız söz konusu değil; çünkü, 
yani, bir kere, belki normal bir personel alımı olsa olur da, yani, sakatlarla ilgili, 
eski hükümlüyle ilgili böyle bir ayırım yapılması, bir siyasî işte taraf tutulması 
lalan, bence olmaması da lazım, doğru olan bu değil tabiî. Yani, kim ki hak 
etmişse; çünkü, hepsi bakıma muhtaç, hepsi mutlaka kendi ekonomik özgürlüğünü 
kazanması gereken insanlar bunlar ve bu konuyla' ilgili soruşturma sonucunda 
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açılan davaların ikisi de sonuçlandı. Her ikisine de, her iki komisyon başkanına da 
ve komisyonda bulunan üyelerin tamamı için böyle bir suç duyurusunda 
bulunmuşlardı, her ikisi de sonuçlandı. Her ikisinden de, o arkadaşlarımız beraat 
etti, herhangi bir olay yok. 

Şimdi hatırladığım kadarıyla, işte eski hükümlüler arasında şu olaydan 
dolayı hüküm giymiş, bu olaydan dolayı işte ceza almış falan kişiler var falan. 
Zaten, sınavın adı, eski hükümlü sınavı. Yani, oraya -eski- hüküm giymemiş olan, 
ceza almamış olan insanların girmesi mümkün değil, mutlaka hüküm giymiş 
olanlar; yani, eski hükümlü olduğunu belgelemesi gerekiyor ki oraya girsin; ama, 
yine, o yasada, 1475 sayılı Yasa ve onunla ilgili hazırlanmış olan yönetmelikte, 
işte, şu suçlardan dolayı ceza almış olan kişiler bu sınava katılamaz diye öyle bir 
hüküm yok. Yani, nedir; bugün, Türkiye'de işte bir sürü yasadışı örgütler var... 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Siyasî suçlar dahil mi? 

MUSTAFA KUL -Heps i dahil. 

İYİ. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - En az süre var mı? En az altı ay 
veya gibi... 

MUSTAFA K U L - En az altı ay ceza almış olması lazım. Altı aydan az 
ceza almış olanlar eski hükümlü sayılmıyor zaten, altı aydan fazla hüküm almış 
olması gerekiyor. O nedenle, yani, iddialardan birisi oydu. 

BAŞKAN - Peki, hüküm almış; ama, para cezasına çevrilmiş, bu konudaki 
şey nedir? 

MUSTAFA KUL - Altı aydan fazla ceza almış olmasına rağmen, para 
cezasına çevrilmiş olsalar bile eski hükümlü sayılıyor tabiî. 

BAŞKAN - On ay mesela... 

MUSTAFA KUL - Hükümlü sayılıyor. Zaten, bu sınava girmek için, işte 
belli şeyler, işte nüfus cüzdan sureti, askerlikle ilgisi olup olmadığına dair belge 
falan isteniyor. Bununla birlikte, eski hükümlü olduğuna dair belge istiyorlar. 
Bunu, o hükmü veren mahkemeye gidiyorlar; yani, birçok insan başvuru yapmıştır. 
Mesela, adam üç ay falan ceza almış, gidiyor. Mahkemeden o belgeyi 
gcliremeyince, eski hükümlü sayılmıyor ve o sınava girme hakkını elde edemiyor 
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tabiî. Mahkemeden o eski hükümlüdür belgesini getirmesi lazım. Sakatlarla 
ilgiliyse, en az yüzde 40, en fazla yüzde 80 sakatlık raporu olanlar... 

BAŞKAN -70 . . . 

MUSTAFA KUL - Özür dilerim 70... Daha sonra artırıldı zannediyorum, 
yüzde 80'e çıkarıldı. 

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - O da bir şey konusu oldu zaten... 
Artırma bir eleştiri konusu. 

MUSTAFA KUL - Daha sonra, bu yüzde 3 çalıştırma mecburiyetiyle 
birlikte, zannediyorum, o oran da yüzde 80'e çıkartıldı. Ama, o dönemde, sınavın 
yapıldığı tarihte en az yüzde 40 sakat olması, en fazla yüzde 70 sakat olması 
gerekiyordu. O raporu getirenler, yani, bir heyet raporu getirenler bu sınava 
girebiliyorlardı. 

BAŞKAN - O zaman üstü vardı. Bu Altı Nokta Körler Federasyonu bu 
konuya itiraz etti sanıyorum. 

MUSTAFA KUL -Ş imdi , onlar, yüzde 100 olmasını istiyorlar; çünkü, iki 
gözü görmeyen insan yüzde 100 sakat sayılıyor. Onlar, yani, işte, iki gözü 
görmediği halde, çok iyi santral memurluğu yapan görme özürlü insanlar 
olduğunu, asıl bunların bakıma muhtaç olduklarını, bu nedenle bunların da 
çalıştırılması gerektiğini ifade ederek itirazları olmuştu. Tabiî, o anda bu 
yönetmeliği değiştirme olanağımız olmadığı için, böyle bir şeyi karşılama 
olanağımız da olmamıştı. 

BAŞKAN - Peki, burada iddia edilen ve raporu yüzde. 90 nispetinde sakat 
olan kişilerin alındığı söyleniyor; yani, böyle bir aşım var deniyor, iddiası bu 
soruşturma önergesinin. Sizde bunu okumuşsunuzdur. 

' MUSTAFA KUL-Okumuştum, evet. 

BAŞKAN - Yani, nasıl karşılıyorsunuz? Yüzde 70 derken, siz yüzde 90'a 
çıkmışsınız. Yani, bu rapor iyi incelenmedi mi komisyon başkanları veyahut da 
müracaatı alanlar tarafından? 

MUSTAFA KUL - Şimdi, tabiî, o;' yani, sınava gireceklerle olan bu 
belgeleri inceleme yetkisi komisyona, ait. Yani, bakanın, burada herhangi bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410N 



- 37 -

sorumluluğu falan yok. Bakan, yani, Türkiye genelinde bu işe, bu sınava müracaat 
eden bütün müracaatçıların tek tek belgelerini, eski hükümlü müdür, değil midir, 
sakatlık derecesi nedir falan, bunu incelemesi söz konusu değil. Yani, bir iddia 
daha vardı: 18 yaşını doldurmamış olan bir kişinin sınava katıldığı. Bu konu da 
aynı. Yani, ben, Türkiye genelinde, işte, kaç ilde, hatırladığım kadarıyla 30'dan 
fazla ilde bu sınav yapılmıştı. O zaman, tek tek, benim her ildeki şeyleri alıp 
incelemem lazım; yani, acaba, gerçekten bu belgeler doğru mu? Sakatlık derecesi 
yüzde 40 ile 70 arasında mı veya eski hükümlü müdür, değil midir, mahkemeden 
getirdiği belgeler doğru mu, değil mi bunları incelemem lazımdı. Yani, sonuçta, 
biraz önce ifade ettiğim gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu özerk bir kurum; yani, 
Bakanlığın bağlı kuruluşu. Bu nedenle, oradaki, bu işte yönetim kurulu var, genel 
müdürü var ve bunların, görevlendirmiş oldukları komisyon var. Yani, o 
komisyonun yetkisini o zaman Bakan alıp, işte, bırakın bu işi, siz yapamazsınız 
ben yapacağım demem lazım. O nedenle, bu iş tamamen şeyde, oradaki sınav 
komisyonlarının işi. Bununla ilgili bir itiraz olmadığı sürece, bize ulaşan bir işte 
ihbar olmadığı sürece, bizim, kendiliğimizden kalkıp da, bütün Türkiye 
genelindeki bu belgeleri istememiz, onları tek tek incelememiz söz konusu 
olamazdı tabiî ki, bununla ilgili, işte, biraz önce ifade ettiğim gibi, bu iki sınav 
komisyonunda görev yapan hem komisyon başkanları hem de komisyon üyeleriyle 
ilgili dava açıldı. Soruşturma sonucunda, işte, aynen, TCK 230 ve 240'dan dolayı 
dava açıldı ve her iki komisyon başkanı da, her iki komisyonda üye olan 
arkadaşlarımız da bu olaydan dolayı beraat ettiler. Onun için, yani, bu konuda 
herhangi bir suiistimal, herhangi işte bakanın bir müdahalesi veya göz yumması, 
görevi kötüye kullanması gibi böyle bir olay yok; ama, tabiî, takdir 
komisyonumuzun. 

Bütün arkadaşlarım da bu konuda, neyse, yani, kendi mutlaka kanaatleri 
neyse o yönde karar vereceğine inanıyorum ben. Yani, bununla ilgili eğer 
yargılanmamız gerekirse gider yargılanırız Sayın Başkan, sayın üyeler. Ama, 
bunda, herhangi, Bakanın bir kusuru falan olmadığını ifade ediyorum. Bu, sadece, 
o dönemde verilen bir Meclis soruşturma önergesine karşılık misilleme olarak 
verilmiş olan bir önerge diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar, dinledik Sayın Kul'u. Bu konuyla ilgili soru sormak 
isteyen veya aydınlatmasını istediğiniz noktalar varsa, burada, kendileri 
Komisyonumuza teşrif etmişken, bilgiyi direkt ağızdan almayı uygun görüyoruz. 
Var mı efendim sorusu olan? 
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MUSTAFA KUL - Sayın Başkan, benim bir önerim var.- İsterseniz, bu iki 
konuyla ilgili açılmış olan dava, tabiî ki, yani, bu komisyonun önemli görevi var, 
Anayasaya göre, Meclis İçtüzüğüne göre böyle bir komisyonun kurulması, böyle 
bir soruşturma yapılması tabiî ki yasalar çerçevesindedir; ama, aynı zamanda, 
bununla ilgili açılmış davalar var ve sonuçlanmış. Tabiî, orada, birçok tanıklar, bu 
işte, hatta, sınavda işte usulsüz alındığı iddia edilen kişiler lalan da dinlendi 
bildiğim kadarıyla o mahkemede. Bu mahkeme kararlarının istenmesi bence uygun 
olur diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Onları istedik. Yani, onlarla ilgili yapılmış tüm çalışmaları 
komisyonumuz istedi. Başbakanlıktan istedik. Bir hayli geniş bir bilgi dokümanı 
istedik. Başbakanlık raporu istedik, sizdeki raporları istedik, tutanakları istedik ve 
sonuçlarla ilgili şeylerimiz var, bir hayli evrak istedik biz bu konuyla ilgili. O 
bilgileri dosyamıza koyacağız, birkısmı geldi birkısmı da gelecek. Bu konuyla ilgili 
çok titiz bir çalışma yapıyor Komisyonumuz, gerekli incelemeyi gerçekten yapıyor. 
İşte, bu konuda duygusal da değil komisyonumuz. Sonuçta, sizde bizden önce 
buralarda görev yapmış bir arkadaşımızsınız. Titizliğimiz daha da artar. Evet, 
Sayın Hatipoğlu var mı? 

ÖM ER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Yok efendim. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, yoksa, Sayın Kul'a biz, katıldığı için çok 
teşekkür ederiz. 

' • • 'MUSTAFA KUL -Rica ederim. 

Yani, mutlaka genel müdür de dinlenecek, o zamanki genel müdür veya 
komisyonda görev yapan arkadaşlarımız da dinlenecek. Daha sonra, tekrar, bu 
konuda bizim bir bilgi vermemiz gerekirse, her zaman için Komisyonunuzun 
ermindeyiz. 

BAŞKAN - Evet, buyurun. 

HAKKI OĞUZ AYKUT (Hatay) - Ben de yeni geldiğim için, başka bir 
şey var mı diye şey yapamadım. Bu soruşturma raporu, müfettiş raporu, atamadan 
sonra mı geldi? 
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MUSTAFA KUL - İki yıl sonra. 

Yani, ben, Bakanlıktan ayrıldıktan sonra uzun bir süre, Sayın Emin Kul 
bakanlık yaptı, daha sonra Sayın Necati Çelik Bey bakanlık görevine atandı ve bu, 
biraz önce ifade ettiğim 3 500 kişilik personel alımıyla ilgili, o sınavda yapılan işte 
birtakım olaylar basında falan konu olunca, o aşamada, teftiş kuruluna, eski 
yapılan sınavın incelenmesi konusunda bir görev verilmişti. Teftiş kurulu bu 
incelemesini yaptı. İnceleme sonucunda, bildiğim kadarıyla, Bakanın oluruna 
götürürken, işte bunun soruşturmaya dönüştürülmesi konusunda bir taleple gittiler. 
Sayın Bakan da buna onay verdi, soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da, bu 
iki sınav komisyonu başkanının ve komisyon üyeleri hakkında cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunulması istendi ve dava açıldı. Birisi, 
zannediyorum, Ankara Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesi, birisi İstanbul'da bir 
mahkemede açıldı ve sonuçta bu mahkemeler sonuçlandı. Her iki komisyon üyeleri 
de, komisyon başkanları da bu olaydan beraat ettiler. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Bir soru sormak istiyorum 
Sayın Bakanıma. 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu; buyurun. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Şimdi, efendim, bu sınav 
komisyonlarının tespiti, komisyonda kimlerin görev alacağı, Bakanın onayına tabi 
bir iş midir? 

M USTA FA KUL-Hayır, S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Ben, zatıâliniz... 

MUSTAFA KUL - Yok, sınav komisyonunu bizim tespit etme yetkimiz 
yok; çünkü, dediğim gibi, yani, bu sade SSK'la ilgili değildi. Bu sınav, SSK, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ve Bağ-Kurla ilgili. Her üç kuruluşun da kendi özerk 
yönetimleri var. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, hatta, genel 
müdürlük değil, İstanbul'daki bölge müdürlüğü tespit ediyor. Örneğin, işte, 
• Uıia'dakini Urfa'daki il müdürlüğü tespit ediyor. Ankara'dakini de Ankara İl 
Müdürlüğü tespit ediyor. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Bakanı onayına tabi değil. 

MUSTAFA KUL - Hayır, Bakan onayına tabi değil. 
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BAŞKAN - Evet Sayın Baldanım, çok teşekkür ederiz. 

MUSTAFA KUL - Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. 

BAŞKAN - Tekrar, biz, sonda, arkadaşlarımızın, bir şey kalırsa, tereddütleri 
sizden bilgi alırız. 

MUSTAFA KUL - Peki, teşekkürler, (Ek-8) 

IV-BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME 

Komisyonumuz yaptığı çalışmalar neticesinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından belge ve bilgi istemiştir. İstenilen belge ve bilgilerin 
Komisyonumuzca değerlendirilmesi sonucu, açılan sınavla ilgili olarak S.S.K. 
Teftiş Kurulunca hazırlanan soruşturma raporlarının (Ek-7) incelenmesi neticesi 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

SSK Genel Müdürlüğü'nce 1996 yılı başlarında Sakatların Devlet 
Memurluğuna alınması ile ilgili açılan sınavlar sonucu 3 adet SSK Teftiş 
Kurulu'nca Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Soruşturma Raporlarının özeti ve 
sonuçları aşağıda çıkarılmıştır. 

1 .ANKARA VE İSTANBUL'daki SINAVLARLA İLGİLİ OLARAK 

SSK Genel Müdürlüğünce 1996 yılı başlarında Sakatların Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre işe alınacak sakatlar için Ankara ve İstanbul'da 
gerçekleştirilen sınavlarla ilgili olarak yapılan soruşturmada: 

Sözkonusu Yönetmelik hükümlerine göre Ankara'da istihdam edilecek 99 
adet, İstanbul'da istihdam edilecek 77 adet sakat personel sınavı için, Genel 
Müdürlükçe yetki verilen bu İllerin Sağlık İşleri Müdürlüklerinde oluşturulan 
Sınav Kurulları sonucunda, Sağlık İşleri Müdürlüklerinin sınavı kazandığını 
bildirdiği adayların Genel Müdürlükçe çeşitli ünitelere atamalarının yapıldığı, 

A- Ankara'da bulunan ünitelerde istihdam edilecek 99 adet sakat personelin; 
Yardımcı Hizmetler Sınifından 59 Hizmetli, 10 Daktilograf ve 30 Memur şeklinde 
alınmasının kararlaştırıldığı, bunun için Kurumun Ankara Sağlık İşleri 
Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu tarafından 20.1.1996 tarihinde yapılan 
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yazılı (test) sınav ve 23,24 ve 25.1.1996 tarihlerinde yapılan mülakat sonucunda 
sınavı kazandığı bildirilen adaylarla ilgili olarak yapılan incelemelerde; 

Kurum Personel Yönetmeliğinin 38. maddesinde; sınavlarda 
değerlendirmelerin 100 tam not üzerinden yapılacağının, 70 puan alanların yazılı 
sınavı kazanmış sayılacaklarının, yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan 
olanların sınavı kazanmış sayılacaklarının belirtildiği, oysa Yurtdışı İşçi Hizmetleri 
Daire Başkanlığına daktilograf olarak atanan Özlem Nazenin, Erzincan 
Hastanesinde görev yapmak üzere Erzurum Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesine Hizmetli olarak atanan Ali Ekber Yavuz, Ankara Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Eğitim Hastanesinde görev yapmak üzere Gazi Mahallesi dispanserine 
Hizmetli olarak atanan Mesut Susuz ile Ankara Sigorta Müdürlüğüne Hizmetli 
olarak atanan Yılmaz Kılınç'ın, yazılı sınav kağıtlarına göre bu sınavı 
kazanmadıkları halde, adı geçenlere fazla puan verilmek suretiyle Personel 
yönetmeliğine aykırı olarak sınav kazandırıldığı, 

Sivas Hastanesinde görev yapmak üzere Sivas Merkez Dispanserine 
Hizmetli olarak atanan 20.3.1978 doğumlu Suna Geyik'in, müracaat ve sınav 
tarihinde henüz 18 yaşım bitirmediği halde, usulsüz olarak müracaatının kabul 
edilerek sınava alındığı, ancak adıgeçenin sınavı kazandığı ve 18 yaşını 
doldurmasına kısa bir süre kaldığı düşünülerek, dosyasının Genel Müdürlükte 
bekletildiği ve atamasının 18 yaşını bitirdiği 20.3.2996 tarihinden sonra 28.3.1996 
tarihinde gerçekleştirildiği, böylece memuriyetinin geçerli hale geldiği, 

Genel Müdürlükçe ünitelere gönderilen sınav yapılması ile ilgili 
talimatlarda, istihdamı düşünülen personelin sakatlık oranlarının % 40'dan az, % 
70'den fazla olmaması gerektiğinin belirtildiği ve Ankara Sağlık İşleri 
Müdürlüğünce Gazeteye bu şekilde sınav ilanı verildiği halde; sakatlık oranı % 90 
olan ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan, bilahare Ankara Hukuk 
İşleri Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilen Hukuk Fakültesi mezunu görme 
özürlü Ayhan Havuş, sakatlık oranı % 85 olan ve Ankara İhtisas Hastanesinde 
hizmetli kadrosunda santralda çalıştırılmak üzere atanan ortaokul mezunu görme 
özürlü Dursun Kangür ile sakatlık oranı % 95 olan İdari İşler Dairesi Başkanlığı 
santralinde çalıştırılmak üzere Ankara Eğitim Hastanesine atanan lise mezunu 
görme özürlü Ahmet Dumlupınar'ın, müracaatlarının kabul edilerek sınavı 
kazanmalarının akabinde işe alındıkları, 

Ancak, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde 
Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte, sürekli olarak çalışma gücünden en az % 
40 oranında yoksun olanların ve sakatlığının görevini yapmasına engel olmadığı 
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Resmi Sağlık Kurulu raporu ile belgelenenlerin bu Yönetmelik hükümlerinden 
yararlanacaklarının belirtilmesi ve Yönetmelikte sakatlık için bir üst sınır 
öngörülmemesi nedeniyle, sakatlık oranları % 70'in üzerinde olan adı geçenlerin 
işe alınmalarında mevzuata aykırılık bulunmadığı, ayrıca Sağlık Kurulu 
raporlarında fazla görmeyi gerektirmeyen işlerde çalıştırılabilecekleri belirtilen 
ilgililerin, sakatlıklarının görevlerini yapmalarına engel teşkil etmediği ve 
kendilerinden yararlanılabilecek işlerde çalıştırılmak üzere atandıkları, 

Kurum personel Yönetmeliğine göre, sınavların adil ve eşit şartlar altında 
yapılmasının sağlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi ve sınav sonuçlarının 
özenle değerlendirilmesi ile görevli ve sorumlu olan Sınav Kurulunun; öngörülen 
şartları taşıyanların sınava katılmalarını sağlamak, adayların bir özlük hakkı elde 
edip etmemeleri gibi önemli bir hukuki sonuç doğuran sınavlarda gerekli dikkat ve 
özeni göstermek durumunda olduğu, oysa Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde 
oluşturulan Sınav Kurulunca yapılan sınavda, gerekli dikkat ve özen 
gösterilmeyerek, yazılı sınavı gerçekten kazanmadıkları halde; Özlem Nazenin, Ali 
Ekber Yavuz, Mesut Susuz ve Yılmaz Kılınç isimli adaylara fazla puan verilmek 
suretiyle sınav kazandınldığı, böylece adıgeçenlere mevzuata aykırı olarak hak 
etmedikleri memuriyet statüsü elde etmelerine imkan sağlandığı, bazı adayların 
usulsüz olarak müracatlarının alındığı, bu işlemleri gerçekleştiren Sınav Kurulu 
Başkanı Dr.Yaşar Çalışkan ile Sınav Kurulu üyeleri Serpil Baran, Orhan Akçay, 
Aziz Demir ve İsa Bayram'ın eylem ve işlemlerinin "Görevi İhmal" suçu 
kapsamına girdiği, dolayısıyla adıgeçenler hakkında, T.Ceza Kanun'unun 230. 
maddesine göre işlem yapılması için C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulması 
gerektiği, , 

Ayrıca, Sınav Kurulunun sözkonusu eylem ve işlemleri, Kurum Personel 
Yönetmeliğinin 124. maddesi (B) bendi (a) fıkrasında belirtilen, verilen emir ve 
görevlerin,tam ve zamanında yapılmasında, Kurumca belirlenen usul ve esasların 
yerine getirilmesinde kusurlu davranmak fiiline uyduğundan adıgeçenlerin, 
savunmaları da alınarak, Personel Yönetmeliğinin açıklanan hükmü uyarınca 
"Kınama" cezası ile tecziyelerinin uygun olacağı, 

B- Kurumca İstanbul'da istihdam edilecek 77 adet sakat personelin yapılacak 
sınavları için yetki veren İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav 
Kurulu tarafından, 13.1.1996 tarihinde yapılan yazılı (test) sınav ve 24.1.1997 
tarihinde yapılan mülakat sonucu 53 adet Hizmetli ye 24 adet memurun sınavı 
kazandığının bildirildiği, 
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Kurum Personel Yönetmeliği'nin 37. maddesinin Sınav Kurulunun 1 Başkan 
ve 4 üyeden teşekkül edeceği hükmünü taşıdığı, buna göre Başkan İstanbul Sağlık 
İşleri Müdürü Dr.Fevzi Sağıroğlu ile 4 üyeden oluşan Sınav Kurulunun, yazılı 
sınavda tüm üyeleriyle görev yapıp karar vermesine karşılık, mülakat sırasında 
üyelerden Miraç Konuk'un izinli olması sebebiyle eksik üye ile işlem yapıp karar 
verdiği, 

Ancak, bu sınavlarda mülakat sırasında bulunmayan bir üyenin vereceği 
notun veya yapacağı değerlendirmenin, sınavı kazanacakların durumunu tek başına 
belirlemeye ve neticeyi değiştirmeye etkisinin b ıkınmayacağı düşünüldüğünden, 
mülakatın 1 eksik üye ile yapılmasının bu sınavın geçerliğini etkilemeyeceği, 

İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulunca yapılan 
sınavlar sonucu, sınavı kazandığı bildirilen adaylarla ilgili olarak yapılan 
incelemelerde; 

- Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde 
Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde, sürekli olarak çalışma 
gücünden en az % 40 oranında yoksun olanların bu Yönetmelik hükümlerinden 
yararlanacakları belirtildiği halde; Sigorta Teftiş Kurulu İstanbul 2 No.ki Grup 
Başkanlığında görev yapmak üzere Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğüne Hizmetli 
olarak atanan ve Sağlık Kurulu Raporunda sakatlık derecesi bu oranın altında, % 
35 olduğu belirtilen Ali Gündoğan'ın, sözkonusu Yönetmeliğe aykırı olarak sınava 
kabul edildiği ve sınavı kazandıktan sonra atamasının yapıldığı, 

-Eyüp Hastanesine Hizmetli olarak atanan ve yazılı sınav kağıdına göre 4 
doğru cevap karşılığı 40 puan alması gereken Tülin Kalın'a, 7 doğru cevap karşılığı 
olan 70 puan verilmek suretiyle, Kurum Personel Yönetmeliğine aykırı olarak bu 
sınavın kazandırıldığı, 

- Cîöztepe Eğitim Hastanesinde görev yapmak üzere Okmeydanı Eğitim 
Hastanesine Hizmetli olarak atanan Medet Kalkan'ın, Adli Sicil Kaydı ve 
dolayısıyla kesinleşmiş yargı kararlarına göre, para cezasına çevrilmiş hapis 
cezaları yanında Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 14.10.1993 tarihli 65-82 sayılı 
kararıyla zorla kız kaçırma suçundan 10 ay ağır hapis cezası ile hükümlü 
olduğunun anlaşıldığı, bu sebeple adıgeçenin Devlet memurluğuna alınma 
şartlarını ve Kurumda işe alınacaklarda aranacak genel şartları taşımadığı, 

- Pendik Sigorta Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Gaziosmanpaşa 
Sigoria Müdürlüğüne Hizmetli olarak atanan Hüseyin Kınalı'nın Adli Sicil 
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Kaydına ve Kuruma verdiği mahkeme kararına göre, Üsküdar Asliye 1. Ceza 
Mahkemesinin 25.9.1992 tarihli 454-670 sayılı kararıyla tehdit suçundan 8 ay 
hapis cezası ile' cezalandırıldığı ve ilgilinin bu cezasının 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4. maddesi uyarınca 1.200.000.- TL ağır para cezasına 
çevrildiğinin anlaşıldığı, 

Adı geçenin 6 aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olması sebebiyle 
Devlet memurluğuna alınma şartlarını taşımadığının düşünülebileceği, ancak 
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 15.11.1990 tarihli E:1990/2 ve K: 1990/2 
sayılı kararı ile Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin, asıl mahkumiyetin 647 sayılı 
Kanun uyarınca çevrilen para cezası olduğu yönündeki görüşü muvacehesinde, bu 
cezası sebebiyle Hüseyin Kınalı'nın memur olmasına engel bir hukuki durum 
bulunmadığının düşünüldüğü, 

Kurum Personel Yönetmeliğine göre, sınavların düzenli bir şekilde 
yapılması ve sınav sonuçlarının özenle değerlendirilmesi ile görevli ve sorumlu 
olan İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulunun; mevzuatla 
kendilerine verilen görevlerinde gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, yukarıda 
açıklanan usulsüz işlemlerle Ali Gündoğan, Tülin Kalın ve Medet Kalkan isimli 
adayların atanmalarına ve hak etmedikleri memuriyet satütüsü elde etmelerine 
imkan sağladığı, sözkonusu işlemleri gerçekleştiren Sınav Kurulu Başkanı 
Dr.Fevzi Sağıroğlu ile Sınav Kurulu üyeleri Dr.Abidin Özçelik, Gülay Özelgin, 
Ecz. Mine Eryüce ve Miraç Konuk'un eylem ve işlemlerinin "Görevi İhmal" suçu 
kapsamına girdiği, bu sebeple adı geçenlerin hakkında T.Ceza Kanun'unun 230.' 
maddesine göre işlem yapılması için C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulması 
icap ettiği, 

Ayrıca, Sınav Kurulunun adıgeçen Başkan ve üyelerinin sözkonusu eylem 
ve işlemleri, Kurum Personel Yönetmeliğinin 124. maddesi (B) bendi (a) 
fıkrasında belirtilen, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmamasında, 
Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak 
fiiline uyduğundan ilgililerin, savunmaları da alınarak, Yönetmeliğin açıklanan 
hükmü uyarınca "Kınama" cezası ile tecziyelerinin uygun olacağı, 

Bunun yanında, sınavlarda müracaatların alınması ve adaylara sınava giriş 
belgesi verilmesi ile görevli olan ilgili ünitenin Personel Servisi memurlarından 
Cavit Uysal ve Personel Servisi Şefi Mustafa Özdemir'in, Ali Gündoğan ile Medet 
Kalkan isimli adayların usulsüz olarak müracaatlarını kabul ettiklerini ve bu 
adayların atanmaları için mevzuata aykırı belgelerinin Genel Müdürlüğe 
gönderilmesini sağladıkları, ancak adıgeçenlerin bu eylem ve işlemlerinin T.Ceza 
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Kanunu kapsamına giren bir suç niteliğinde bulunmadığı düşünüldüğünden, 
haklarında bu yönden bir işlem yapılmasının uygun olmayacağı, 

Buna karşılık, davranışları Kurum Personel Yönetmeliğinin 124. maddesi 
(B) bendi (a) fıkrası kapsamındaki fiillere uyduğundan, Cavit Uysal ve Mustafa 
Özdemir'in de, savunmaları alınarak, "Kınama" cezası ile cezalandırılmaları 
gerektiği, 

Kurumun Ankara ve İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüklerince gerçekleştirilen 
sözkonusu sınavlar sonucunda, sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve 
sonuçlarının özenle değerlendirilmesi ile görevli ve sorumlu olan Sınav 
Kurullarınca sınavı kazandığı bildirilen adayların atanmaları sırasında, yazılı sınav 
kağıtlarına göre gerçekten sınavı kazanıp kazanmadıkları hususunda Genel 
Müdürlük yetkililerinin bir inceleme yapma görevleri bulunmadığı, bu sınavlar 
sırasında adayların mevzuata uygun ve sınav duyurusunda belirtilen nitelikte 
belgelerle müracatlarının ve sınavı kazananların da mevzuatın gerektirdiği atamaya 
ilişkin belgelerinin sağlanması görevinin bir bakıma Genel Müdürlüğe atama 
teklifi yaptığından birinci derecede Sağlık İşleri Müdürlüklerine ait olduğu, 65 il 
merkezinde yapılan bu sınavlar sonucunda sınavı kazandığı bildirilen 506 
personelin atama işlemlerinin, kısa bir sürede ve iş yoğunluğu içerisinde ve bir 
çoğunun ek'inde liste düzenlenerek toplu onayla gerçekleştirildiği, bu sebeple 
atamalara ilişkin usuli işlemleri yürüten Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile 
Genel Müdürlük yetkililerinin, Sınav Kurulu kararlarını dikkate alarak ve 
ünitelerce sınavı kazanan adaylardan yasal gereklere uygun belge alındığı 
düşüncesiyle hareket ederek işlem yaptıkları, 

Bu itibarla, sözkonusu atama işlemlerini gerçekleştiren Personel ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı görevlileri ile atamalara Olur veren Kurumun eski Genel 
Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun, T.Ceza Kanunu ve disiplin hükümleri kapsamına 
giren bir fiilleri bulunmadığı düşünüldüğünden, haklarında bu yönlerden işlem 
yapılmasının uygun olmayacağı, 

Diğer taraftan; 

Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınavda, yazılı sınavı 
kazanmadıkları halde, fazla puan verilmek suretiyle Kurum Personel 
Yönetmeliğine aykırı olarak bu sınavın kazandırıldığı anlaşılan; Özlem Nazenin, 
Ali Ekber Yavuz, Mesut Susuz ve Yılmaz Kılınç ile İstanbul Sağlık İşleri 
Müdürlüğünce yapılan sınavda, yazılı sınavı kazanmadığı halde fazla puan 
verilerek sınav kazandırıldığı anlaşılan Tülin Kalın, sağlık Kurulu Raporuna göre 
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sakatlık derecesi % 35 olan ve çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olma 
şartını taşımayan Ali Gündoğan ve 10 ay ağır hapis cezası ile hükümlü bulunan 
Medet Kalkan'ın; 

Memurluğa atanma ve dolayısıyla Kurumda işe alınmada aranacak şartları 
taşımamaları sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 98. maddesi ve 
Kurum Personel Yönetmeliğinin 77. maddesi uyarınca, memurluklarının sona 
erdirilmesi gerektiği düşünülmekle birlikte, bu hususta Hukuk Müşavirliğinin 
görüşü de alınarak işlem yapılmasının uygun olacağı, 

Ayrıca, Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılan sınav sonucu Kırşehir 
Hastanesine Hizmetli olarak atanan Çakır Türkkan ile İstanbul Sağlık İşleri 
Müdürlüğünce yapılan sınav sonucu Okmeydanı Hastanesine Hizmetli olarak 
atanan Duran Akgün ve Göztepe Eğitim Hastanesinde görevlendirmek üzere 
Okmeydanı Eğitim Hastanesine Hizmetli olarak atanan Erdal Kızılbuğa'nın 
Kuruma verdikleri Sağlık Kurulu raporlarının, Sakatların Devlet Memurluğuna 
Alınma Sarıları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelikte 
öngörülen resmi Sağlık Kurulu Raporları niteliğinde olmadığı, bu nedenle 
adıgeçenlerin bir Devlet Hastanesine sevk edilerek, sakatlanıp işe girmelerinde 
aranan ve Yönetmeliğin öngördüğü hususları ihtiva eden Sağlık Kurulu raporu 
almalarının temin edilmesinin uygun olacağı, 

. Sonuç ve kanaatına varılmıştır. -

SORUŞTURMA RAPORU SONUCU YAPILAN İŞLEM 

İstanbul'daki sınavla ilgili olarak Beyoğlu 6.. Asliye Ceza Mahkemesinde 
1.10.1998 tarihinde görülen dava sonucu; 

a. Sınav Kurulu Başkanı Dr.Fevzi Sağıroğlu'nun ölmüş olması nedeniyle 
sanık hakkındaki kamu davasının T.C.K'nm 96. maddesi uyarınca ortadan 
kaldırılmasına, 

b. Diğer sanıklar, Abidin ÖZÇELİK, Miraç KONUK, Mine ERYÜCE ve 
Gülay ÖZELGİN'e atılan suçun yasal unsurlar oluşmadığından bu sanıklarında 
atılan suçtan beraatlerine karar verilmiştir. . 

Diğer yandan S.S.K. Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca 3.7.1997 
tarihinde İstanbuldaki sınavla ilgili olarak Sınav Kurulu Başkanı Dr.Fevzi 
SAĞIROĞLU ve Dr.Abidin ÖZÇELİK'in sakatlık derecesi % 35 olan adayın 
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müracaatını kabul etmesiyle ve kazanmadığı halde bir adayı kazanmış gibi 
gösterdiklerinden KINAMA cezası ile tecziyesine, 

Gülay ÖZELGİN ve Miraç KONUK'un haklarında herhangi bir disiplin 
cezasına tayin edilmesine mahal olmadığına, 

Mine ERYÜCE, Mustafa ÖZDEMİR ve Cavit UYSAL'ın DİKKATİ 
NAZARLARININ çekilmesine karar'verilmiştir. 

Ankara'daki sınavla ilgili olarak da sınav komisyonu üyeleri hakkında 
13.10.1998 tarihinde Ankara 18 nci Asliye Ceza Mahkemesince atılı suçlarla ilgili 
olarak herhangi bir delil elde edilemediğinden tüm sanıkların atılı suçların 
beraatine karar verilmiştir. 

Ayrıca Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesi temyiz davasının esastan reddiyle 
hükmün onanmasına, 30.11.1999 tarihinde oy birliğiyle karar vermiştir. 

Ayrıca, 3.7.1997 tarihinde S.S.K. Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin 
Kurulunca Ankarada yapılan sınavın Kurul Üyeleri Yaşar ÇALIŞKAN, Serpil 
BARAN, Orhan AKÇAY, İsa BAYRAM ve Aziz DEMİR'in olayda herhangi bir 
kasıtlarımn ve menfaate yönelik davranışlarının bulunmadığı hususları gözönüne 
alınarak bundan böyle görevlerinde daha dikkatli ve hassas davranmaları hususu 
hatırlatılmak kaydıyla, bu defalık DİKKATİ NAZARLARININ çekilmesiyle 
yetinilmesine karar verilmiştir. 

2. ANKARA VE İSTANBUL DIŞINDAKİ SINAVLARLA İLGİLİ OLARAK 

SSK Genel Müdürlüğünce 1996 yılı başlarında Sakatların Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edilecek sakat personel için açılan 
sınavların (Ankara ve İstanbul'da açılan sınavlar hariç) mevzuat hükümlerine 
uygun olarak yapılıp yapılmadığı, bu sınavlar sonucu yapılan atamalarda 
usulsüzlük bulunup bulunmadığı hususunda yapılan soruşturmada; 

Sözkonıısu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum ünitelerinde memur 
statüsünde istihdam edilecek 515 adet sakat personel için Genel Müdürlükçe yetki 
verilen 65 il merkezinde oluşturulan Sınav Kurulları tarafından yapılan sınavlar 
sonucu, sınavı kazandığı bildirilen 506 adayın gönderilen belgelerine istinaden, 
Genel Müdürlükçe çeşitli ünitelere atamalarının gerçekleştirildiği. 
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üıınlardan, Ankara ve İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüklerince gerçekleştirilen 
sınavlarda ve bu sınavlar neticesinde yapılan atamalarda tespit edilen 
usulsüzlüklerin Bakanlık makamının 9.9.1996 tarihli 753 sayılı Olur'u uyarınca 
Bakanlık Başmüfettişi İsmet BABÜR tarafından ayrı bir soruşturma konusu 
yapıldığı ve bu soruşturma neticesinde 4.4.1997 tarihli ( 1 ) sayılı Rapor 
düzenlendiği, 

Erzincan Sigorta Müdürlüğünce 3 sakat memur kadrosu için açılan sınav 
sonucu, hizmetli olarak sınavı kazandığı bildirilen Naciye BULUTun ilkokul 
mezunu olmayıp Okur-yazarhk Belgesi bulunduğundan atamasının yapılmadığı, 
Ordu Sigorta Müdürlüğünce 5 sakat memur kadrosu için yapılan sınavın kazanan 
aday bulunmadığından ve İsparta Sigorta Müdürlüğünce 3 sakat memur kadrosu 
için açılan sınavın değerlendirmelerin Kurum Personel Yönetmeliğine uygun 
olarak yapılmaması sebebiyle iptal edildiği, 

Çorum Sigorta Müdürlüğünce 6 sakat memur kadrosu için 1.10.1996 
tarihinde yapılan ve bilahare iptal edilip 9.2.1996 tarihinde yenilenen sınavla ilgili 
olarak Genel Müdürlük Müfettişi Vedat TAŞLIÇAY tarafından yapılan soruşturma 
sonucu düzenlenen 1.7.1996 tarihli (4) sayılı Raporda yeralan tespit, değerlendirme 
ve öneriler çerçevesinde sınavın ve buna bağlı olarak atamaların iptal edildiği, 
Sınav Kurulu Başkanı ve Çorum Sigorta Müdürü Mahmut KOÇAK hakkında 
T.Ceza Kanunu ve adıgeçen ile birlikte Sınav Kurulunun diğer üyeleri hakkında 
Personel Yönetmeliğinin disiplin ile ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli 
işlemlerin yapıldığı, 

Batman Sigorta Müdürlüğünce 3 sakat memur kadrosu için yapılan sınavla 
ilgili olarak "sınav sorularının bazı kişilere önceden verildiği, Sınav Kurulu 
tarafından birçok kişiye yardım edildiği, sınavı kazanacak kişilerin önceden 
belirlendiği ve sınav sırasında gerekli özenin gösterilmediği" yolundaki iddiaların 
Genel Müdürlük Başmüfettişi Sabahattin KALELİ tarafından incelenmesi 
neticesinde düzenlenen 8.3.1996 tarihli (3) sayılı Raporda, iddiaları doğrulayıcı 
herhangi bir tespit yapılamadığından sınavı kazanan adayların atanmasında bir 
sakınca bulunmadığının mütalaa edilmesi üzerine atamaların gerçekleştirildiği, 

Kurumun diğer ünitelerinde yapılan sınavlar ve atamaların, Bakanlık 
Makamının 9.9.1996 tarihli 752 sayılı Olur'u uyarınca Müfettişliğinizce tetkikinde; 

Memur statüsünde çalıştırılacak sakat personel için Kurumun Zonguldak 
Sigorta Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulunca 13.1.1996 tarihinde 
gerçekleştirilen sınavın yazılı kısmında Bülent KAYA isimli adayın yazılı test 
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cevap kağıdına göre gerçekten 65 puan alması gerekirken, 2; sorunun cevabının 
hatalı değerlendirilmesi sonucu adıgeçene 70 puan verildiği, yine Kastamonu 
Sigorta Müdürlüğünde 5.1.1996 tarihinde yazılı bölümü gerçekleştirilen sınavda 
Ayhan SANCAK isimli adayın yazılı test cevap kağıdına göre 66 puan alması 
gerekirken 2 sorunun cevabının hatalı değerlendirilmesi sonucu adıgeçene 70 puan 
verildiği, sözlü sınavlarda da başarılı olduğu bildirilen bu adayların Genel 
Müdürlükçe atamalarının yapıldığı, 

SSK personel Yönetmeliğinin 38. maddesinde değerlendirmelerin 100 tam 
not üzerinden yapılacağı ve 70 puan alanların yazılı sınavı kazanmış sayılacakları, 
yazılı ve sözlü sınav notu ortalaması en az 70 olanların yazılı sınavı kazanmış 
sayılacakları hükme bağlanmış olduğundan, adıgeçen adayİara Yönetmelik 
hükümlerine aykırı olarak sınav kazandırıldığı, ancak yapılan bu hatalı 
değerlendirmelerde Sınav Kurulu üyelerinin, ilgililerin yararını hedef alan bir 
düşünce ve tutum içerisinde olmadıklarının, yazılı sınavların çok kısa bir süre 
içerisinde değerlendirildiğinin ve oldukça fazla sayıdaki (Zonguldak için 50 soru, 
Kastamonu için 40 soru) sorudan oluşan sınav sonuçlarının bir an önce tespit 
edilmesi amacındaki Sınav Kurulunun hızlı çalışma temposu içerisinde puanlama 
sırasında bazı hatalı değerlendirmeler yapabileceğinin anlaşıldığı, her iki ünitede 
sadece I 'er adayın yazılı sınav kağıtlarında sözkonusu olan bu hataların münferit 
bir olay niteliğinde kaldığı ve adı geçen adayların sınav kağıtlarında yapılan bu 
değerlendirmelerin gözden kaçan maddi hatalar niteliğinde olduğunun 
düşünüldüğü, bu sebeple kasıtlı bir düşünce ve tavır içerisinde bulunmayan ilgili 
ünitelerin Sınav Kurullarının eylem ve işlemleri T.Ceza Kanunu kapsamına giren 
bir suç niteliğinde olmadığından, haklarında bu yönden işlem yapılmasının uygun 
olmayacağı, 

Buna karşılık; her iki ünite Sınav Kurullarınca yeterli dikkat ve özenin 
gösterilmeyerek, bu hataları sonucu sınavın yazılı bölümünü esasen kazanmamış 
bu adayların başarılı sayılarak, sözlü sınava kabul edilip sınavı kazanmalarının 
neticesinde atanmalarına olanak sağlandığı ve böylece ilgililere hak etmedikleri 
memuriyet statüsü kazandırıldığı, Sınav Kurullarının adıgeçen adayların yazılı 
sınavıyla ilgili değerlendirmelerdeki bu müşterek hatalarının ise üstlemiş oldukları 
görevin yerine getirilmesinde kusurlu davranış olarak mütalaa edildiği, ilgililerin 
bu eyleminin de Kurum Personel yönetmeliğinin 124. maddesi (B) bendi (a) 
fıkrasında belirtilen; "verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, 
görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde 
kusurlu davranmak" fiili kapsamına girdiği, 

Bu itibarla, savunmaları da alınarak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 5 0 -

Zonguldak Sigorta Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Müdür 
Adem KAHRAMAN, Sınav Kurulu Üyeleri Müdür Yardımcıları Zeki 
TANRI KULU ve Ergün ÇİÇEK, Avukat Hamdi DADA'nın Kastamonu Sigorta 
Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulu Başkanı Müdür M.Salih 
KARASALİHOGLU, sınav Kurulu Üyeleri Müdür Yardımcıları Yaşar AKINCI, 
Avukat Bülent AKTUNA, Şefler Şerafettin FİDE ile İrfan KALAFATOGLU'nun 
"Kınama" cezası ile tecziyelerinin uygun olacağı, 

Zonguldak Sigorta Müdürlüğünde yapılan sınavda Sınav Kurulu Üyesi olan 
Şef Nilüfer KAYNAK'ın emekliye ayrılmış olması sebebiyle hakkında bir işlem 
yapılmasının yerinde olmayacağı, 

Kurum Personel Yönetmeliğine göre sınavların adil ve eşit şartlarda 
yapılmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve sınavları düzenli bir şekilde 
yürütmekle Sınav Kurullarının görevli ve sorumlu olduğu, Genel Müdürlükçe yetki 
verilen sözkonusu Sigorta Müdürlüklerinde oluşturulan Sınav Kurullarınca 
gerçekleştirilen sınavlar sonucunda, sınavı kazandığı kararlaştırılan adayların 
atanmaları sırasında yazılı sınav kağıtlarına göre bu sınavı gerçekten kazanıp 
kazanmadıkları hususunda aksine bir iddia sürülmedikçe Genel Müdürlük 
yetkililerinin bir inceleme yapma görevleri bulunmadığı ve sınav kurullarınca 
bildirilen adayların sınavı kazandığının kabul edildiği, yazılı sınavı gerçekten. 
kazanmadıkları anlaşılan Bülent KAYA ve Ayhan SANCAK isimli adayların bu 
sınavı kazanmadıkları yönünde bir ihbar ya da şikayet yapıldığının da tespit 
edilmediği, 

Dolayısıyla, Zonguldak ve Kastamonu Sigorta Müdürlüklerinde yapılan 
sınavlar neticesinde sınavı kazandığı bildirilen, ancak yaptığımız incelemelerde bu 
sınavın yazılı kısmını kazanmadıkları anlaşılan adıgeçen adayların atama 
işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları sebebiyle, Personel ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı görevlileri ile Genel Müdürlük yetkililerinin bir sorumlulukları 
bulunmadığından haklarında işlem yapılmasına gerek olmadığı, 

Zonguldak ye Kastamonu Sigorta Müdürlüklerince yapılan sınavda, yazılı 
sınavı kazanmadıkları tespit edilen Bülent Kaya ile Ayhan Sancak isimli adayların 
memurluğa atanma şartlarını ve dolayısıyla Kurumda işe alınmada aranacak şartları 
taşımadıkları, bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları^Kanunu'nun 98. maddesi ve 
Kurum Personel Yönetmeliğinin 77. maddesi uyarınca adı geçenlerin 
memurluklarının sona erdirilmesi gerektiği, bununla birlikte bu hususta Hukuk 
Müşavirliğinin görüşü de alınarak işlem yapılmasının uygun olacağı, 
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Kurumun Adana Sigorta Müdürlüğünde ( 14) adet sakat memur kadrosu için 
20.1.1996 tarihinde yazılısı yapılan sınavın değerlendirilmesinde ilkokul mezunu 
gruptan 9 aday, lise ve dengi okul mezunu gruptan da 2 aday olmak üzere toplam ( 
1 I ) adayın 100 tam not üzerinden 70 ve daha yukarı puan alarak başarılı 
olduğunun görülmesi üzerine, Sınav Kurulunca değerlendirmenin bu aşamasında 
ve henüz' sınav sonuçları ilan edilmeden, Genel Müdürlük yetkilileri ile 
görüşülerek alınan sözlü olur uyarınca, kadronun (14) kişi olması, yeniden sınav 
yapmanın zorluğu ve bundan sonra yapılacak sınava katılacakların da yaklaşık aynı 
kişiler olacağı hususları gözönünde bulundurularak, boş kalacak 3 kadro için 
ortalama düşürme kararı alındığı, hesaplama neticesinde ilkokul mezunu gruptan 
87,50 puanla, lise mezunu gruptan da 72,50 puanla en yüksek notu alanın puanının 
100 tam not kabul edilerek 70 puana tekabül eden baraj puanın bulunduğu, böylece 
ilkokul mezunu gruptan 8 ve lise mezunu gruptan 27 adayın daha sözlü sınava 
çağrılmasına karar verildiği, yapılan sözlü sınav neticesinde sınavı kazandığı 
bildirileri 14 personelin Genel Müdürlükçe çeşitli ünitelere atamalarının yapıldığı, 

Bu sınavda yazılı sınavın ilk değerlendirilmesinin neticesinde, kadro 
sayısından daha az sayıda adayın başarılı olduğunun görülmesi üzerine, 
uygulamada sıkça kullanılan ve değişik uygulamaları olduğu ifade edilen ve genel 
bir ifade ile sınav sonuçlarının adayların başarı standartlarına göre notlandırılması 
(değerlendirilmesi) şeklinde tarif edilen "CURVE" yönteminin uygulandığı, bu 
yönıcminKurumca daha önce 21.7.1994 tarihinde öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen 150 icra memuru kadrosu ve 
3.9.1994 tarihinde 25 Eczacı kadrosu için yapılan sınavlarda da uygulandığı, 

Yazılı sınav neticesinde kadro sayısından daha az sayıda başarı sağlayan 
adaylardan bir bölümünün de sözlü sınavda başarısız olabileceği dikkate 
alındığında, yazılı sınavda başarı sağlayanların sözlü sınava çağırılarak neticede 
başarılı olabilen adaylarla yetinilmesi halinde, büyük sıkıntılarla'gerçekleştirilen 
sınavın bir süre sonra yenilenmesi durumu ile karşı karşıya kalınacağı, sınav 
sonuçlan henüz ilan edilmeden ve adayların başarı sıralaması da değiştirilmeden 
Kurumun Adana Sigorta Müdürlüğünde yapılan sakat memur alınması ile ilgili 
sınavın yazılı kısmında "CURVE" yönteminin uygulanarak başarının 
belirlenmesinde eşitlik ilkesine aykırı davranılmadığı, kayırmacılığa ve haksızlığa 
meydan verilmediği, bu yöntemin uygulanması ile sözlü sınava davet edilecek aday 
sayısının lazlalaştırılarak, kadro sayısından daha fazla adayla yapılan sözlü sınavda 
başarılı olabilenlerin rahatça belirlenmesi olanağı sağlandığı, 
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"CURVE" yönteminde, sınavda en yüksek notu alanın puanı 100 taın not 

kabul edilerek, bu adayın puanının tam puana getirilmesinde oluşan orana göre 
diğer adayların hesaplanan yeni puanları çerçevesinde başarıları tespit 
edildiğinden; bu yöntemin Kurumun Adana Sigorta Müdürlüğünde yapılan sınavda 
uygulanmasının, Personel Yönetmeliğinin 38. maddesinin "Sınavlarda 
değerlendirmeler 100 tam not üzerinden yapılır. 100 üzerinden-70 alanlar yazılı 
sınavı kazanmış sayılırlar" şeklindeki hükmüne aykırılık teşkil etmediği, zira 
sınavda en yüksek notu alanın puanının 100 kabul edilmesi ile değerlendirmelerin 
yine 100 tam not üzerinden yapıldığı ve bu puanın tam puana getirilmesi için 
oluşan orana göre yeniden puanların hesaplanması neticesinde 70 ve daha fazla 
puan almış olanların başarılı sayıldıkları, dolayısıyla bu hususun sınavın 
geçerliğine bir etkisi bulunmadığı, 

Bu itibarla, Kurumun Adana Sigorta Müdürlüğünde (14) sakat memur 
kadrosu için gerçekleştirilen sınavın yazılı kısmında; başarı ortalamasının düşük 
çıkması ve kadro sayısından daha az sayıda (11) adayın başarılı olması üzerine 
"CURVE" yönteminin kullanılarak ortalama düşürmek suretiyle değerlendirme 
yapılmış olması sebebiyle, sınavı gerçekleştiren Ünite Sınav Kurulu ve Genel 
Müdürlük yetkililerinin usulsüz ye hatalı davranışları bulunmadığı ve haklarında 
bir işlem yapılmasının yerinde olmayacağı, 

Yapılan tetkiklerde, bu sınavlar sonucu atamaları yapılmış olan adaylardan, 
Raporumuza ek olarak fotokopileri konulan (13) adaya ait Sağlık Kurulu 
Raporlarının, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Hangi İşlerde 
Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü Resmi Sağlık Kurulu 
Raporları niteliğinde olmadıkları, bu nedenle sözkonusu personelin görev yaptığı 
mahallerdeki Devlet Hastanelerine sevk edilerek, Yönetmeliğin öngördüğü ve 
sakatların işe alınmalarında kullanılan sağlık kurulu raporu almalarının temin 
edilmesi gerektiği, 

! 
• ı 

Sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

SORUŞTURMA SONUCU YAPILAN İŞLEM 

S.S.K. Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca; 

Zonguldak. Sigorta Müdürü Adem KARAMAN, Zeki TANRIKULU ve 
Ergün ÇİÇEK ile Avukat Hamdi DADA'nın DİKKAT nazarlarının çekilmesine, 
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Kastamonu Sigorta Müdürlüğü Müdürü M.Salih KARASALİHOĞLU, 
Müdür Yardımcısı Yaşar AKINCI'nın, Avukat M.Bülent AKTUNA'nın ve Şef 
İrfan KALAFATOGLU'nun DİKKAT nazarlarının çekilmesine, 

Kırklareli Sigorta Müdür Yardımcısı Şerafettin FİDE'nin DİKKAT 
nazarlarının çekilmesine, 

6.8.1996 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir. 

3. ÇORUM'DAKİ SINAVLA İLGİLİ OLARAK 

- 10.0-1.1996 tarihinde yapılan sınavın, oluşturulan komisyonca; Personel 
Yönetmeliğinin 38. maddesinin 30.01.1989 tarih, 20065 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile yazılı sınav değerlendirmesinin 100 puan 
üzerinden 70 alanların kazanmış sayılacağı esasının dikkate alınmayarak, 
değişiklikten önceki duruma (60 puanın kazanmış sayılması) göre işlem yapılması 
sonucunda, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca iptal edildiği, 

-09.02.1996 tarihinde yapılan sınavda, Müdür Mahmut KOÇAK'ın, daha 
önceki sınavı kazanan 6 adayın kağıtlarının sınav esnasında en alta koyarak ve 
sınav sonrası komisyonca verilen yarım saatlik mola sırasında, cevap kağıtlarında 
kör görmez adını verdiği ve yanlış cevapların silinerek yerlerine doğru cevapların 
yazılması şeklinde gerçekleştirdiği usulle, bazı adayların yazılı sınavı 
kazanmalarını temin ettiği, bu eylemine diğer sınay komisyon üyelerinin iştirak 
etmediği, 

Mahmut KOÇAK'ın yukarıda açıklanan fiili bazı siyasi ve idari baskılar 
sonucunda yaptığını belirtmesine rağmen, kendisine yeğeninin de içlerinde 
bulunduğu kişiler adına her hangi bir baskı gelmiş olmasının, yaptığı fiilin 
mazereti sayılmayacağı, siyasi ve idari baskı olduğu şeklinde şüpheler ve 
toplumsal gerçekler bulunsa dahi, hiç bir nedenin özellikle de yazılı sınavda böyle 
bir haksızlığın yapılmış olmasının gerekçesi olamayacağı gibi bu hususta bir tesbit 
yapılmayacağı, 

İki sınavın mülakatında da objektif olunmadığı yönünde müşahadeler 
olmasına ve bir sınav komisyon üyesinin vicdani rahatsızlığını belirtmesine ve 
Müfettişlerimizce de tarafsızlığın sağlanmadığı şeklinde şüpheler oluşmasına 
rağmen, bu hususta da bir tesbitin mümkün olmadığı, 
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Mahmüt KOÇAK'ın gerçekleştirdiği bu fiil sonucunda, haksızlık yapıldığı 
iddiası sübuta erdiğinden 09.02.1996 tarihli sınavın bütün sonuçlarıyla iptal 
edilmesi ve adıgeçenin fiilinin Türk Ceza Yasası ve Disiplin açısından 
değerlendirilmesi gerektiği, 

-Sınavı kazanarak atamaları yapılan adaylardan ikisinin (Hüseyin ÖZTÜRK 
ve Hakan BAKBAK) sakatlık derecelerinin, Sakatların Devlet Memurluğuna 
Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkındaki Yönetmeliğin 2. 
maddesinde belirlenen asgari % 40'lık orandan düşük olduğu ve bu nedenle anılan 
Yönetmeliğe aykırı olarak sınava alındıkları ve atamalarının yapıldığı, 

Bu işleme esas, raporların, Çorum Devlet Hastanesi Sağlık Kuruluna ait 
resmi rapor niteliğinde olması ve Devlet Hastanesi görevlilerinin, Sosyal Sigorta 
Sağlık İşlemlerinin sonucunda, sakatlık derecelerini yanlış belirlemeleri nedeniyle, 
Çorum Sigorta Müdürlüğü ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, bu 
hususla ilgili olarak sınav ve atama aşamalarında kusurlarının bulunmadığı, 

Bu tür sınavlarda, siyasi veya çeşitli baskıların oluşması ve sınavları yapan 
kurum Personellerinin birçok memuriyet endişesi (görev yeri değişikliği vs.) 
taşımaları nedeniyle, oluşabilecek baskılara karşı objektif çalışma imkanlarının 
azalması sonucunda, toplumda Kurumumuzun itibarını sarsan ve güvensizlilc 
duygusunu oluşturan eleman alımlarının, çeşitli etkilerden uzak ve hakkaniyete 
uygun yapılmasını teminen . mevzuat değişikliklerinin biran önce 
gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı, 

Tespiı ve müşahade edilmiştir. 

Bu nedenle; \ 

4.1 - Türk Ceza Yasası Yönünden: 

09.02.1996 tarihinde Çorum Sigorta Müdürlüğünde yapılan Sakat Memur 
Sınavının yazılı aşamasında, cevap kağıtlarının komisyon tarafından 
değerlendirilmesine geçilmeden , kör görmez adı verdiği ve yanlış cevapların 
silinerek yerine doğru cevapların işaretlenmesi yöntemi ile cevap kağıtlarında 
sahtekarlık yapmak suretiyle, bazı adayların sınavı kazanmalarını sağlayan, bu 
vesile sınavın tarafsızlığına gölge düşüren ve görev ve yetkilerini kötüye 
kullanarak Kurumumuzun toplum içerisindeki itibarını zedeleyen, Sınav 
Komisyonu Başkanı ve Çorum Sigorta Müdürü Mahmut KOÇAK hakkında 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 
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Sınav komisyonunun diğer üyelerinin, Mahmut KOÇAK'ın fiiline 
iştiraklerinin olmaması ve mülakatlarda taraflı davranıldığı iddiaları tam olarak 
sübuta ermediğinden haklarında, 

Hüseyin ÖZTÜRK ve Hakan BAKBAK'a ait ve atamalarının dayanağı olan 
Çorum Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporlarındaki sakatlık derecelerinin 
gerçek durumu yansıtmamasının, anılan hastanenin ilgili tüzüğün uygulanmasında 
titiz davranılmaması ve yeterli bilgi sahibi olunamamasından kaynaklandığı, bu 
nedenle raporu tanzim edenler hakkında, 

Suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığı, 

4.2- Disiplin Yönünden: 

Çorum Sigorta Müdürü ve Sınav Komisyon Başkanı Mahmut KOÇAK'ın, 
09.02.1996 tarihinde gerçekleştirilen Sakat Memur Sınavının yazılısında, bazı 
adayların (Hüseyin ÖZTÜRK, Mustafa Tahir AŞKIN, Hakan BAKBAK. Aytekin 
GÜRBÜZ, Levent ATAKAN ve Halil SAPANCI) cevap kağıtlarında, kör görmez 
adını verdiği ve yanlış cevapların silinerek, yerine doğru cevapların işaretlenmesi 
yöntemi ile yazılı sınavı kazanmalarını sağlayan, bu vesile sınavın tarafsızlığını 
ortadan kaldıran ve görev ve yetkilerini kötüye kullanmak sureliyle, 
Kurumumuzun toplum nazarındaki itibarını zedelemesi nedeniyle. Personel 
Yönetmeliğinin 124/E-g maddesi uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarılma 
cezası ile tecziye edilmesi, 

Sınav Komisyonunun diğer üyelerinin (Asuman TOLON, İlyas SAĞLAM, 
Haluk DELİKARA, Kemal KAVUKÇU ve Erdal YALÇINKAYA) sınavın tarafsız 
ve objektif yapılmasında azami özeni göstermemeleri nedeniyle, bundan böyle bu 
tür görevlendirmelerde, daha dikkatli ve titiz davranarak, Kurumumuzun itibarının 
korunması ve güvenilirliğinin sağlanmasını teminen adıgeçenlerin yazılı olarak 
dikkatlerinin çekilmesi, 

4.3-İdari Yönden: 

Yazılı aşamasında bazı adayların cevap kağıtlarında değişiklik yapılarak. 
sınavı kazandırıldıklarının tesbit edilmesi nedeniyle, 09.02.1996 tarihinde yapılan 
Çorum Sigorta Müdürlüğü Sakat Personel Sınavının ve buna bağlı olarak yapılan 
personel atamalarının iptal edilmesi, 
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Kurumumuzun personel alımı maksadıyla yaptığı sınavların, siyasi ve idari 
baskılar nedeniyle objektiflik ve tarafsızlıktan uzak hale gelmemesi ve 
Kurumumuzun toplum nazarındaki itibarının zedelenmemesi ve güvenilirliğinin 
yeniden kazandırılmasını teminen Personel Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle, 
yazılı sınavların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla yapılması 
(soruların hazırlanması, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi), mülakat 
aşamasında, katılan adaylara yöneltilen soruların ve komisyon üyelerinin aday 
hakkındaki düşüncelerinin ve verdiği 'mülakat notunun dayanağının yazılı 
tutanaklara geçirilmesinin sağlanması, 

İptal edilen sınavın yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda, sakatlık 
dereceleri, ilgili Yönetmeliğin asgari şartı olan %40'ın altında bulunan Hakan 
BAKBAK ve Hüseyin ÖZTÜRK'ün sınava kabul edilmemeleri gerektiği, 

4.4- Kurum Özlük Hakları Yönünden: 

Yapılacak bir işlem olmadığı, 

Sonuç ve Kanaatine varılmıştır. 

SORUŞTURMA RAPORU SONUCU YAPILAN İŞLEM 

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Müfettiş raporu sonucu Müdür Mahmut 
KOÇAK, 16.04.1998 tarihinde 2 yıl 11 ay Ağır Hapis Cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. İş bu karar Yargıtay 6. Ceza Dairesince 
22.06.1999 tarihinde onanarak kesinleşmiştir. 

Müfettiş Raporu doğrultusunda atamalar iptal edilmiş, ancak ataması iptal 
edilen bu şahıslar Mahkeme kararlarıyla yeniden görevlerine başlamışlardır. 

SSK Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca 06.08.1996 tarihinde 
yapılan incelemede Çorum Sigorta Müdürü Mahmut KOÇAK'ın Sınav Komisyonu 
Başkanı olarak iştirak ettiği Sakat Memur Sınavının yazılısında, Hüseyin 
ÖZTÜRK, Mustafa Tahir AŞKIN, Hakan BAKBAK, Aytekin GÜRBÜZ, Levent 
ATAKAN ve Halil SAPANCI isimli adayların kağıtlarının sınav bitiminde en alta 
koyarak, sınav Komisyonunca verilen yarım saatlik mola esnasında, diğer üyelerin 
olmadığı bir ortamda cevap kağıtlarında yanlış cevapları silerek, yerine doğru 
cevaplan işaretlemek suretiyle, ilgililerin yazılı sınavı kazanmalarını sağladığı 
anlaşılmakla, sınavın tarafsızlığını ortadan kaldıran, görev ve yetkilerini kötüye 
kullanarak Kurumumuzun toplum nazarıdaki itibarını zedeleyen adı. geçenin 
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Personel Yönetmeliğimizin 124/E Maddesinin (g) fıkrası gereğince Devlet 
Memurluğundan çıkarma cezası ile tecziyesi cihetine gidilmesi gerekmekte ise de; 
konunun Adli Makamlara intikal ettirilmiş bulunması sebebiyle Mahkeme 
neticesinde durumu yeniden değerlendirmek kaydıyla ve geçmiş hizmetleri de 
dikkate alınarak bu defalık anılan yönetmeliğimizin 124/D Maddesi uyarınca 
Kademe Belirlemesinin Durdurulması cezası ile tecziyesine, ancak; 1 'inci 
derecenin 4'üncü kademesinden maaş almakta olan ilgiliye bürüt aylığının 1/4 
oranında kesinti yapılmasına karar verilmiştir. 

V-DEĞERLENDİRME 

I-Genel Değerlendirme ^ 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; 

- Yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler gereği kamu kurumlarının personel 
sayısının %2'sinin sakat ve hükümlü olması gerekmektedir. Bu yasal zorunluluğun 
yerine getirilmesi için S.S.K.'mn kontenjan boşaldıkça hemen hemen her yıl sınav 
açmak zorunda olduğu hangi ile ne kadar personel alınacağı kanun gereği 
kendiliğinden belli olduğu ve ne sınavların açılmasında ne de kaç kişi alınacağı 
hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya başka birinin tasarruf 
hakkının olmadığı anlaşılmıştır. 

- Sınav yapılacak illerde personel yönetmeliğine uygun olarak sınav 
komisyonları oluşturulmuştur. Sınav komisyonlarının oluşumunda sınav 
komisyonu başkanının ve üyelerinin kim olacağı yönetmeliklerde makam sayılarak 
belirtilmiştir. Sınav komisyon başkanının ve üyelerinin belirlenmesinde bakanın 
onayının yada tasarrufunun olmadığı anlaşılmıştır. 

- Sayın Bakan Mustafa KUL görevdeyken bazı illerdeki sınavlarla ilgili 
olarak şikayetler gelmiş ve her şikayet için müfettiş görevlendirilmiştir. 
Usulsüzlüğün olduğu yerlerde sınavlar iptal edilmiş, sorumluları açığa alınmış ve 
tekrar sınav yapılmıştır. 

- Eski hükümlülerin siyasi suçlu mu, adi suçlu mu diye ayrıma gidilmesi 
mevcut mevzuat gereği mümkün değildir. 1983 yılında Adalet Bakanlığınca 
çıkarılan bir genelge ile ömür boyu kamu hizmetlerinden mahrum olanların bu 
mahkum kontenjanından yararlanabilecekleri belirtilmiş ve daha sonra Bakanlar 
Kurulu kararı ile genelgeye uygun bir düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki eski 
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hükümlülerin sınava alınmasında adli makamlara ve kuruma herhangi bir şikayet 
olmamıştır. . 

- Sayın Bakanın sınav kurulunu teşkil edecek komisyon üyelerinin önceden 
belli makamlara atamasını yapması mümkün değildir. Çünkü S.S.K.'da 1-4'üncü 
derecede olan atamaları yönetim kurulu, 5-15'inci derecede olanları ise S.S.K. 
Genel Müdürü atamaktadır. 

- Türkiye çapında yapılan sınavlarda Çorum Sigorta Müdürlüğünce 
Çorum'da yapılan sınav hariç diğer sınav kurulu üyeleri haklarında açılan tüm 
davalardan beraat etmişlerdir. Sadece Çorum Sigorta Müdürü ve sınav kurulu 
başkanı, yeğeninin sınav kağıdını sınav kurulundan habersiz değiştirerek sınavı 
kazanmasını sağladığından hapis cezası almıştır. 

- Sorular sınav yapılan yerlerde sınav kurullarınca birbirinden bağımsız 
olarak hazırlanmıştır. 

- Sınava müracaat sakatlık oranı % 40'ın üzerinde olmasına rağmen, % 35 
sakat olanların sınava alınmasının yeterli oranda sakatlık raporu almış olmasından 
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Sınav kurulu ve genel müdürlüğün sağlık kurulundan 
yeterli oranda alınan bu raporları kabul edip etmemek gibi bir yetkisi yoktur. Bunu 
tetkik etmesi ya da değerlendirmesi mümkün değildir. 

- Sınav ilanında usulsüz olarak % 70'in üzerinde sakatların kabul 
edilmeyeceği belirtilmiştir. Ancak Altı Nokta Körler Derneğince itiraz edilerek 
sakatlık oranı % 70'in üzerinde olanlarda sınava alınmıştır. Komisyonumuzca bu 
konu detaylı bir şekilde araştırılmış ve % 70 barajının yönetmelikte olduğu ve daha 
öncede uygulandığı anlaşılmıştır. 

Tüm bunların ışığında komisyonumuz; sınavın v açılmasında, sınav 
komisyonlarının oluşumunda, soruların hazırlanmasında, kaç kişinin alınacağı 
hususunda sakatlık oranlarının belirlenmesinde, müracaatların 
değerlendirilmesinde, sınavı kazananların atanmasında dönemin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı sayın Mustafa KUL'un herhangi bir yazılı yada sözlü 
talimatlarının ve tasarruflarının olmadığı kanaatine varmıştır. 
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2-Komisyon Üyelerinin Nihai Kararları 

(BAŞKAN) -Değerli arkadaşlarım (9/34) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonumuzun toplantısını açıyorum. 

Toplantımızda yeterli sayımız yardır. 

Daha önceki günlerde belirtiğimiz gibi, bugün, toplantılarımızın sonuç 
noktasına gelmiş bulunmaktayız, rapor yazımı noktasına gelmiş bulunmaktayız. 

Üye arkadaşlarımızın verdiği karar doğrultusunda, eksüre talebimiz 
olmamıştır. Eksüre talebi olmamasından dolayı da, ayın 17'sinde, buradan çıkan 
sonucu,. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmak zorundayız. 
Raporumuzu, o gün hazırlayıp Mecliste, sizlerle beraber Meclise sunacağız. 

Bu konuyla ilgili, o günün yöneticilerinin görüşlerini aldık ve bu konuyla 
ilgili, yargıya intikal etmiş konuların sonuç noktasını aldık. Şu andaki akıbetlerini 
aldık. Bugünün yöneticilerinden değerlendirmeleri aldık ve bunlarla, hep beraber, 
kafamızda, bu konuyla ilgili yeterli bilginin oluştuğu kanısındayım. 

Sizlerin de görüşünü aldıktan sonra, raporun hazırlanmasına yetkili 
arkadaşımıza talimat vererek, ayın 17'sine yetiştirilmek üzere, hazırlanması 
yönünde bir eğilimimiz var. 

Şimdi, bu konuyla ilgili, tek tek, arkadaşlarımızın görüşünü alarak, karar 
vereceğiz. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; soruşturma komisyonları, gerçekten, son 
derece önemli bir görev alanıdır. Bir siyasî için, objektif kriterler temel olmak 
üzere, bir vicdanî kanaat arz etme, ifade etme noktasındayız. Sizin de bahsettiğiniz 
gibi, 1995'te görevde olan bürokratların ve ilgili sayın bakanın ifadelerine, 
görüşlerine başvuruldu. Keza, bugün için görevde olan arkadaşlarımızın konuyla 
ilgili teknik ve idarî noktadaki görüşleri ortaya atıldı. 

Benim kişisel kanaatim, çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum, bu konu 
yargıya inıikal etmiş, yargının verdiği, bir yer hariç, hemen hemen diğerlerinde, 
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çok ciddî bir yargı sonucu da yok. Çorum'daki bir arkadaşın değişik nedenle 
cezalandırılması bahis konusu olmuş ve bütün bunlara baktığımızda, hepimiz 
siyasetçiyiz. Ben de, kısa dönem, hasbelkader, üç dört aylık seçim hükümeti 
döneminde bakanlık görevinde bulundum. Özellikle o dönemin kendine özgü son 
derece sıkıntılı bir atmosferi vardır. Seçime giden bir hükümet, zaman zaman, 
milletvekillerinden, seçmenlerinden -tabiri caizse- gelen teklifleri çok ayrıntılı 
olarak inceleme durumunda olamayabilir, ilgili bürokratlarına şu veya bu şekilde 
bunun/incelenmesiyle ilgili talimat verebilir ki, bu olayda da bakanın, bizatihi, 
SSK'ya direkt bir talimat verme durumunda da olmadığını, burada, hepimiz, hem 
biliyoruz hem de ifadelerden bu izlenimi de aldık. 

Benim kişisel kanaatim, özellikle Sayın Bakan hakkındaki, Mustafa Kul 
hakkındaki bu soruşturma önergesinde, Bakanın ciddî bir kusurunun olmadığı 
izlenimini aldım ve hakkında soruşturma açılmasının aleyhinde olduğumu, bu 
ifadelerimle beyan etmek istiyorum. 

VAHİT KAYRICI (Çorum) -Ben de soruşturmanın açılması taraftarı 
değilim; çünkü, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar içerisinde, soruşturma 
komisyonlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha ciddî meselelerde 
kullanmak lazım. Yani, nihayetinde, işe insan almışlar, uzaydan da kimseyi 
getirmemişler, yurt dışından casus da getirmemişler; Türk insanından insan 
almışlar. Ben de o kanaatteyim; soruşturma açılmasında fayda görmüyorum. 
Burada, karşılıklı, siyasî yapılmış bir şey olarak görüyorum. 

Soruşturma açılmaması lazım. 

NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sayın Başkan, bu, son derece uzunca bir 
mesai sarf ederek araştırdığımız bir konu; gerek geçmişteki yöneticiler gerek 
şimdiki yöneticilerin gerekse mahkeme kararlarının doğrultusunda Sayın Kul 
hakkında herhangi bir şey ben göremedim, hiçbir suçlayıcı unsura 
rastlamayamadım. Son derece sübjektif bir şekilde bize gelmiştir. Kaldı ki, kendi 
dönemini de bazı yönlerdeki suçlamalar kapsamamaktadır. 

Vicdanî kanaatim, soruşturmanın açılmaması yönündedir. 

PERİHAN YILMAZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Mustafa Kul hakkında açılması istenilen soruşturma konusunda gerekli 
incelemeyi hepimiz birlikte yaptık; fakat, ciddî bir iddia olduğuna inanmıyorum. 
Nihayet, işçi alımı söz konusudur. Bu, her bakanın yaptığı bir işlemdir. Sınav, 
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' kurallara uygun olarak yapılmıştır; hatta, iddiayı ortaya koyanlar bile, şu an, ortada 
yoktur. Asılsız buluyorum, soruşturma açılmasını gerekli görmüyorum. 

HAKKI OĞUZ AYKUT (Hatay) - Ben de diğer arkadaşlar gibi, aynı 
kanaate sahibim. Bir bakanın işçi alımından dolayı yargılanmasını uygun 
görmüyorum; ancak, bu şartlar altında yapılacak ikaz, zaten, Sayın Bakanın 
eleştirisiyle olmuştur, idarî cezadaki yeri olmadığını takdir ediyorum, soruşturmayı 
uygun görmüyorum. 

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - Ben de, soruşturma açılmaması 
yönünde fikrimi beyan etmek istiyorum. Arkadaşlarım sebeplerini belirttiler, 
hepsine katılıyorum. 

CEVDET AKÇALI (Kütahya) - Sayın Başkan, esasen, bu konuda 
soruşturma açılmasına da karşı idim; çünkü, soruşturma açılmasının çok ciddî bir 
konu olması lazım. Maalesef, Parlamentomuzda, bu soruşturma meselesi siyasî 
maksatlarla kullanılmıştır ve böyle, çok basit meselelerde soruşturma açıldığı için, 
asıl açılması lazım gelen konular ihmal edilmiştir. Ben, bu yüzden, arkadaşların 
kanaatine katılıyorum; soruşturma için, herhangi bir sebep görmüyorum. 

BAŞKAN: ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul)- Tüm konuşmalarınızdaki 
bir noktayı hukukî bir dile çevirmek için söylüyorum. Soruşturma açılmak değil 
de... Soruşturma komisyonları, Yüce Divan diye geçiyor. Soruşturma 
komisyonunun terimiyle, Yüce Divana şevkine mahal yoktur... 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Evet... 

CEVDET AKÇALI (Kütahya) - Hepimizin kanaati o... 

NECDET TEKİN (Kırklareli) - Tabiî... 

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) - Evet, tutanaklar o şekilde 
değişsin... < 

BAŞKAN - Tutanaklar o şekilde redakte edilirse... 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Sayın Başkanım, herhalde, ifadelerde 
soruşturma açılmasın denildiği zaman, Yüce Divan gitmesin demek... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



-62-

BAŞKAN - Yüce Divana gitmesin... Soruşturma komisyonlarının dili 
açısından uyardım. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, hepinizin çok çalışarak bu konuda 
verdiğiniz zamana, ehemmiyete çok teşekkür ederek, ben de komisyonun bu 
görüşlerine katıldığımı beyan etmek istiyorum. 

Yüce Divana şevkine mahal yoktur ve bu noktada da, bundan sonraki 
verilecek soruşturma önergelerinin de çok daha ciddî irdelenmesi gerektiğini, çok 
daha ciddî konulara dayandırılması gerektiğine inanıyorum. 

Parlamentonun elinde iki tane silahı vardır; bir araştırma, bir soruşturma 
komisyonlarıdır. Birincisi, araştırmalar, bir konunun üzerine giderek gerçeği ortaya 
çıkarmaktır. Soruşturmalar ise, tek bir hedefe yönelik ve onu itham edip tamamen 
siyasî hayatını bitirecek konulardır. Bir soruşturma açılırken, böyle önemli bir 
yaptırımı, lalettayin siyasî amaçlar uğruna, günübirlik kullanırsak, Parlamentonun 
itibarının da zedelendiği noktasına geleceğimize inanıyorum. 

Bugün, 1980'lere kadar baktığımda, soruşturma komisyonları, çok az 
noktada işlemiş; ama, hepsi de, çok etkili tesirler bırakmış, hükümetleri 
devirmiştir. Bugün, Parlamentoda, ne yazık ki, 1995-1999 yılları arasında bir hayli 
soruşturma komisyonları, siyasî öç alma noktasında işlemiş; ama, hepsi de, 
ağırlığını yitirmiş. Şu anda 15 komisyon çalışıyoruz, soruşturma komisyonları, 
salonlarda yer bulamıyoruz. Böyle, önemli bir silahı, bir siyasî üstünlük sağlamak 
için birbirimizin üzerine kullanırsak, ne olacağını hep beraber görüyoruz. 

Ben de, Yüce Heyetinizin görüşüne uyarak, o zamanın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Kul hakkında açılan soruşturmada, Yüce Divana 
şevkine mahal görmediğimi ve gereğinin de olmadığını söylemek istiyorum. 
Kararın da bu yönde hazırlanması ve... 

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli)-Oybirliğiyle oluşturulmuş... 

IÎAŞKAN - Evet, şu anda komisyona katılan tüm arkadaşlarımızın 
oybirliğiyle karar verdiğini söylemek istiyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, ayın 17'sinde, en son şeklini alacak 
ve İVleclis Başkanlığına iletilecektir. (Ek-8) 
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VI-SONUÇ 

Yapılan soruşturma neticesi Komisyonumuz konuyu derinlenmesine 
inceleyip araştırmıştır. Elde edilen bilgi ve belgelerle tanıkların alınan ifadeleri ve 
yapılan savunmayı 12.04.2000 Çarşamba günkü toplantısında değerlendiren 
Komisyonumuz, bu toplantıya katılan Üyelerine nihai kararlarını vermeleri için 
söz vermiştir. Üyelerimiz sırasıyla söz alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski 
Bakanı Mustafa KUL'un TCK'nın 230 ve 240 inci Maddeleri bakımından Yüce 
Divana Şevkine gerek olup olmadığı konusunda görüş bildirmişlerdir. Görüş 
bildiren bu Üyelerimizin tamamı (8 Üye) Yüce Divana Şevkine Mahal olmadığını 
bel irim işi erdir. 

Yukarıda sunulan nedenlerle; SSK Genel. Müdürlüğü'ııce 1996 yılında 
özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz 
işlemler yapılmasına göz yumarak, görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu 
eylemlerinin TCK'nın 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa KUL hakkında kurulan (9/34) Esas 
Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonumuz yaptığı çalışma sonucunda: Konya 
Milletvekili sayın Hüseyin ARİ ve arkadaşlarınca verilen önergede ileri sürülen 
iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi ve bulgu elde edememiş olup. iddiaların 
vaki olmadığı ve subuta ermediği neticesine varmıştır. . . . . . . 

Bu nedenlerle Komisyonumuz oy birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı Mustafa KUL'un YÜCE DİVANA ŞEVKİNE MAHAL OLMADIĞINA 
karar vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruhfnun tasvip ve 
takdirlerine saygıyla arz olunur. 
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T.C. 
T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I 

(9/34) ESAS N U M A R A L I 
M E C L İ S S O R U Ş T U R M A S I K O M İ S Y O N U 

K a r a r No •. 2 . K a r a r Tarihi:12.04.200Ü 

K A R A R 

Başkan 
Erdoğan TOPRAK 
İstanbul Milletvekili z 

Başkanvekili 
Hakkı Oğuz AYKUT 
Hatay Milletvekili 
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Sözcü 
Şeydi KARAKUŞ 
Kütahya Milletvekili 

Katip 
M. Turhan İMAMOĞLU 
Kocaeli Milletvekili 

Uye 
Perihan YILMAZ 
İstanbul MilletveknT 

Uye 
YaktafeU 
AdanafyMill 

Uye' 
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Kırklareli MiMçtvekili 
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Uye 
Namık Ha^an DURHAN 
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Uye 
Cevdet AKÇALI 
Kütahya Milletvekili 

Uye 
ÖmeıVVe/yi^UB^^ 
DiyarbnMnvmletvekili 
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1K\U\A A.u\Aqie--v 

ekili 
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Uye 
Yaşar İERYILMAZ 
Ağrı İMlilSletv^ili 
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9/34 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU 
RAPORUNA MUHALEFET ŞERHİMDİR 

Soruşturma Komisyon raporunu incelememde sayfa 4,5,6 da belirtildiği 
üzere 1996 yılında özürlülerin Memurluğa alınması için açılan sınavda 
başvuru koşullarında ve alımlarda istismar edildiği belirtilmiştir. 

© Sınava müracaat tarihinde 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen 
müracaatının kabul edilmesi ve atamaların yapılması, 

© Sakatlık oranlarının % 40'dan az, % 70'den fazla olmamasının gerektiğinin 
belirtilmesine rağmen sakatlık oranının % 35, % 85 , %95 olduğu halde 
şahısların müracaatı kabul edilerek atamalarının yapıldığı, 

© Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğünde oluşturulan Sınav Kurulunca yapılan 
sınavda gerekli dikkat ve özen gösterilmeyerek, yazılı sınavı gerçekten 
kazanmadıkları halde, adaylara fazla puan vermek suretiyle sınav 
kazandınldığı, 

© Devlet memurluğuna alınma şartları kumma alınacaklardan aranacak genel 
şartlan taşımadığı, 

Bu sebeplerden dolayı, vatandaşın devlete karşı güveninin zedelendiği, 
Kunımlann saygınlığının zedelendiği partizanlık , hemşehrilik ve adanı 
kayıncılığının hat safhaya ulaştığı partizanca kadrolaşma amaçlandığı için 
böyle bir sınav yapılmıştır. 

Komisyon raporunda yukarıda belirtilen konular yeterince 
incelenmemiştir. Özürlülerle ilgili yapılan sınavda yolsuzluk ve usulsüzlük 
olmadığı, dönemin Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Mustafa KUL* un 
söz konusu sınavlarda illiyet bağı kurulacak bir talimatının ve ihmalinin 
bulunmadığı yönünde komisyon rapomna katılmıyorum. 19.04.2000 

Namık Hakan DURHAN 
MHP Malatya Milletvekili 
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MUHALEFET ŞERHİ 
S.S.K Genel Müdürlüğü'nce 1996 yılında özürlülerin memurluğa alınması için açılan 

sınavda, mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği 
ve kötüye kullandığı gerekçesiyle Mustafa KUL hakkında ilgili kanun ve iç tüzük gereği 
kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun kararına aşağıdaki gerekçeler nedeniyle 
muhalifiz. . 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir sosyal hukuk devletidir. Devletin işleyişi, kanunlar 
çerçevesinde yerine getirilir. Hiçbir kurum ve makam kanun ve tüzüklerde belirtilen usul ve 
mevzuatın dışına çıkma hakkına sahip değildir. Yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 
müfettiş raporunda ve Meclis Soruşturma Komisyonu çalışmaları esnasında yaptığımız 
incelemelere göre, işlemlerin usulsüz olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan yazılı (test) sınavında 70'in altında puan alan 4. kişinin puanları, usulsüz olarak 
yükseltilerek sınav kazandınldığı ve böylelikle atamalarının yapıldığı açıkça ortaya 
konmuştur. Ayrıca 1 kişinin müracaat ve sınav tarihinde 18 yaşını bitirmediği halde, 
müracaatının kabul edilip sınavı kazandığı ve atamasının yapılması için 18 yaşını 
doldurmasının beklenildiği kesin olarak belgelenmiştir. Masumane bir şekilde "18 yaşında 
özürlü bir kızcağımızı işe almak suç mu?" gibi bir savunma yapmak, usul ve mevzuatları hiçe 
saymak manasına gelmektedir. 

Devlet, bütün vatandaşlarına eşit mesafede ve tarafsızlık ilkesiyle yaklaşmak zorundadır. 
Hangi gerekçeyle olursa olsun, hiçbir kurum ve kuruluşun kanun ve tüzüklerin dışına çıkma 
hak ve salahiyeti yoktur. Bu tür davranışlar, kamu vicdanını yaralar. 

İşe almayla ilgili olarak basında yer alan sınav ilanında belirtilen 'iş gücünden % 40'tan 
az ve % 70'ten fazla oranda yoksun olunamaz' ibaresi bazı gerekçelerle değiştirilmiş, % 35 ila 
% 95 arasında iş gücünden yoksun oranda bulunan şahıslar işe alınmıştır. Ancak bu hususla 
ilgili yapılan değişikliklere ilişkin gerekçe, yapılan işin yanlışlığını düzeltmemektedir. Çünkü 
basın yoluyla ilan edilen sınav şartlarının değişikliği yine basın yoluyla ilan edilmediği için, 
daha önceki ilan edilen şartlara göre başvurusunu yapamayan veya başvurusu kabul 
edilmeyen özürlü vatandaşlarımız bu haktan mahrum kalmıştır. Bu durum, yandaşların 
kayrıldığının açık bir delilidir. 

Kurum personel yönetmeliğine göre, sınavların düzenli bir şekilde yapılmasının ve 
sonuçlarının özenle değerlendirilmesi ile ilgili mevzuatla kendilerine verilen yetkiyi kötüye 
kullanarak, 70'in altında puan alan bazı şahısların puanlarının yükseltilerek işe başlatıldığı, 
yapılan soruşturma raporlarında açıkça ortaya konmuştur. 

Bu durumu küçümseyerek, "İş oldu bitti. Dört yıl sonra küçücük bir olayı büyütmeye 
gerek yok" gibi bir mantıkla meseleye yaklaşılmaktadır. Kanun ve tüzükler yerine, hislerle ve 
şahsi kanaatlerle meseleye yaklaşmak, devletin kurum ve kuruluşlarının güvenirliliğini ve 
itibarını yıpratır. 

Örtbas edinilen her hadise, kurumların üzerinde bir leke olarak kalır. Eğer olaylara 
ciddiyetle yaklaşılmazsa, gün gelir ki lekeden başka hiçbir yer görünmez hale gelir. Bu 
bakımdan bu lekeleri temizlemek, en başta Yüce Meclisimize düşmektedir. 1996 yılında 
yapılan sınavla ilgili Sayın Mustafa KUL'un partizanca ve yandaş mantığıyla hareket ettiği, 
görevini kötüye kullandığı kanaatinde olduğumuz için, Soruşturma Komisyonu'nun kararına 
muhalifiz. 

Yakııp BUDAK / Ömc/vehUi IIATİPOĞIOJ Teoma( Rfza GÜNERİ 
Adana Milletvekili / Diyarbakır Milletvekili Konya Ivîîl etvekili 
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DİZİ PUSULASI 

EK 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

TARİH 
-
-

18.2.2000 

28.2.2000 
10.3.2000 

8.3.2000 

-
-

SAYI 
-
-
-

34117 

-
090/0 

409 

288 

-
-

SAYFA 
19 
6 
2 
1 

1 
3 

673 

55 
2 defter 

ozu 
Komisyon yazılan (Giden Evrak) 
Devanı Cetveli 
Komisyon Kararları 
E.KOCAOGLU ve Esat OZ'ün İstifası ve Yaşar 
ERYILMAZ ve Namık K. DURHAN'ın seçimi. 
Vahit KAYRICI'nın mazereti. 
Başbakanlık teftiş Kurulunca konu hakkında 
soruşturma raporu olmadığı hakkında Eki 2 adet 
Y.D.K. raporu. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen 3 
adet soruşturma raporu ve ilgililer hakkında yapılan 
işlem ile yönetmelikler (1 kitapçık) 
Komisyon toplantı tutanakları. 
Gelen, Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

TOPLAM 760 Sayfadan ibarettir. 17.04.2000 
( Sayfa sayısından; 2 Adet Yüksek Denetleme Kurulu Raporu, Yönetmelik 
Kitapçığı, Tekmil İşlem Dosyası ve Gelen, Giden Evrak ve Zimmet Defteri 
hariçtir.) 

\m^s 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 496) 

20 nci Yasama Döneminde Şırnak Milletvekili Bayar Ökten 
ve 57 Arkadaşı ile Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan 
ve 71 Arkadaşı Tarafından Verilen Yasa Dışı Örgütlerle ve 
Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensupla
rının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledik
leri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çete
lerle İşbirliği Yaptıkları, Hükümetin Çeteler ve Mafya ile 
Mücadelede izlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engel
leyerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut 
Yılmaz, Devlet Eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İs
kân Eski Bakanı Yaşar Topçu Haklarında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (9/40, 41) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk olayının bütün boyutları ile çözülebilmesi için dö
nemin iktidarı tarafından her türlü tasarrufta bulunulmuş, Devletin Mülkiye Müfettişleri, Başbakan
lık Müfettişleri, Cumhuriyet Savcıları harekete geçirilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
konuda komisyonlar kurulmuş olmasına rağmen, o dönemde muhalefette bulunan Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz, siyasî emellerine kavuşabilmek için her türlü tahrik ve iftiraya baş
vurmuş, hatta devletin güvenlik güçlerini çete ilan etmiştir. Bununla da kalmayarak ellerinde bilgi 
ve belge olduğunu iddia etmiş, bu olayı çözmezlerse Başbakanlık koltuğunun kendisine haram ola
cağını söylemiştir. 

Ancak, ellerinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenler, bu olayı çözmezlerse Başbakanlık kol
tuğunun kendisine haram olacağını söyleyenler, 1,5 yıldan beri iktidarda oldukları halde, ellerinde 
olduğunu iddia ettikleri belge ve bilgilerin gereğini yapmamışlardır. Hatta olayı çözmek yerine, ola
yın üzerini kapatmak için çalışılmıştır. 

Esasen, 55 inci hükümetin anlayışı ile çete-mafya olaylarının çözüme kavuşturulması mümkün 
değildir. Zira, çete ile temas halinde olan bugünkü iktidarın başıdır, bakanıdır. Dünyanın hiçbir ül
kesinde mafya ile mücadelenin yöntemi bu şekilde değildir. 
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Özellikle son birkaç aydan beri ülke gündemini meşgul eden kasetlerden iktidarın mafya ile ne 
kadar iç-içe olduğu, karşılıklı menfaat ilişkileri içerisinde bulunduğu, mafya liderlerinin talepleri 
doğrultusunda politikalar oluşturulduğu açıkça görülmüştür. 

İktidar, dün Susurluk çeteleri diye adlandırdığı kişileri bugün siyasî amaçları doğrultusunda 
kullanma yolunu seçmiştir. 

Başbakan Mesut Yılmaz'in Budapeşte'de maruz kaldığı darp olayının gerçek nedeni bugüne 
kadar açıklanamamış, sadece yakıt ikmali için Budapeşte'ye gitmek zorunda kalındığı ifade edil
miştir. Asıl düşündürücü olan ise, uzun bir süreden beri hem Türk emniyeti, hem de Macaristan em
niyeti tarafından aranan ve bulunamayan sanık Veysel Özerdem'i nasıl oluyor da ANAP milletve
killeri bulup görüşebiliyor? Sayın Mesut Yılmaz, sanık Veysel Özerdem'i niçin ve hangi gerekçe 
ile af etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki ANAP Pişmanlık Yasasını pazarlık konusu yapmıştır. 

Yine YEŞİL kod adı ile bilinen ve birçok olaya ismi kansan Mahmut Yıldırım'in emniyet güç
lerince arandığı bir sırada Devlet Bakam Eyüp Aşık, bir TV programına çıkarak YEŞİL'in yerini 
bildiğini ve kontrolleri altında olduğunu açıklamıştır. Sayın Başbakan Mesut Yılmaz ise, yine aynı 
konuda önce YEŞİL'in öldüğünü, daha sonra da Akın Birdal'ın YEŞİL'in direktifleri ile vuruldu
ğunu açıklamış ve bir süre sonra da "Beni yanlış bilgilendirmişler" demek suretiyle olay örtbas edil
meye çalışılmıştır. 

Çete mensuplarının çeşitli pazarlıklar sonucunda özel uçaklarla gelip teslim olmaları yine bu 
iktidar döneminde görülmüştür. 

Son olarak 22.9.1998 günü kamuoyu, çete-mafya olaylarını ve olaylarla ilgisi olan Bakanı ib
retle ve üzülerek izlemiştir. Kanal-D'de yayınlanan kasette Alaattin Çakıcı ile Eyüp Aşık arasında
ki konuşmalardan açıkça anlaşılmaktadır ki çete ve mafya liderleri ile Başbakan Mesut Yılmaz ve 
Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık işbirliği yapmışlar ve suçüstü yakalanmışlardır. 

Kısa bir süre önce Alaattin Çakıcı ile bir kez görüştüğünü, Çakıcı'nın kendisini aradığını, tele
fon numarasını herkesin bildiğini söyleyen Eyüp Aşık, 22.9.1998 günü 65 milyon insanın önünde 
Alaattin Çakıcı ile defalarca görüştüğünü itiraf etmiştir. 

Alaattin Çakıcı emniyet güçleri tarafından yıllardır aranan birisidir. Yakalanabilmesi için 54 
üncü Hükümet döneminde çeşitli operasyonlar yapılmış, yeri tespit edilmiş ve ABD'ye özel ekip 
gönderilmiştir. Tam bu sırada hükümet değişmiş ve 55 inci Hükümet göreve başlamıştır. Bu hükü
mette Mesut Yılmaz Başbakan, Eyüp Aşık da Devlet Bakanıdır, 

55 inci Hükümetin göreve başlaması ile birlikte Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık, sanık olarak 
aranan Alaattin Çakıcı ile defalarca gizlice görüşmüş ve Başbakan Mesut Yılmaz'dan aldığı bilgi
ler doğrultusunda hakkında düzenlenen-operasyonları Alaattin Çakıcı'ya bildirmiş ve kaçması sağ
lanmıştır. 

Nitekim kasette yer alan konuşmalarda Alaattin Çakıcı, Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık'a "ken
disine kaç diye haber yollatanın Başbakan Mesut Yılmaz" olduğunu teyid ettirmiştir. 

Bilindiği gibi TCK'nun 296 ncı maddesinde "...bir kimsenin o cürümden istifadesini temine 
veya hükümetçe icra olunacak tahkikatı yanlış yola sevketmeye yahut hükümetin araştırmalarına 

ya hükmün icrasına karşı faili gizlemeye yardım eder yahut hakkında yakalama veya tevkif mü-
zeRt.^resi çıkarılmış olan bir kimsenin saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal ha
ber vermezse veya her kim bu cezaları istilzam eder bir cürmün eser ve delillerini yok eder yahut 
bunları değiştirir veya bozarsa... cezasına mahkûm olur..." hükmü yer almaktadır. 
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Sanık olarak aranan, yeri tespit edilen ve yakalanması için ABD'ye ekip gönderilen Alaattin 
Çakıcı'nm yakalanmasını engelleyen, yerini değiştirmesi için ona haber verdiren ve veren Başba
kan Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık TCK'nun 296 ncı maddesine mümas bir suç 
işlemiştir. 

Hükümetin yaptığı özelleştirmeler şaibe altındadır. 
Alaattin Çakıcı'nın hangi işadamları ile temas halinde olduğu, hangi kamu görevlileri ile işbir

liği içerisinde bulunduğu ve en önemlisi hangi siyasilerle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu kasetler
den anlaşılmaktadır. 

Alaattin Çakıcı'ya kırmızı pasaport hangi hesaplar yapılarak verilmiştir? 
Çetelerle mücadele, Bakanlar Kurulunun öncelikli görevleri arasında bulunmasına rağmen, bu 

konuda gerekli önlemler alınmayarak ve hakkında tutuklama müzekkeresi bulunan kişilerin kaçma
sına yardım ederek Hükümetin çetelerle ve mafya ile mücadelede izlediği genel siyasetin başarıya 
ulaşmasını önlemek suretiyle görevlerini kötüye kullanmışlardır. 

Bu olumsuz gelişmeler sonucunda Hükümet ile birlikte Devlete olan güven sarsılmaya başla
mıştır. 

Yukarıda açıklanan ve Türk Ceza Kanununun 240 ve 296 ncı maddelerine uyan eylemlerinden 
dolayı Başbakan Mesut Yılmaz ile Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık haklarında Anayasanın 100 ün
cü, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddelerince Meclis Soruşturması açılması için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bayar Ökten 

Şırnak 
Faris Özdemir 

Batman 
Cevdet Aydın 

Yalova 
A. Ay kon Doğan 

İsparta 
Haluk Yıldız 
Kastamonu 
Fevzi Arıcı 

İçel 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Ayfer Yılmaz 

İçel 
İsmet Attila 

Afyon 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 
Ali Şevki Erek 

Tokat 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul ; 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Hayri Doğan 
Antalya 

Veli Andaç Durak 
Adana 

İrfettin Akar 
Muğla 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 
Saffet Kaya 

Ardahan 
Ümran Akkan 

Edirne 
Zeki Ertugay 

Erzurum 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Necmettin Dede 

Muş 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Halil Yıldız 
İsparta 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Nihan İlgiin 
Tekirdağ 

Doğan Baran 
Niğde 

Cihan Paçacı 
Elazığ 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 
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Ömer Bilgin 
İsparta 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Bekir Aksoy 
Çorum 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Osman Berberoğlu 
Antalya 

Turhan Güven 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Hayrı Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Ergun Özkan 
Niğde 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

İçel 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye'de son zamanlarda dizi filmleri çağrıştıran ve devlet yönetimindeki kirlenmişliği orta

ya koyan kaset savaşlarına tanık olmaktayız. Maalesef bu kasetlerde geçen konuşmaların gerçek ol
duğunu da görmekteyiz. 

Kamuoyuna yansıyan bu olaylarda çete mensuplarının; uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, haraç 
toplamak, çek senet tahsilatı, kumar, hayali ihracat gibi yasadışı faaliyetlerinin yanında son zaman
larda özelleştirme dahil devlet ihalelerinde nihaî karar mercii konumuna geldikleri, iş ve ekonomi 
çevrelerindeki insanlar arasındaki ihtilaflarda hakem rolünü oynadıkları, çıkarları için belediyelerin 
sınırlarının değiştirilmesi, turizm alanlarının tespiti konularında istedikleri gibi kararlar aldırdıkla
rı, hatta bunların, önemli kamu görevlerine tayin edilecek kişilerin kim olması gerektiği konusunda 
müdahil oldukları kamuoyu tarafından yakınen bilinmektedir. 

Bu örgütler devlet kademelerinde görevlilerle bağlantıları olmadan bu kadar geniş bir faaliyet 
sahası bulamazlar. Bu faaliyetleri yapabildiklerine göre Devlet yönetiminde bulunan kişilerden des
tek aldıkları kesindir. 

Devlet yönetiminde bulunupta çetelerin faaliyetlerine destek veren veya onların işlerini kolay
laştıran yahut suçlarının örtbas edilmesini isteyenler, onlarla içli-dışlı çıkar ilişkisi içinde olanlar-
kimlerdir? 

Bu soruların cevabını bulmak mecburiyetindeyiz. Maalesef bugüne kadar, bu hususlarda bir-
şey yapılmadığını görmekteyiz. 

Sayın Başbakan, Susurluk olayını 20 günde çözeceğini beyan etmesine rağmen, tam tersine bir 
tutum içine girmiş, olayı örtbas etmeye çalışmıştır. 

Bu bağlamda gelişen olaylara baktığımızda kamuoyuna yansıyan kasetlerde; 

Devlet Bakanı Eyüp Aşık ile Çakıcı, 
Erol Evcil ile Çakıcı, 
Korkmaz Yiğit ile Çakıcı 

Ünal Erkan 
Ankara 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Turhan Tayan 
Bursa 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Meral Akşener 
İstanbul 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Osman Çilsal 
Kayseri 
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Çakıcı ile Yavuz Ataç arasında geçen konuşmalarda, 

Türk Ticaret Bankası-POAŞ ve benzeri özelleştirmelerde kırmızı pasaport hadiseler»., ̂ e, 

Nesim Malki cinayetinin arkasında ortaya çıkan hususlarda, 
Yeşil olarak tanınan Maruf Mahmut Yıldırım ve 
Budapeşte'deki saldırı olayında sanık Veysel Özerdem konularında ve buraya almadığımız da

ha birçok olay değerlendirildiğinde bürokratların yanında bazı bakanların ve özellikle Başbakan 
Mesut Yılmaz'in da slüeti görülmektedir. 

Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın çetelerle senli-benli konuşmaları, bu konuşmaların bir kısmını 
Başbakan adına gerçekleştirdiği, inkâr edilemez bir gerçektir. Bir yasa dışı örgüt patronunun yaka
lanmasının önlenmesi, bazı karanlık işleri görmesi için ricacı olunması, karapara aklayıcıları ile ka
yıt dışı sermaye sahiplerinin işlerinin kolaylaştırılması, Devlet ihaleleri ile özelleştirme ihalelerinin 
çeteler tarafından sonuçlandırıldığının bilinmesine rağmen onaylanması ilgililerinin kendi beyanla
rı ile de ortaya çıkmıştır. 

Bu olaylarda isimleri geçen; 
Başbakan Mesut Yılmaz, 
Devlet Eski Bakanı Eyüp Aşık ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu 
Haklarında, 
Yasa dışı organizasyonlar ve organize çete mensupları ile birlikte hareket ederek suç işlemiş 

sanıkların yakalanmasının önlenmesi, 
Kara para sahiplerinin bu paraları aklamaları için, mevzuat düzenlemeleri dahil kolaylaştırıcı 

işlemler yapmaları ve kara paranın aklanmasını kolaylaştırmaları, 
Çeteler tarafından işlenmiş darp, tehdit, korkutma ve cinayet suçlarının faillerinin ortaya çıka

rılmasına mani olmaları ve üzerlerini örtbas etmeleri, 
Devlet ihalelerinin kimlere verilmesi gerektiğine dair çetelerle işbirliği yapmaları ve belli isim

lere vermeleri, 
Özelleştirme ihalelerine hile ve fesat karıştırarak işlem yapmaları, 
Bu konularda suç işlemiş kamu görevlileri hakkında işlem yapmamaları, 
Çetelere ve mensuplarına bilgi verme dahil her türlü himayede bulunmaları nedeniyle, 
TCK 230, 240, 296, 314 üncü maddelerinden yargılanmaları için haklarında Anayasanın 100 

üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddelerince Meclis Soruşturması açıl
masına karar verilmesi için gereğini arz ve talep ederiz. 

Hayrettin Dilekcan Salih Kapusuz Abdüllatif Şener 
Bingöl Kayseri Sivas 

Şeref Malkoç Hüsamettin Korkutata Abdullah Örnek 
Trabzon Bingöl Yozgat 

Abdullah Arslan İsmail İlhan Sungur • Lütfı Esengün 
Tokat Trabzon Erzurum 

Zülfükar İzol Murtaza Özkanlı Bekir Sobacı 
Şanlıurfa Aksaray Tokat 
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Mustafa Hasan Öz 
Ordu 

Remzi Çetin 
Konya 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Kâzım Arslan 
Yozgat 

Yakup Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Teoman Rıza Güneri 
Konya 

İsmail Yılmaz 
îzmir 

Ramazan Yenidede 
Denizli 

M. Ziyattin Tokar 
Ağrı 

Sıtkı Cengil 
Adana 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Zeki Ünal 
Karaman 

Mustafa Yünlüoğlu 
Bolu 

Muhammet Polat 
Aydın 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Feti Görür 
Bolu 

Cafer Güneş 
Kırşehir 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Lütfı Yalman 
Konya 

Hasan Hüseyin Öz 
Konya 

Mustafa Kemal Ateş 
Kilis 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

Saffet Benli 
İçel 

Metin Perli 
Kütahya 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Mehmet Aykaç 
Çorum 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Aslan Polat 
Erzurum 

Necmettin Aydın 
Zonguldak 

Ahmet Demircan 
Samsun 

Osman Hazer 
Afyon 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Süleyman Metin Kalkan 
Hatay 

Musa Okçu 
Batman 

Memduh Büyükkılıç 
Kayseri 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Veysel Candan 
Konya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Niğde 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Nedim İlci 
Muş 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Mehmet Emin Aydın 
Siirt 

Kahraman Emmioğlu 
Gaziantep 
Latif Öztek 

Samsun 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Diyarbakır 
Şaban Şevli 

Van 
Ekrem Erdem 

İstanbul 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Ahmet Fevzi İnceöz 
Tokat 

Fethi Acar 
Kastamonu 
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(9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 

Esas No.: A.OU.GEÇ.9/40-41 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Yasa dışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri 
suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, Devlet ihalelerinde çetel
erle işbirliği yaptıkları, Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya 
ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
230,240,296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz, Devlet 
eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu, haklarında kurulan (9/40-
41) Esas Numaralı Meclis soruşturması komisyonu" yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği raporu 
ekleri ile birlikte ilişikte sunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla; 

Ali Güngör 
Komisyon Başkanı 

İçel 
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I- SUNUŞ VE KURULUŞ 

A-SUNUŞ: 
Türk halkını yakından ilgilendiren olayları ve bu olaylar da isimleri geçen ülke 

yönetiminde söz sahibi olmuş eski Başbakan Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet eski Bakanı ve Trabzon Milletvekili Eyüp AŞIK ve 
Bayırtdırlık ve îskan eski Bakanı Sinop Milletvekili Yaşar TOPÇU haklarında geçen yasama 
döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilen her iki Meclis Soruşturması 
önergesi ile kurulan Soruşturma Komisyonumuz, önergelerdeki mevcut iddialara cevaplar 
aramıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 ncı Yasama Dönemi'nde konuya ilişkin olarak 
verilen soruşturma önergeleri de basında yer alan haberlere dayanmaktadır. Bu soruşturma 
önergeleri Başkanlık' ca işleme konulmuş, ancak seçimlerin yenilenmesi ve siyasi atmosferin 
uygun şartlarda oluşmaması nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. 
Soruşturma önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi îçtüzüğü'ne göre hükümsüz 
sayılmamaktadır. 

21 inci Yasama Dönemi'nde ise kurulan komisyonumuz Anayasa ve İçtüzüğün tanımış 
olduğu yetkiler çerçevesinde ve genel hukuk prensipleri doğrultusunda, hukukun üstünlüğü 
ilkesinden hareketle çalışmıştır. 

Bu iddiaların boyutları oldukça geniş kapsamlı olup, şahıslarla olduğu kadar; Devlet 
yönetimi ile de yakından ilgilidir. Özellikle çetelerin devlet yönetiminde bulunan bürokrat ve 
siyasetçilerle ilişki kurmak suretiyle mafyalaşmak çabaları yönünden olay önemlidir ve Türk 
halkının duyarlı bir şekilde üzerinde durduğu bir konudur. Demokrasimizin ve Meclis'imizin 
geleceği açısından da önem arz etmektedir. 

Komisyonun amacı,şüphesiz hiç kimseyi peşin olarak ne suçlamak, ne de aklamaktır. 
Komisyonumuz tamamen objektif hareket etmiş, üyelerimiz Türkiye'de siyasete ve siyasetçiye 
yönelik yıpratma kampanyalarını ortadan kaldırmak için titizlikle mevcut bilgi, bulgu ve 
belgelere dayanarak doğru bir karara varmak için çalışmıştır. Bu çalışmalarında önergelerde yer 
alan iddialara cevap aramıştır. 

Önergelerde yer alan iddialar; 
Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, 
Örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları 
himaye ettikleri, 
Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, 
Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını 
engelledikleri şeklindedir. 
Bu iddialar, Türk Ceza Kanununun İlgili 230, 240, 296 ve 314 üncü maddeleri 

kapsamındadır. 

B-KURULUŞ: 
Geçen 20 nci Yasama Döneminde Şırnak Milletvekili Bayar ÖKTEN ve 57 

arkadaşının,güvenlik güçlerince hakkında düzenlenen operasyonları Alaattin ÇAKICI 'ya haber 
vermek suretiyle kaçmasını sağladıkları ve hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği 
politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 269 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK haklarında Anayasanın 100 ncü ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/40) ile, Karabük Milletvekili Hayrettin DİLEKCAN ve 71 arkadaşının,yasadışı örgütlerle 
ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri,örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya 
çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri,Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği 
yaptıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230,240 ve 314 ncü maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ,Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve 
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İskan Bakanı Yaşar TOPÇU haklarında Anayasanın 100 ncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/41) verilmiştir. 

Her iki önerge (9/40 ve 9/41) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26.11.1998 tarihli 25 nci 
Birleşiminde ilgileri nedeniyle birleştirilerek görüşülmüş ve aşağıdaki 613 sayıl karar ile 
kabul edilerek Meclis Soruşturması kurulmuştur. 

Karar No:613 Karar Tarihi :26.11.1998 

Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri,örgüt mensuplarının 
işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri,Devlet 
ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği 
politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kuUandıklan ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230,240,296 ve 314 ncü Maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ , Devlet eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan 
eski Bakanı Yaşar TOPÇU haklarında Anayasanın 100 ncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına;soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun 
iki aylık çalışma süresinin Başkan,Başkanvekili,Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinde 
başlamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 26.11.1998 tarihli 25'nci 
Birleşiminde karar verilmiştir. 

Komisyon üyeleri Genel Kurulun509.02.1999 tarihli 51 nci Birleşiminde 630 sayılı 
kararla seçilmiştir. 

Ancak Komisyon Başkanlıkça yapılan çağrılara rağmen toplanamamıştır . Komisyon 
çalışmalarına başlayamadan seçimler nedeniyle dönem sona ermiştir. 

Meclis Başkanlığımız;21 nci döneme intikal eden önergeler hakkında yapılması gereken 
işlemi belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunu istişari mahiyette görüş belirtmek üzere 
toplantıya çağırmış,bu toplantıda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda 
oluşan öneri üzerine İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak sözkonusu Meclis 
Soruşturması önergeleri ile ilgili izlenecek yöntemin saptanması hususunu Genel Kurulun 
bilgilerine ve taktirlerine sunmayı uygun bulmuştur. 

ÖNERİ: 
Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması Komisyonlarınca rapora 

bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış Meclis soruşturması önergelerinde belirtilen 
ilgililer hakkında Anayasanın 100 ncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri 
nedeniyle birleştirilen (9/40 ve 9/41) Esas Numaralı Meclis Soruşturmaları Önergeleri için 
1,diğer önergelerin her biri içinde 1 olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis 
Soruşturması Komisyonu (9/34 dahil) kurulması ve komisyonların ilk İki aylık çalışma 
süresinin Başkan,Başkanvekili,Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlatılması önerilmiştir. 

Sözkonusu öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli 23 
ncü Birleşiminde okunarak 657 sayılı Kararla kabul edilmiştir. 

Anayasanın 100 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 109 ncu maddeleri 
uyarınca kurulan (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Parlamentoda 
Grubu bulunan Siyasi partilerin kuvvet oranlarına göre,Demokratik Sol Parti'den dört , 
Milliyetçi Hareket Partisi'nden dört , Fazilet Partisi'nden üç ,Anavatan Partisi'nden iki ve 
Doğru Yol Partisi'nden iki Milletvekili'nin katılımı ile 15 üyeden oluşmuştur. 

Komisyon 18.02.2000 tarihinde saat 13.00'de en yaşlı üye sıfatıyla Ankara Milletvekili 
Rıza ULUCAK Başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya 12 üye katılmıştır. Bu toplantıda 
Başkanlık Divanı seçilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucujçel Milletvekili Ali GÜNGÖR 12 
oyla Başkanlığa,İstanbul Milletvekili Cavit KAVAK 12 oyla Başkanvekiliğinejzmir 
Milletvekili.Salih DAYIOĞLU 12 oyla Sözcülüğe ve Erzurum Milletvekili Cezmi POLAT 12 
oyla Katip üyeliğe seçilmiştir.( EK-1) 

Komisyonumuz çalışmalarına başlamadan öncejstanbul Milletvekili Bahri ZENGİN 
T.B.M.M. Genel Kurulunun 16.02.2000 tarihli 58 nci Birleşimi'nde komisyon üyeliğinden 
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çekilmiş,yerine Genel Kurulun 17.02.2000 tarihli 59 ncu Birleşimi'nde Ankara Milletvekili 
Rıza ULUCAK seçilmiştir. 

Komisyon Başkanlık Divanı oluşup çalışmaya başladıktan sonra,Manisa Milletvekili 
Necati ÇETINKAYA Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.02.2000 tarihli 60 ncı 
Birleşimi'nde,Bartın Milletvekili Cafer Tufan YAZICIOĞLU ise,23.02.2000 tarihli 61 nci 
Birleşimi'nde komisyon üyeliğinden istifa etmişlerdir.Komisyonumuzun boşalan üyeliklerine 
Aksaray Milletvekili Murat AKIN ve Samsun Milletvekili Yekta AÇIKGÖZ Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.03.2000 tarihli 64 ncü Birleşimi'nde seçilmişlerdir.(EK- 4) 

II- KOMİSYONUN GÖREV YETKİ VE SÜRESİ: 

Soruşturma Komisyonumuz; Anayasanın 100, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 110-111 inci maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 

Komisyonumuz, 18 Şubat 2000 tarihinde çalışmalarına başlamış, Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için 14 Nisan 2000 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurarak 20 Nisan 2000 tarihinden itibaren iki 
aylık ek süre istemiştir(EK-l). Komisyonumuzun başvurusu , Genel Kurulun 14 Nisan 2000 
tarihli 81 inci Birleşimi'nde kabul edilerek 20 Nisan 2000 tarihinden geçerli olmak üzere iki 
aylık ek süre verilmiştir. 

III- KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA TAKİP EDİLEN METOD: 

Komisyonumuz 18.02.2000 tarihinde çalışmaya başlamış,02.06.2000 tarihinde yapmış 
olduğu değerlendirme ve sonuç toplantısı ile çalışmalarını tamamlamıştır. Bu süre içerisinde 
onüç toplantı yapmış, konuya ilişkin olarak oniki kişiyi dinlemiştir. 

Komisyon toplantılarında tutanak tutulmuş,komisyonun gerek gördüğünde Genel 
Kurulun çalışma saatlerinde çalışabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclis İçtüzüğünün 35 
nci maddesi uyarınca Başkanlık Divanı'ndan izin alınmıştır. (EK-1) 

Komisyonumuz çalışmalarında yardımcı olmaları için İçişleri Bakanlığından İki 
Mülkiye Başmüfettişinin görevlendirilmesini 24.02.2000 tarih ve 15 sayılı yazısı ile 
istemiştir.(EK-l) 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 30.03.2000 tarih ve 225-24/1863-8 
sayılı yazısı ile Mülkiye Başmüfettişleri Adnan KURTİPEK ile İhsan YİĞİT 
görevlendirilmiştir.(EK-4) 

Komisyonumuz 25.04.2000 tarihli toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclis 
İçtüzüğünün 111 maddesi uyarınca İçel Milletvekili Ali GÜNGÖRJzmir Milletvekili Salih 
DAYIOĞLU,Erzurum Milletvekili Cezmi POLAT,Samsun Milletvekili Yekta 
AÇIKGÖZ,Bursa Milletvekili Faruk ÇELİK ve Aksaray Milletvekili Murat AKIN'dan oluşan 
bir Alt Komisyon ( EK-3) kurmuştur. Adalet Bakanlığından alman izinle (EK-4) İstanbul 
Kartal Cezaevinde tutuklu bulunan Erol EVCİL ve Alaattin ÇAKICI'nın ifadeleri 03.05.2000 
tarihinde cezaevinde alınmıştır. 

Komisyonumuz diğer çalışmalarını Ankara'da tamamlamıştır.Komisyonumuz ilk önce 
önerge sahiplerinin dinlenmesine ellerinde bulunan bilgi ve belgelerin çalışmalarına ışık 
tutması için istenmesine karar vermiştir. Ayrıca ,ilgili Bakanlık , kurum ve kuruluşlardan bilgi 
ve belgelerin istenmesi doğrultusunda karar almıştır. 

İstanbul eski Milletvekili Cefı Jozef KAMHİ dinlenmek üzere komisyona yapılan 
davetlerde özür beyan etmiş (EK-4) ve komisyonumuza gönderdiği 04.05.2000 tarihli yazı ile 
vereceği ifadenin 9/43 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna verdiği ifadeden 
değişik olmayacağını belirtmiştir. Komisyonumuz 08.05.2000 tarih ve 48 numaralı yazısı ile 
Cefı Jozef KAMHİ'nin ifadesini ilgili komisyondan talep etmiş ve komisyonumuzca 
değerlendirmede söz konusu ifade yeterli görülerek Cefı Jozef KAMHİ'nin komisyonumuzca 
ayrıca dinlenmesine gerek görülmemiştir. 
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A-YAZIŞMALAR: 

1- Komisyonumuz İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından 
3 Mart 2000 tarih ve 5 sayılı yazı ile, Alaattin ÇAKICI, Erol EVCİL ve Korkmaz YİĞİT'in 
haklarında açılmış olan dava dosyalarının birer örneği istemiştir.(EK-l) 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından 8 Mart 2000 tarih 
ve 2000/764 sayılı yazısı ekinde, Alaattin ÇAKICI, Erol EVCİL ve Korkmaz YİĞİT hakkında 
açılmış bulunan ve halen devam etmekte olan dava dosyalarının birer örneğini dört klasör 
olarak gönderilmiştir;(EK-4) 

a-1.KLASÖR: İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı 1998/350 
Sanık İfadeleri ve Belgeler.(4/1) 
b-2.KLASÖR: İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı 1998/350 
Korkmaz YİĞİT ve Arkadaşları Tanık İfadeleri ve Şikayet Dilekçeleri, Yazışmalar, 
Arama Tutanakları ve TV Programları ve Açıklamalar.(EK-4/2) 
c-3.KLASÖR: İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı 2000/69 
Davacı: K.H., Suç: Cürüm İşlemek İçin Oluşturulan Silahlı Teşekküle Katılmak, Resmi 
İhaleye Fesat Karıştırmak, Sanık Erol EVCİL EŞREFOĞLU (Tutuklu). Suç Tarihi: 
1996-1998 yılları. Gözetim Tarihi: 27.10.1999-Tevkif Tarihi: 03.11.1999(EK-4/4) 
d-4.KLASÖR: İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı 1998/350, 
Davacı K.H., Suç: Cürüm İşlemek İçin Oluşturulan Silahlı Teşekküle Katılmak, Resmi 
İhaleye Fesat Karıştırmak, Cürüm İşlemek İçin Oluşturulan Silahlı Teşekküle Yardım, 
6136 S.K.Muh., Sanıklar, Korkmaz YİĞİT, Mehmet KOCAMAN, Hayyam 
GARİPOĞLU, Mehmet Emin CANKURTARAN, Duran AKBULUT, Aydoğan 
SEMİZER, Yavuz ATAÇ, Atilla YILDIRIM, Hüsnü GÜLEN. Suç Tarihi: 1996-1998 
yılları.(EK-4/3) 

2- Komisyonumuz İçişleri Bakanlığı'ndan 3 Mart 2000 tarih ve 6 sayılı yazı ile, konuya 
ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesini istemiştir.(EK-l) 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü'nden), 06.03.2000 tarih ve 063592 sayılı 
yazısının ekinde özetle aşağıdaki bilgiler gelmiştir.(EK-4) 

24.11.1996 günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte Kenti'ndeki Hilton Oteli'nde eski 
Başbakan A. Mesut YILMAZ' a yönelik fiili saldırıda bulunanlar hakkında yapılan işlemler. 
Veysel ÖZERDEM , İsmail KOÇKAYA , Ziya KORKUT için,Ankara . lO.Sulh Ceza 
Mahkemesi'nce 10.12.1996 gün ve 1996/306 müteferrik sayılı kararı ile gıyaben 
tutuklanmalarına karar verildiği ve Adalet Bakanlığı'nın bu doğrultudaki 12.12.1996 tarih ve 
4.2.19.219.1996-62220 sayılı yazılarına binaen adı geçenlerin yurtdışında yakalanmaları ve 
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 12.maddesine istinaden ülkemize iadelerinin 
temini için İnterpol'e üye tüm ülkelere 12.12.1996 tarihinde dağıtımlı yazı gönderildiği ve bu 
meyanda her üç şahıs için kırmızı bülten formu düzenlenerek İnterpol Genel Sekreterliği'ne 
iletildiği, 

Aranmakta iken, Veysel ÖZERDEM'in 10.02.1998 tarihinde Budapeşte'deki Merkez 
Suç Birimi'ne kendiliğinden teslim olduğunu ve akabinde 12.03.1998 tarihinde Macar 
yetkililerince ülkemize sınırdışı edildiğini, 
İnterpol Genel Sekreterliği'nin hakkında çıkarmış olduğu A. 176/4-1998 kontrol numaralı 
kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranmakta iken, 04.08.1998 günü,Bulgaristan'ın 
Katolina kentinde Ziya KORKUT' un yakalandığını ,18.09.1998 tarihinde ülkemize iade 
edildiğini, 
İsmail KOÇKAYA'nın ise, 19.08.1998 günü Budapeşte kentinde yakalandığı ancak "Suçluların 
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"in ö.maddesine göre Macaristan'ın, Macar uyruklu şahısların 
yanısıra, anılan ülkede daimi olarak ikamet eden bu tür şahısların da iadesini reddetme hakkına 
sahip olduğu için, söz konusu şahsın iadesinin Macaristan Adalet Bakanlığı'nca reddedildiği 
hususu mezkur ülke İnterpol teşkilatının 10.12.1998 tarihli yazısıyla bildirilmesi üzerine, 
KOÇKAYA'nın, talebimiz üzerine İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkartılan A-175/4-1998 
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kontrol numaralı kırmızı bülten ile Macaristan haricindeki înterpol'e üye diğer ülkeler nezdinde 
ülkemize iadesi amacıyla halen aranmasına devam edildiğini, 

Alaattin ÇAKICI'nın A.B.D.'de olduğuna dair duyumlar alınması üzerine açık adresinin 
tespit edilmesi ve bu ülke polis yetkilileriyle işbirliği kapsamında çalışma yapılarak, ülkemize 
iadesini temin maksadıyla tutuklattırma yönünde gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla iki 
görevlimizin 13.07.1997 ile 17.07.1997 tarihleri arasında anılan ülkeye gönderildiği mezkur 
şahsın A.B.D.'de kullanmış olduğu tespit edilen "001 516 472 03 74, 001 516 840 04 09, 001 
516 721 91 98" numaralı telefonların New York şehrine ait olduğunun ve bu numaraların 
kurulu bulunduğu adreslerin tespit edildiği, ancak A.B.D. adli makamlarından gerekli onayın 
alınamaması nedeniyle yakalama çalışmalarıyla ilgili muhtemel adreslerde teknik takip ve 
tarassutun gerçekleştirilemediğini, 

Alaattin ÇAKICI'nın, 17.08.1998 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde, 11.08.1953 
İstanbul doğumlu Nedim ACAR adına tanzim edilmiş diplomatik pasaportla yakalanması 
akabinde; Fransa înterpol'ünden 15.09.1998 tarihinde intikal eden mezkur pasaportun renkli 
fotokopisi üzerinde Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığınca gerekli incelemelerin 
yapıldığı ve birer nüshaları 22.09.1998 tarihinde Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına da 
gönderilen raporda; eldeki mezkur belge üzerindeki mühür, kaşe, imza ve parafın ilgili resmi 
kişi ve kurumlara ait olmadığı kanaatine varıldığının belirtildiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Alaattin. ÇAKICI'nın kimlik bilgileri, suç sicili, karıştığı olaylar, kullandığı 
sahte kimlikler, ikametgah bilgileri, hakkındaki tahdit kayıtlar (03.03.2000) itibariyle 
gönderilmiştir. Soruşturma önergelerinde bulunan diğer iddialara ilişkin olarak, görev 
alanlarına girmediğini ve ellerinde bilgi bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

3- Komisyonumuz Adalet Bakanlığı'ndan 3 Mart 2000 tarih ve 7 sayılı yazı ile, konuya 
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri göndermesini istemiştir.(EK-l) 

Adalet Bakanlığı 'nın 16.03.2000 tarih ve 006163 sayılı yazısında özetle aşağıdaki 
bilgiler göndermiştir.(EK-4) 

Eski Başbakan Mesut YILMAZ'ın müşteki olarak takip ettiği, cürüm işlemek için 
teşekkül oluşturmak, görevli memura müessir fiilde bulunmak, suça iştirak ve azmettirmek 
suçlarından dolayı Veysel ÖZERDEM ve arkadaşları haklarında İstanbul 3 No'lu Devlet 
Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen kesinleşme şerhini havi 5.3.1999 gün ve 1997/132 
esas, 1999/31 karar sayılı ilâm örneği, 

Devlet eski Bakanı halen Trabzon Milletvekili Eyüp AŞIK hakkında, cürüm işlemek 
için oluşturulan teşekkül mensubuna yardım etmek suçundan dolayı yargılandığı İstanbul 6 
No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Anayasanın 83.maddesi 
gereğince yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini havi" 26.8.1999 tarih, 1999/23/ 
sayılı fezleke ve ekleri İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
31.8.1999 gün ve 1999/2011 sayılı yazısı ekinde alındığını, gereğine delaletleri yönünden 
15.9.1999 gün ve 20598 sayılı yazıyla Başbakanlığa sunulduğunu, 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında konuya ilişkin bilgi ve 
belgeye rastlanılmadığı ifade edilmiştir. 

4- Komisyonumuz 3 Mart 2000 tarih ve 8 sayılı yazı ile, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu Başkanlığından konuya ilişkin görsel yayın programlarının video bantlarını istemiştir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'nın, 10 Mart 2000 tarihli 1606 sayılı 
yazısında; 

İstenilen yayın kasetinin 1998 yılına ait olduğunu Üst Kurulca yayın kasetlerinin 3 ay 
süreyle, ilgili yayın kuruluşunca da yasa gereği bir yıl süreyle saklandığı ifade edilerek, yayın 
kasetinin temin edilemediğini ancak istenilen yayının, Üst Kurul uzmanlarınca kendi çalışma 
usullerine göre hazırlanmış orijinal yayınla karşılaştırılması yapılamamış bir deşifre metni 
gönderildiği ifade edilmiştir.(EK-4) 
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5- Komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 8 Mart 2000 tarih ve 
11 sayılı yazı ile; Trabzon Milletvekili ve Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK hakkındaki 
dokunulmazlık dosyalarından bir suret gönderilmesini istemiştir.(EK-l) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 24 Mart 2000 tarih ve 4650 sayılı yazısı 
ekinde, Trabzon Milletvekili Eyüp AŞIK'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Eki Dosya 3/351 Sıra Sayısı 272 ve 272'ye 1 inci Ek 
gönderilmiştir. (EK-4) 

6- Komisyonumuz Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından 18 Nisan 2000 tarih 
ve 24 sayılı yazı ile Kanal 7'de yayınlanan, Ahmet HAKAN'ın sunduğu "İskele Sancak" 
programının konuya ilişkisi nedeniyle video bandını istemiştir. (EK-1) 

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı 25 Nisan 2000 tarih ve 2532 sayılı yazısı ile 
14 Nisan 2000 günü Kanal 7 Yayın Kuruluşunda yayınlanan "İskele Sancak" programına 
ilişkin bandı göndermiştir.(EK-5) 

7- Komisyonumuz 19 Nisan 2000 tarih ve 16 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan; Korkmaz YİĞİT ve Erol EVCİL'in firmaları ve 
ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlarda 4208 Sayılı Kara Paranın Önlenmesine Dair Kanun 
Kapsamında yapılan incelemeler ile bu kişilerin soruşturmaya konu olan faaliyetleri ile, 
Korkmaz YİĞİT'in Genç TV'yi satın alması ve devir etmesiyle ilgili Bakanlıkta bulunan tüm 
bilgi ve belgeleri istemiştir.(EK-l) 

Maliye Bakanlığı 19.04.2000 tarih ve 1656 sayılı yazısında özetle; 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın, Genç TV'nin Korkmaz YİĞİT 

tarafından satın alınması Ve devriyle ilgili basında çıkan haberler üzerine 06.10.1998 tarih ve 
98/37 sayılı onay ile ilgili kişiler hakkında görevli denetim elemanlarınca araştırma ve inceleme 
başlattığı ifade edilmiş, ancak nihai aşamasının henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir.(EK-5) 

8- Komisyonumuz Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından 25 
Nisan 2000 tarih ve 20 sayılı yazı ile konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri teyiden tekrar 
istemiştir.(EK-l) 

Maliye Bakanlığı 25.04.2000 tarih ve 1681 sayılı yazısı ekinde, konuya ilişkin olarak 
Mali Suçlan Araştırma Kurulu'nda bulunan bilgi ve belgeleri on klasör olarak göndermiş, 
GENÇ TV'nin alım satımı ile ilgili incelemenin halen devam ettiğini bildirilmiştir. (EK-5) 

9- Komisyonumuz 19 Nisan 2000 tarih ve 32 sayılı yazı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden; Eyüp AŞIK, Erol EVCİL, Alaattin ÇAKICI, Yavuz ATAÇ, Korkmaz YİĞİT 
ve Esat KAYA'nın birbirleri ile yapmış oldukları ve emniyet birimlerince dinlemeye alınan 
telefon görüşmelerine ait deşifre edilmiş metinlerden bir suret gönderilmesini istemiştir.(EK-l) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 02.05.2000 tarih ve 1712-24449 sayılı yazısında özetle; 
Eyüp AŞIK, Erol EVCİL, Korkmaz YİĞİT, Alaattin ÇAKICI, Esat KAYA'nın 

birbirleri ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin bant çözümlerini 02.11.1998 gün ve 
(18729 )-20.11.1998 gün ve (20278) sayılı yazılar ile İstanbul D.G.M.'ne gönderdikleri 
ifade edilerek, bu bantların çözümlerini İstanbul D.G.M.'nden temin edileceği ifade 
edilmiştir.(EK-5) 

10- Komisyonumuz 8 Mayıs 2000 tarih ve 50 sayılı yazı ile Başbakanlıktan; Türk 
Ticaret Bankası A.Ş.nin satış ihalesi ile ilgili olarak Alaattin ÇAKICI ve Korkmaz YİĞİT 
arasındaki ilişkinin tespitine yönelik istihbari bilgi olarak Başbakanlığa sunulan Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 04.08.1998 tarih ve 375-3299 sayılı yazısının dönemin Başbakanı Mesut 
YILMAZ'a sunulmamasında ihmali bulunan görevliler hakkında yapılan işlemin bildirilmesini 
istemiştir.(EK-l) 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 16.05.2000 tarih ve 090/0367 sayılı yazısı Ekinde 
konuya ilişkin olarak inceleme raporu ve ekleri, 28.04.1999 tarih, Teftiş, M:067 sayılı makam 
oluru göndermiştir.(EK-5) 
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11- Komisyonumuz 8 Mayıs 2000 tarih ve 48 sayılı yazı ve 17 Mayıs 2000 tarih ve 51 
sayılı yazılan ile 9/43 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu'ndan, içel eski 
Milletvekili Fikri SAĞLAR, İstanbul eski Milletvekili Cefı Jozef KAMHl, Alaattin ÇAKICI, 
Erol EVCİL, İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri UZUN'un ifade tutanaklarını istemiştir.(EK-l) 

17 Mayıs 2000 tarih ve 28 sayılı yazı ile 9/43 Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu'ndan istenen İçel Eski Milletvekili Fikri SAĞLAR'ın, İstanbul Eski Milletvekili 
Cefı Jozef KAMHl, Alaattin ÇAKICI, Erol EVCİL ve İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri 
UZUN'un ifadeleri göndermiştir.(EK-5) 

12- Kanal D Genel Yayın Koordinatörü Uğur DÜNDAR Alaattin ÇAKICI'nın 
ifadesinin bir kısmının basına yansıması üzerine,kendisiyle ilgili iddialara ilişkin 29.05.2000 
tarihinde bir açıklama göndermiştir(EK-5). 

Bu açıklama özetle; 
Hükümetin adamı olmadığını, Nice kentine gidişindeki amacın her gazeteci gibi 

ÇAKICI'nın itiraflarını alabilmek olduğunu, Türkiye'deki bir arkadaşı ve orada bulunan 
kardeşi ile haberleşip Nice'ye gittiğini, ancak karşısına Erol EVCİL'in çıktığını, EVClL'in 
ellerinde bir kaset bulunduğunu ve hükümeti düşürmek istediklerini anlattığını ifade ederek 
ÇAKICI'nın cezaevinden göndereceği yazılı itiraflarını aldığı takdirde bu kaseti de 
yayınlayabileceğini, ÇAKICI'nın Nice'den kendisini kovdurmadığını, hiçbir politikacının 
dümen suyuna girmediğini, hayatı boyunca yolsuzluklar, mafya, çeteler ve terör odaklanyla 
mücadele yaptığını belirtmiştir.(EK-5) 

13. Komisyonumuz Emniyet Genel Müdürlüğünden 31.05.2000 tarih ve 57 sayılı yazısı 
ile, 

a) 13 Mayıs 1998 gün ve 7956 sayılı İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstihbaratına Türkbank ihalesi ile ilgili Korkmaz YlĞİT-Alaattin ÇAKICI 
ilişkisini belirten yazı ile, 
b) 8 Haziran 1998 gün ve 9721 sayılı İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel 
Müdürlüğüne Türkbank ihalesi ile ilgili bir önceki yazıyı teyiden gönderilen yazı ve, 
bu yazışmalarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle 
ilgili yazışmalan istenmiştir. (EK-1) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 01.06.2000 tarih ve 5-1000 ( 74452-2000 ) sayılı yazıyı 
göndermiştir.(EK-5) 

Ekleri; 
a) İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13.05.1998 gün ve 7956 sayılı yazısı. 
b) istanbul Emniyet müdürlüğünün 08.06.1998 gün ve 9721 sayılı yazısı. 
c) Merkez Bankası Tas.Mev.Sig.Fonu 24.06.1998 gün ve B.02.2TCM.0.16.00.00 sayılı 
yazısı. 
d) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaç.Org.Suç.Müc.Dai.Başk.'lığının 14.07.1998 gün ve 
320-2990 sayılı yazısı. 
e) Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Dai.Başk.'lığının 23.07.1998 gün ve 8452-98 
sayılı yazısı. 
f) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaç.org.Suç.Müc.Dai.Bşk.'lığının 04.08.1998 gün ve 
357-3299 sayılı yazısı. 
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B-BİLGİSİNE BAŞVURULANLAR: 

a-Öncrgc Sahipleri olarak: 

1- Bayar ÖKTEN (Şırnak Eski Milletvekili), 
2- Hayrettin DİLEKCAN (Karabük Eski Milletvekili) 

1.BAYAR ÖKTEN: Komisyonumuzun 18.04.2000 tarihli toplantısında özetle; 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği kaset ve konuya ilişkin 

basında çıkan haberlere dayalı olarak bu soruşturma önergesini verdiklerini, bunların dışında 
elinde bir bilgi olmadığını ve kendisine başka herhangi bir bilginin ulaşmadığını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 26.11.1998 tarihli birleşiminde önerge ile ilgili olarak 
Grup adına konuştuğunu, bu konuşmasında bildiği her şeyi söylediğini;bir Başbakanın, ihale 
komisyonu başkanı olmadığını ,gece yarısı işadamları ile görüşmesinin uygun olmayacağı 
düşüncesinde olduğunu ifade etmiştir.(EK-ö) 

2.HAYRETTİN DİLEKCAN: Komisyonumuzun 09.03.2000 tarihli toplantısında özet; 
Bir danışman vasıtasıyla konuya ilişkin olarak basın yayın organlarında çıkan haberleri 

Internet kanalıyla toplamak suretiyle bir değerlendirme yaptıklarını, bu iddialar doğru ise 
sorumlularının cezalandırılmaları gerektiğini, doğru değilse bu şahıslar hakkında ileri sürülen 
iddiaların yargı mercii önünde aksini ispatlama imkanı hakkının tanınması gerektiğini ifade 
ederek, soruşturma önergesini arkadaşlarıyla birlikte hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na 
verdiklerini, kendisinde ayrıca başka bir delil bulunmadığını belirtmiştir. (EK-6) 

b-Tanık olarak: 

1-Korkmaz YİĞİT, 
2-Kamuran ÇÖRTÜK, 
3-Mehmet GEDİK, 
4-Erol EVCİL, 
5-Alaattin ÇAKICI, 
6-Esat KAYA, 
7-Yavuz ATAÇ 

1.Korkmaz YİĞİT 'in Komisyonumuzun 25.04.2000 tarihli toplantısında vermiş 
olduğu sözlü ifadede;(EK-6) 

BAŞKAN - Televizyonda yapmış olduğunuz konuşmanın deşifre metninde, bir başlangıç 
yaptıktan sonra "bütün bu olaylar, Çakıcı'yla benim aramda yaptığım telefon konuşmalanndan 
sonra başladı" diyorsunuz ve her şeyin başlama noktası olarak burayı tespit ediyorsunuz. 
Çakıcı'yla nasıl tanıştınız, hangi vesileyle, ne zaman ve bu tanışıklık daha sonra nasıl bir seyir 
takip etti? 
KORKMAZ YİĞİT - Televizyonlarda yayınlanan bandımı ikinci bir kere dinlemedim. Onun 
bir kısmı yayınlanmadı. 14 dakikalık bir kısmı. Bu, benim insiyatifımde yapılmadı. Hangi 
kısmın yayınlanmadığını da bilmiyorum. Ancak, bütün bu olaylar, ÇAKICI'yla konuştuktan 
sonra başladı diye bir mantığı hatırlayamıyorum, mantığını da kuramıyorum; ama, nasıl 
tanıştığımı anlatayım. 

Nesim MALKİ 'yi ben Hayri KOZAKÇIOĞLU Beye götürmüştüm. İstanbul 
Valisiyken. "Birtakım sorunlarım var, bana randevu alır mısın" demişti. Ben de Hayri Beyle 
tanışıyordum. Bizi kırmadı ve gittik. Konuştu, derdini anlattı ve çıktık; Valilikten indik, 5, 10 
dakika sonra bir telefon "ben, Alaattin Çakıcı; benim ekmeğimle oynuyorsun; bu adamı niye 
koruyorsun" dedi. Bir iki ileri geri laf daha etti ve kapadı. Tanışıklığımız böyle oldu. 
Arkasından, öldükten iki gün sonra gene aradı. Yine bir iki şey söyledi. Bir daha aramadı beni 
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bu anlamda; ama, ağırlık olarak, hep neden benim ekmeğime mâni oluyorsun, neden böyle 
şeyler yapıyorsun, mantığındaki konuşmalardı. Epey bir zaman geçti. 1998'in başları 
sanıyorum. Yine bir telefon geldi ve "ben, Alaattin Çakıcı; şu ana kadar senden bir şey 
istemedim; benim iki çocuğum var, bunların oturabileceği bir ev istiyorum; ama, parasını da 
peşin vereceğim hepsinin" dedi. Biz hiçbir sorun çıkarmadan verdik. Bir tane henüz 
başlamadığımız bir ev verdik. Arazi halinde, şu anda Mevduat Sigorta Fonunun tedbir koyduğu 
bir arazimizden bir ev verdik. Ertesi gün bir spor çanta içerisinde parası verildi. Tabiî 240 000 
dolardı gelen para. Daha sonra şu anda hâlâ benim de oturduğum bir sitede bir yer verdik. Onun 
da parasını verdi. Tanışıklığımız bu kadar oldu. Arkasından, yani, bu daire alışverişi bu kadar 
oldu; ama, her aradığında yapabileceğim bir şey var mı; yok. 

Türkbanka geldik, siz esas bunu duymak istiyorsunuz sanıyorum. 
BAŞKAN - Evet, nasıl başladı ve nasıl bir seyir takip etti? 
KORKMAZ YÎĞÎT - Ben, bunları esasında, bu konuların tamamını ve şu an sizlere 
söyleyeceklerimin tamamım devlet güvenlik mahkemesinde ifadelerimde verdim. Tekrar 
vermesem, beni hoş görümlüsünüz, tekrar konuşmasam; çünkü, olabilir ki, bir tarafını 
unuturum, eksik söylerim, yanlış söylerim. 
BAŞKAN - Siz nasıl takdir buyuruyorsanız. Şu ifadeniz birçok yerde geçiyor yalnız: "Kasette 
belirttiğim hususların hepsi doğrudur. Yayınlanan ve yayınlanmayan kısımları tamamıyla 
yaşadıklarımı aynen ve doğru olarak ihtiva etmektedir." Birçok yerde geçiyor bu. Biraz önce 
de, hepsi yayınlanmadı ifadenizle, buradakini yeniden teyit etmiş oldunuz. "Ne kadarının 
yayınlandığını bilmiyorum" diye söylediniz. 
KORKMAZ YİĞİT - Hangi kısmının yayınlanmadığını dedim. Sanıyorum ki, bu, medya 
bacağıyla ilgili kısmı olabilir; çünkü, ona hiç rastlamadım. 
BAŞKAN - Biz, tabiî, burada gerek emniyette gerek bu televizyonda yapmış olduğunuz 
konuşmalarda dosya içinde yer almayan konulara yönelik olarak söylemek istedikleriniz varsa 
onları mutlaka dinlemek isteriz. Yani, bu deşifre metinde çıkarılmış ve soruşturma konusunu 
doğrudan ilgilendiren hususlar varsa, o konulardaki bildiklerinizi söylemenizi arzu ederiz. 
"Gerekirse -diye bir tabir var- mahkemede bunları açıklayacağım" diyorsanız; ancak, 
mahkemede de bunları yönelik bir açıklama yok. 
KORKMAZ YİĞİT - İzin verirseniz, gerek emniyette gerek savcılıkta bana sorulan her şeye 
çok net cevap verdim. Hiçbir tanesinde susma hakkı kullanıyorum demedim. Hiçbir tanesinde 
böyle teğet geçip yanından sağından solundan dolarak cevaplar vermedim. Böyle bir şeye 
ihtiyaçta duymadım. Dolayısıyla eğer mahkemelerde size böyle kayıtlar gelmişse acaba benim 
konuştuklarım oraya yanlış mı geçiyordu diye endişeye kapıldım; ama, ben her konuştuğumu 
yazılı da verdim. Dolayısıyla sorulmayan bir şeye de durup dururken cevap vermedim. 
Hoşgörünüze sığınarak söylüyorum, affınıza sığınarak, bu şeye neden çağrıldığımı anlamış 
değilim. Ben Eyüp Aşık Beyi ve Yaşar Topçu Beyi ömrümde ne tanıdım ne gördüm ne bir 
diyalogum ne bir ilişkim oldu. Burada ben kendimi aradım aradım acaba ben neresinden 
gireceğim bunun, neresinden yaklaşıyım; kendi yerimi bulamadım. Dolayısıyla, o savcılık ve 
emniyette verdiğim ifadelerde, ben savcılıkta, emniyette verdiğim ifadelerde yalandır gibi bir 
cümle de etmedim. Eğer okuduysanız kayıtlarımı. Ben her yerde hep aynı şeyi söyledim. Ama, 
onun dışında ben hep unutmak istediğim konulan, bunlar hep unutmak istediğim konular 
olduğu için, olabildiğince hiç girmedim, hiç dönmedim; hiç arkama bakmıyorum, hep önüme 
bakıyorum acaba ne yapacağım diye. O nedenle, şu an eskiyi bile yenilemekte zorlanabilirim, 
değil ki, ilave şeyler... Ama, soracağınız bir şey olursa, memnuniyetle cevaplarım. 
BAŞKAN — Bir kere daha söyleyeyim: Burada, tabiî, başlangıçta da söylediğimiz gibi, tanık 
olarak bulunuyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, devlet güvenlik mahkemesinde sanık olarak yargılanıyorum; 
ama, burada konuştuğum oradakinden farklı değil, orada konuştuğum da buradakinden farklı 
olmayacak. 
BAŞKAN - Bir konuya açıklık getirir misiniz o zaman? Şimdi, ilk tanışmanızı söylediniz, 
ondan sonra 1998'e kadar bir daha aramadığını ve görüşmediğinizi söylediniz. Ancak, yine, 
bizim dosya muhtevası içinde tespit edebildiğimiz kadarıyla, Vedat YELKENCİ 'den 
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televizyon alımıyla ilgili 1997 yılında olan bir şeyde değişik ifadelerde geçiyor. O tarihte, 
Alaattin Çakıcı'nın Vedat Yelkenci'yi tehdit ettiğine yönelik ifadeler... 
KORKMAZ YİĞİT - Aktarayım efendim. 
BAŞKAN - Bu konuyla bilgi verirseniz.... 
KORKMAZ YÎĞÎT - Memnuniyetle efendim, memnuniyetle... 
Şimdi, Alaattin Çakıcı'ya daire verdiğim günlerde, o günlere denk gelir. Bu Number One, 
Discovery falan var ya, ben onlann maalesef ortağıyım. Onlardan bu Vedat Yeklenci'nin 
hisselerini aldım; ama, orada olmayan üç dört tane de televizyon aldım; aldığımı zannettim. 
Vedat Yelkenci'ye 4,5 milyon dolar para ödedim. Vedat Yelkenci benim kapı komşumdu, 
çocuklarımız arkadaştı, aile sorunlarına hep tanık oldum. Bir gün Cefı vasıtasıyla geldi ve 
benden yardım istedi. "Bunları al, ben öleceğim" dedi. Ben bu konuyla alakalı çok geniş bir 
dosya DGM'ye verdim. DGM'de sanıyorum ki, eğer, onu da istediyseniz, onunla alakalı ayrı bir 
dosya verdiğimi de tespit edeceksiniz. 

Ben bu televizyonları aldıktan sonra, bir baktım ki, olmayan şeyleri bana satmış. 
Halbuki Vedat bir yıl bende çalışacaktı, o miktarlar kadar bana senet verdi bir aksilik olursa 
ben sana ödeyeceğim diye. Ben dolandırıldığımı anladım, açıkça dolandırıldığımı anladım. 
Dolandırıldığımı anlayınca üstüne gittim. Ne yapacağım; paramı istemek için. Bana verdiği 
senetleri tahsile verdim. Bir gittim ki, ne evi var çocuğun ne barkı var; hiçbir şeyi yok, senetler 
kaldı elimde. Şu anda protesto olmuş üç yıl önce, dört yıl öncenin 4,5 milyon dolarlık senetleri 
elimde hiçbir işe yaramıyor, Vedat da Londra'da. Vedat benden korktuğu için güya gitmiş; 
hayır, benden kaçtığı için gitmiş. Korkmak ayrı, kaçmak ayrı. Beni dolandırdığı için kaçtı. 
Bugünkü koşullarda, bunun altını çizerek ve yüksek sesle söylemek istiyorum. Ben Alaattin'e 
daire verdiğim dönemlerde, "bir sorunun var mı; yok, bir sorunun var mı; yok." Bir gün beni 
arıyor; diyor ki; 

Bir gün beni arıyor, diyor ki; çünkü, benim bu parayı Vedat'tan istediğim, icralara 
başvurduğum, mahkemelere başvurduğum, eşine dostuna her tarafa gidiyorum, kimi bulursam; 
küçük para değil, alabilmek için. Hatta, özür dileyerek söylüyorum, Güneş Beyin bir danışmanı 
vardı sanıyorum, Ercan Erdem diye birisi. Ben ona dedim ki, sen Vedat'ın arkadaşısın, lütfen 
Vedat'a söyle; ben ona ödediğim paranın yarışım ona bağışlıyorum, yarısını bana versin, 
sattığım mallan da geri alsın; çünkü, bana bir şey satmamış, hayalî şeyler satmış. Ercan Erdem 
de bunu devlet güvenlik mahkemesine teyit etmiştir. Mantığım paramı istemek. Alaattin Çakıcı 
diyor ki "hem bana sorunum yok diyorsun hem birisi, Vedat Yelkenci diye birisi seni 
dolandırmış" Vedat Yelkenci'yi aramış, doğrudur, altını çizerek söylüyorum. Korkumdan, 
Vedat Yelkenci'ye bir zarar verebilir korkusuyla dedim ki "vardı, ama, dün akşam getirip bütün 
parasını ödedi" înkâr ettim ve 4,5 milyon dolarımın üstüne su içmek zorunda kaldım, aman 
zarar vermesin diye. Bu söylediklerimi aynen devlet güvenlik mahkemesinde tekrar ettim. 
Bunlarla alakalı resmî belgeleri devlet güvenlik mahkemesine verdim. Aynen teyit 
edebilirsiniz. Ercan Erdem'in ifadesiyle de teyit edebilirsiniz. Güneş Beyin bana antipati 
duymasının birinci sebebi buydu. Güneş Beye de ben bunu aktardım. Elimde Vedat'ın bana 
yaptığı sözleşmeyi, verdiği senetleri götürdüm, olayı anlattım. Güneş Bey de arkadaşını çağırdı. 
"Bu adam bunu resmen dolandırmış; bize de yanlış aktarıyorlar" dedi. 
BAŞKAN-Buyurun. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Yiğit, Sayın Başkan toplantıyı açarken komisyonun hangi 
araştırma önergeleriyle ilgili olduğunu söyledi. Bizim komisyonun görevi araştırma önergeleri 
belli. 
KORKMAZ YİĞİT - Arkasında ekleri vardı, okudum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Burada sizin bulanmanızın tek bir nedeni var, tanık sıfatıyla 
bulunmanız; ancak, geçmişte yaşadığınız olaylar da göz önünde bulundurularak büyük bir 
psikolojik baskı altında olduğunuzun farkındayım. Şu komisyonda çok rahat olmanızı, ben, 
özellikle... 
KORKMAZ YİĞİT - Olabildiğince rahat olmaya çalışıyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Olabildiğince rahat olursanız, zira, bu komisyon bir görev 
yapıyor. Yaptığı görevi millet adına yapıyor ve bu konuda bize yardımcı olursanız komisyonun 
yanlış karar vermesine de engel olursunuz, komisyonun hazırlayacağı tutanağın da Meclise 
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intikalindeki, içeriği bakımından da sağlıklı bilgilerle iletilmesinde yarar olur diye 
düşünüyorum. Onun için, sizden özellikle rica ediyorum, 
KORKMAZ YİĞİT - Bildiklerimi burada yemin ettiğim gibi aktaracağıma emin olabilirsiniz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) -Çok teşekkür ederim. 
Ben, şu ana kadarki konuşmalar içerisinde kendime göre tespit ettiğim bir iki konu var, onları 
aydınlığa çıkarmak istiyorum. Bir de, televizyonda yapmış olduğunuz konuşmanın deşifre 
metninin başlangıcında şöyle bir ifade var: "Ben, Korkmaz Yiğit. Bugün 24 Ekim, saat 3" 
diyorsunuz ve ondan sonra "son on gün içerisinde birçok olay yaşadım" diyerek devam ediyor 
konuşmanız. Oradaki bir tespitte önemli bir konu var görebildiğim kadarıyla. Bu saatin ve 
günün özellikle belirtilmiş olmasında o sizin bir şeyle karşı karşıya olduğunuz imajı yaratıyor 
bana; bu bir iki, az önceki konuşmanın başında şöyle bir ifade kullandınız, eğer yanlış 
anlamadıysam: "Üzerimdeki baskılar devam etmedikçe, yani, benim şu anda üzerimde bulunan 
baskılar devam etmezse işlerime devam edeceğim" gibi bir ifade kullandınız. Demek ki, şu 
anda, halen üzerinizde birtakım baskıların olduğu imajı çıkıyor ortaya. 
Üç, Sayın Başkan da ifade etti; "televizyonda yayınlanan metnin tamamı yayınlanmadı ve 
benim inisiyatifim dışında yayınlandı" gibi bir ifade kullandınız, yanlış anlamadıysam, 
yanlışım varsa hemen düzeltelim. 
KORKMAZ YİĞİT - Yayınlanmayan kısım benim inisiyatifimin dışında yayınlanmadı. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Demek ki, sizin inisiyatifinizin dışında bu işi programlayan 
birileri, bir yerler, odak noktaları var. 
Son bir şey daha soracağım. Nesim Malki size geliyor ve siz İstanbul Valisi Sayın Hayri 
Kozakçıoğlu'nu tanıdığınız için onunla görüşmesini sağlıyorsunuz. Olabilir, herhangi bir 
sıkıntısı vardır, o şehrin valisi sıfatıyla ona bilgi vermek, bir şeyler söylemek ihtiyacını 
hissedebilir. Ancak, o görüşmeden, buluşmadan çok kısa bir süre sonra hemen telefonunuz 
çalıyor, Alaattin Çakıcı tarafından aranıyorsunuz. Sizin İstanbul Valisine Nesim Malki'yi 
götürmeniz nasıl kısa sürede kimler tarafından biliniyordu ki de hemen oralara ulaştı, böyle 
geldi? 
KORKMAZ YİĞİT - Onu Nesim Malki'nin ölümünden sonra tespit ettik. 
Sırayla cevaplayayım. Birinciden başlayayım. Saat 3, 24 Ekim, bu bant Polonezköy'deki 
evimde dolduruldu; ben doldurdum. Küçük kamerayı karşıma koyup konuştum; çünkü, akşam 
6'da o güne kadar medyada çıkan haberlerle bankadan inanılmaz bir para çıkışı oluyor, Bank 
Express'ten. Biz, direniyoruz. Bankanın elimden alındığı gün ben bankaya 25 milyon dolar para 
koydum, parasını çekemeyen tek bir mevduat sahibi olmasın diye. Bunlar kayıtlarda tespitlidir. 
Benim bütün aramalarıma rağmen Ankara ile temas kuramıyorum. Ankara'ya vermeye 
çalıştığım mesaj şu: "Bankadan para çekiliyor, biz göğüslüyoruz; ama, bu ne kadar devam eder 
ve ne kadar göğüsleyebiliriz; bizi takip edin ve nefesimizin kesileceği noktada bize el verin" 
demek için temas kurmaya çalıştım. Kimseyle görüşemiyoruz. Kimse bu konuda "biz sizi takip 
ediyoruz, herhangi bir noktada size yardım edeceğiz" demiyor. Bugün Mevduat Sigorta Fonu 
denilen kurum -sigorta fonu, adı üzerinde- bankalardan topladığı mevduattan belli bir miktar 
parayı bloke eden, ki, bir nakit sıkışıklığı olduğunda da yardım edebilmek mantığıyla kurulmuş 
bir kurumdur. Biz bir lira alamadık beyefendi. Devletten, Merkez Bankasından, Mevduat 
Sigorta Fonundan bir tek lira yardım alamadık. Kayıtlarda bu tespitlidir. Halbuki, asgarî, bizim 
bankamızın, biz kendi adımıza yatırdığımız mevduat munzam karşılığı var, topladığınız 
mevduatın yüzde 20'si var. Bunun bize verilmesi icap ederdi. Biz 64 üncü maddede değildik. 
64 üncü maddeden ötürü bize yardım edilebilirdi, reeskont kredisi verilebilirdi. Biz, yazılı 
müracaatlarımıza rağmen bunlardan hiçbir cevap alamadık ve bundan endişeye düştük. Geçmiş 
tarihte şubelerin camlarının kırıldığını biliyoruz. Müşterilerin, mevduat sahiplerinin olay 
yarattığını biliyoruz. Bank Express ile alakalı bir kişinin bir kuruşunu alamadığını hiç 
duydunuz mu etrafta? Duyamazsınız; çünkü, son kuruşuna kadar verdik ve ben verdim. 
Cumartesiydi sanıyorum o gün, akşam 6'da bir haber geldi ki, Güneş Taner Bey sizi Emlak 
Bankasında bekliyor. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Beni neyi beklediğinden emin 
değilim ve o güne kadar bir şeyler oluyor. Yahu dünya ters döndü. Acaba evvelden mi uzayda 
yaşıyordum, şimdi mi uzayda yaşıyorum, endişeye kapıldım. Yani, hangisi gerçek, hangisi rüya 
ayırt edemez oldum. Akşam 6'dan önce, akşam 6'da gitmek lazımdı Emlak Bankasına, 
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görüşmek üzere. Merkez Bankasının ve Mevduat sigorta Fonunun temsilcileri vardı. O nedenle 
o gün o bantı doldurdum. Yeterli cevap oldu mu efendim? Yani, orada tarih, saat belirleyerek 
sadece sanki bir şey bekliyordunuz dediniz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Hayatî bir baskı mı, bir tehlike mi vardı? Bu boyutunu da 
öğrenmek istedim. Orada bir saat, zaman, gün belirliyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Öyle bir olay yok; ama, can güvenliğimle alakalı endişelere çok düştüm; 
yalan yok. Ben, o olaylardan sonra korku mefhumunu kaybettim. Ben, artık, korkunun ne 
olduğunu idrak edemez oldum; çünkü, o günlerde ölümle o kadar bir pamuk ipliği arasında 
kaldım ki, ölüm benim için çok iyi bir çare olabilirdi belki ve o günden bu yana da, hâlâ, 
ölümle çok barışık yaşıyorum. 
İkincisi neydi, özür dilerim efendim? 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - "Üzerimdeki baskılar devam etmezse işlerime devam ederim." 
KORKMAZ YİĞİT - O baskı şu: Şu anda benim bütün mal varlığım -yani baskıdan bunu 
kastediyorum- üçüncü şahıslardaki alacaklarım, Mevduat Sigorta Fonu tarafından bloke edilmiş 
vaziyette. Şunun da altını çizerek söylemekte beis görmüyorum. Benim bütün mal varlığım 
kendi adımaydı ve bir tekini el değiştirmek gibi bir gayret içerisinde olmadım ve banka elimden 
alındığı gün, bir sonraki gün, 25 milyon dolar koydum. Şu anda düşünüyorum, ne aptallık 
etmişim. O gün ben ne yapacağımı, ne olacağını bilmeden 25 milyon dolar niye verdim; 
bankayı elimden almışlar. Zaman zaman düşünüyorum. Baskıdan bunu kastettim. 
Bir kredi kartı harcaması olmuş eşimin, 500 milyon lira bankaya götürdük. 500 milyon lirayı 
alıp fon hesabına aldılar. Kredi kartı borcunu ödeyemiyoruz. Fona diyoruz ki, özür dilerim, 
buranın konusu değil; ama, madem sordunuz, söylemek zorundayım. Bizim bir riskimiz, 
borcumuz, neyimiz varsa tespit edin, biz ödemek istiyoruz, sizin bize tahahkuk ettirdiğiniz borç 
yüz liraysa biz biliyoruz ki, bin liralık imkânımız var. Fona dört klasör dolusu mal varlığımı 
gönderdim. Dedim ki, içinden seçin, gerisini bana verin. Ne kadar istiyorsanız teminat alın. Ben 
düşünemedim ki, hepsini bloke edecekler. Hepsini bloke ettiler. Hayatım allak bullak oldu. Biz, 
bir sürü insana para toplayıp yer satmışız, taahhüt etmişiz, ev vereceğiz diye. Kimseye 
veremiyoruz, veremez olduk, yapamaz olduk işimizi gücümüzü. Riskimiz varsa verin ki biz 
karşılayalım, gerisini serbest bırakın işimize dönelim. Baskı derken bunu kastettim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bir de "yayınlanmayan metin benim inisiyatifimin dışında 
yayınlanmadı" diyorsunuz. Sizin inisiyatifinizin dışındaki olay nedir? Birileri kapat, bu kısmını 
ver, bu kısmını verme gibi bir olay mı vardı? 
KORKMAZ YİĞİT - Ben bu bant yayınlansın dedim. Neden dedim, söylemekte hiç beis 
görmüyorum. Ben, palto giyiyorum, organize suçlarda gözaltındayım, kelepçeyi saklıyorum. 
Medyada kelepçeye tepki çıkmış, neden kelepçeliyorsunuz falan filan. Hanımefendiden çok 
özür diliyorum, affınıza sığınarak, "seni bu sefer arkadan zincirlemeyeni" Arkadan zincirlediler 
beyefendi beni, arkadan zincirle bağladılar ellerimi. Ben apo'dan tehlikeli miydim?! Beni 
çıkardılar hastaneye götürüyoruz ayağında, paltomu giydirmediler. 45 dakika kameralara sirk 
maymunu gibi beni teşhir ettiler beyefendi. Sirk maymunu gibi teşhir ettiler. Benim bu 
memlekete hiç mi katkım olmadı yahu?! Ben bu kadar mı küçük bir insandım yahu?! Onun 
üzerine "bant yayınlansın" dedim. Etrafımda, hastaneye benimle beraber gelen korumalara bu 
talimatı verdim. O bant yayınlansın derken aile fertlerim her birinin evine barkına baskın 
yapılıyor, bant aranıyor. Aile fertlerim çil yavrusu gibi dağılıyor ve o bantı yayınlayacak 
arkadaş diyor ki kendi kafasından "şu kadarını yayınlamayayım ne olur ne olmaz." Medya 
bacağını içerdiğini tahmin ediyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bir de Nesim Malki ile olan Vali ile görüştürmeden sonra 
Alaattin Çakıcı'nın sizi hemen arması, o bağlantıyı... 
KORKMAZ YİĞİT - Nesim'in ölümünden sonra bunu çözdük. Biz Nesim ile oradan çıkar 
çıkmaz Nesim kapıdan çıkıyor, Bursa'da telefonla birilerine diyor ki "ben, İstanbul Emniyet 
Müdürüyle görüştüm, o bana koruma verecek, şu olacak, bu olacak, bir daha 
sıkıştıramayacaksınız" diyor birilerine. Kimler olduğunu bilmiyorum. Onlar da Alaattin 
Çakıcı'ya açıyorlar. Yani, öldükten sonra bunu bana Erol Erkohen, Nesim'in ortağı söylüyor. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Efendim, bizim komisyonun asıl amacı Alaattin bizi 
ilgilendirmiyor, bizi ilgilendiren nedir bu komisyonda, siyasîlerle bu işin ilişkileri var mı? 
Korkmaz Yiğit Beye şunu sormak istiyorum: Çakıcı sizi sık sık telefonla arıyor, ihtiyacın var 
mı diye. 
KORKMAZ YİĞİT - Sık sık dediğiniz iki kere. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Bu arada size herhangi bir siyasîden bahsetti mi hiç? 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Benim şu arkam var, şu var bu var diye. 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır. Burada doğruyu söyleyeceğime yemin ettim. 
BAŞKAN - Yine dikkati çeken bir konu var. Siz, Bank Express'i aldıktan sonra yurt dışında bir 
banka almayı istiyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Keşke, onu alsaydık. 
BAŞKAN - Ancak, değişik görüşmelerden sonra Türk Ticaret Bankasına yöneliyorsunuz. 
Buna yönelik niçin, yani, başlangıçtaki düşünceniz tamamıyla yurt dışında bir bankayken, yine, 
Türkiye içerisinde bir banka, niçin ikinci bir banka? Buna yönelik değişik yerlerdeki 
ifadelerinizde izah getiriyorsunuz. Ancak -affınıza ben de sığınayım- getirdiğiniz izahlar, sizin 
işadamı mantığınız, yani, bu şeyler içerisinde tanıdığım Korkmaz Yiğit, işadamı Korkmaz 
Yiğit... 
KORKMAZ YİĞİT - Beni tanıyor musunuz efendim? 
BAŞKAN - Bu çerçeve içinde, dosya muhtevası içinde. Korkmaz Yiğit'in işadamlığıyla 
kıyasladığımızda o verdiğiniz cevaplar tam cevap gibi gelmedi bize. 
KORKMAZ YİĞİT - Cevabı okursanız, acaba, farklı şeyler mi telaffuz ediyoruz? 
BAŞKAN - Diyorsunuz ki, bir bankanız var, Bank Express var. Bununla yurt dışına açılmayı 
düşünüyorsunuz. Niçin ikinci bir banka, Türk Ticaret Bankası diye sorulduğunda 
satışlarınızdan bahsediyorsunuz, ama, o ihtiyacınızı birinci bankanın göreceğini zaten önceden 
biliyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Bugün, Vakıflar Bankası yirmi yıl vadeli bir kredi verdi, konut kredisi 
verdi. Diğer bankalar da başladı, altı yıl, on yıl, oniki yıl. İtimat edin ki, bunların yapmayı 
düşündükleri şeydi benim yaptığım. Ben onlardan iki adım daha öndeydim. İstanbul'da 
Bahçeşehir'i bileniniz varsa, onun bitişiğinde TEM yoluna cepheli 6,5 milyon metrekare bir 
yerim vardı. Burada tam 28 bin konut çıkardım. İmarı, planları her şeyi bitmişti. Projeleri yurt 
dışında hazırlanmıştı. 16 milyar dolarlık bir projeydi. Söyleyeceğim şeyin altını çizmek 
istiyorum. İçinizde mutlaka iş hayatının içerisinde olan çoğunluğunuz var; beni anlayacağınızı 
ümit ediyorum. İstanbul'da benim inşaatlarımla alakalı bilgi sahibi olanınız var mı bilmiyorum; 
ama, en güzel konutları ben yaparım, en pahalıya da ben satarım. Satış sorunu hiç yaşamadım. 
Benim en ucuz konutumun aylık satış vade miktarı 15 bin ile 20 bin dolar arasındadır. 28 bin 
konutu 15-20 bin dolar taksitle satamazsınız. 2 bin-3 bin dolara inmesi icap eder aylık 
taksitlerin. Bunun için bir banka kredisi lazım; yani, altı yıl ile on yıl arasında kredi verebilmek 
lazım. Bunu ancak bir banka sağlayabilir. Bu banka Bank Express olamazdı. Bank Express'in 
ebadı çok küçük. O yüzden birçok şubeli bir bankaya ihtiyaç vardı. Bu banka şunu yapacaktı: 
Beş yıl ile on yıl arasında kredi verecekti müşterilere. Peki, bu proje bankaya ne yapacaktı: 28 
bin potansiyel müşteri verecekti ve her yıl 1,5 milyar dolar bankaya girdi sağlayacaktı. Bunun 
bir bacağı eksikti; o da medya. Demek ki, üçlü sinerji o projeyi hayata geçirecek ve doğru 
zamanda doğru bir proje olacaktı. İstanbul halkının yaşamak için tercih edeceği yeni adres 
olacaktı. Belki, yine olacak. Yapımcısı ben olabilir miyim bilemiyorum; ama, orası yine bu 
yeni adres olacaktır. 
28 bin potansiyel müşteri, bankaya her yıl 1,5 milyar dolar para akıtacak. Banka, boyuna kredi 
vererek bu projeyi destekleyecek, az taksitle çok konut satılmasını sağlayacak, medya hem 
bankanın tanıtımını yaparak hem bu konutların pazarlamasını yapmakta destek verecek. Bu 
projenin iki ay erken satışını sağlayabilirse bu banka ve medya, bu iki ay erken satıştan 
kaynaklanacak vade farkı bankayı ve benim giriştiğim medyayı, aldığım medya olaylarını 
bedavaya getirecekti. Ama, bunu anlatmakta çok zorlandım. Projeyi gösterebilmem icap ederdi 
bilenlere ki, beni adayabilsinler. Bank Express bunu sağlayamazdı; ebadı küçüktü. Yine tatmin 
edemediysem başka açıklamam yok. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Bütün bunlara rağmen, başlangıçta daha başka ifadelerinizden de anlaşılıyor ki, önce girmek 
istemiyorsunuz Türk Ticaret Bankası ihalesine ve görüşmelerinizde gerek Sayın Erçel ile 
yaptığınız görüşmede gerek Sayın Güneş Taner ile yapmış olduğunuz görüşmelerde sebep 
olarak da burada bir Çakıcı faktörünün var olduğunu ifade ediyorsunuz. Çakıcı faktörü var 
derken bu faktörden kastınız nedir ve yine, hemen, buna ilave olarak, bu faktörün olduğunu 
gerek Sayın Erçel gerek Sayın Taner maalesef sözleriyle sizi doğruluyorlar. Sizin 
ifadelerinizden anlaşılan o. Peki, bu faktörün ortadan kaldırılmasına yönelik, o dönem, Sayın 
Bakandan bir talebiniz oldu mu veya Güneş Taner Bey bu konuyla ilgili bu faktörü ortadan 
kaldırmaya yönelik size bir taahhütte bulundu mu? 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır, asla. 
BAŞKAN - Bütün bu olumsuzluklara, biraz önce söylediğiniz olumlu tarafının dışında 
olumsuzluklarını da biliyorsunuz ve başlangıçta girmek istemediğinizi ifade ediyorsunuz bu 
ihaleye; ama, sonuçta ihaleye teklif veriyorsunuz, giriyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu faktör 
neydi? Bu faktörün ortadan kalkmasına yönelik birtakım girişimleriniz oldu mu veya 
hükümetin bu anlamda almış olduğu tedbirler oldu mu ve sizi ihaleye sevk eden? 
KORKMAZ YİĞİT - Hükümetin, bürokratların, siyasîlerin en ufak bir şeyi olmadı, en ufak bir 
ilgisi olmadı. Biz biliyoruz ki, Türkbank iki kere satılmaya kalktı, satılamadı, Alaattin Çakıcı 
faktörü yüzünden. Bu masada oturan herkes böyle bir faktör olduğunu biliyor; o zaman da 
biliyordu. Bugün o ihaleyi alan Korkmaz Yiğit değil de Ahmet, Mehmet olsaydı, o yine bu 
masada oturacaktı. Esasında oturmaması icap ettiği halde oturacaktı. Bu faktörler varken, 
dışarıda bir banka arayışı varken sen ne diye gidip de girdin buna diyorsunuz. 
BAŞKAN - Bu faktör ortadan kalktı mı? 
KORKMAZ YİĞİT - Ne oldu ki kalktı, birileri sana söz mü verdi ki sen bu işe girdin? 
Efendim ismini burada belirtmeyeceğim, sözüne itimat ettiğim birisi dedi ki "bu adamın bu 
işten bir beklentisi var. Bu bankayı yüz liraya alacaksan bu adama da belli bir beş lira, üç lira 
vereceksin. Eğer, bu bankayı almak istiyorsan, 100 liraya değil, 103 liraya, 104 liraya aldım 
diyeceksin. Bunu demen halinde bu iş biter; bu nasıl biter; bu adam sorun olmaktan çıkar." 
Benim de yaklaşımım ve mantığım bu oldu. Dedim ki, ben burayı alırsam, evet, 100 liraya 
değil, 103 liraya aldığımı farz edeceğim. Bana bir arazi getiriyor bir emlakçı, arazinin sahibi 
diyor ki, ben 1 milyon dolar istiyorum. Emlakçı da 100 bin dolar istiyor. Bu arazinin benim için 
maliyeti 1 milyon 100 bin dolardır. Ben şuna bakıyorum: 1 milyon 100 bin dolar bana yarar mı 
yaramaz mı, yarar sağlıyor mu. Bu benim yaptığım bir sorumsuzluktur. Hangi şekilde olursa 
olsun, geçmişinde hiç devletle iş yapmamış, geçmişini dantel gibi dokumuş, hayatını çok zor 
kazanmış benim gibi birisi, şekli ne olursa olsun, değil mi ki, Alaattin Çakıcı'nın bir etkisi var 
bu işte, bu işe girmemesi lazımdı. Benim bu işteki tek sorumsuzluğum budur. Ancak, ben şöyle 
düşündüm: Ben, 100 lira bankaya vereceğim, 3 lira da bu insana vereceğim; çünkü, bu bir 
faktördür. Eğer, Türkbank almak istiyorsanız benim nazarımda iki faktör vardı, bir, paranızın 
olması lazımdı, iki, ben tanınmayan birisiydim, gidip, o dönemin hazine müsteşarına, 
yardımcılarına "ben tanınan birisi değilim, bu işe ilgi duyuyorum, bana eğer uygunluk belgesi 
mi ne, bana bir uygunluk, olur vermezseniz, vermeme ihtimaliniz varsa ben boşu boşuna girip 
afişe olmayayım" deme ihtiyacı duydum, başkaları duymadı. Onlar da bu anlamda herhangi bir 
sorunları olmadığını ifade ettiler. Neticede ben Bank Express'i alırken -ki, ondan önce Etibank 
ihalesine de girmiştim- devletin bütün resmî birimlerinden temiz kâğıdı almak zorundaydınız, 
banka sahibi olabilmek için. Ben, bir yıl arayla devletin bütün birimlerinde bunları aldım. Ben, 
hayatımda tek bir lira vergi borcu, sigorta borcu olmayan bir insanım; çok büyük vergiler 
ödedim. 
İkinci faktör de, Alaattin çakıcı faktörüydü ve bu işte bir zarar vermemeliydi. 
BAŞKAN - "Bu faktörü bir miktar para da oraya ayırmak suretiyle ortadan kaldırabileceğimi 
düşündüm" diyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Evet. 
BAŞKAN - Sizi bu düşünceye sevk eden bir görüşmeniz oldu mu Çakıcı ile? Çünkü, yine sizin 
ifadelerinizde Kâmuran Çörtük Beyefendinin size haber gönderdiğini, bu ihaleye girmemeniz 
gerektiğini, girip alsanız da bu ihalenin iptal edileceğine yönelik haber gönderdiğini, Çakıcı'nın 
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da bu anlamda kendisiyle beraber olduğunu ifade ettiğini söylüyorsunuz. Sizin bu kasetteki 
veya diğer yerlerdeki ifadelerinizde belirttiğinize göre, Çakıcı o günlerde sizinle de veya 
Kâmuran Çörtük'ün size anlattığına göre kendisiyle beraber olduğunu ifade ediyor ve 
girmemenizi söylüyor. Nasıl bir gelişme oldu ki, siz, bu ihalede, bir miktar da Çakıcı'ya 
verdiğiniz takdirde bu faktörü ortadan kaldırabileceğinize yöneldiniz, düşündünüz? 
KORKMAZ YİĞİT - Çakıcı'nın bu işten beklentisinin bir para olduğunu sanıyorum ki hiç 
kimsenin sormasına ihtiyaç yok. 
BAŞKAN - Bu anlamda görüşmeniz oldu mu kendisiyle? 
KORKMAZ YİĞİT - Ben kendisine şunu söyledim: Dedim ki, ben bu bankayla ilgilenebilirim, 
bir koşulla; ben bu bankaya gireceğim, imkânlarım ölçüsünde fiyatımı çıkaracağım; almam 
halinde bu bankadan beklediğin 3 lira, 5 lira her neyse ben sana bunu vereceğim; ama, tek bir 
kişiyi tek bir kişiyi aramayacaksın. Ben, bu görüşmeyi yaptıktan sonra hiç kimseyi aradığını 
sanmıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, önceki, uzman arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde 
hazırlanan soruları ben Sayın Yiğit'e yöneltmeye çalışıyorum. Bu arada, hep, sanki ben soru 
soruyormuşum gibi oluyor. Arada sizler girmek istediğiniz zaman işaret buyurursanız, hemen 
sizlere döneceğim ve sizlere öncelik vereceğim. Daha, tespit edilen, hazırlanan sorular var, 
epeyce var Sayın Yiğit. 
KORKMAZ YİĞİT - Hoşgörünüze sığınarak tekrar bir şey söylemek istiyorum: Ben, Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde yargılandığımı biraz önce söyledim ve bu dava hâlâ devam ediyor. O 
nedenle, affınıza sığınarak, orada -konunun da bu olduğunu biliyorsunuz- dosyadan 
alabileceğiniz bilgileri bize sormamanızı rica ediyorum. Çünkü, ben, orada konuşuyorum, 
burada konuşmak istemiyorum demek durumunda kalmak istemiyorum. 
BAŞKAN - Yalnız, şunu da ifade edeyim: Biz, aynı şeyleri sormamaya gayret ediyoruz; ama, 
gördüğümüz çelişkiler söz konusu ise... 
KORKMAZ YİĞİT - Bende çelişki görüyor musunuz? Kayıtlarda, söylediklerimde... 
BAŞKAN - Sormaya çalıştığımız sorular, bu bakış açısından oluşan sorular Sayın Yiğit. Yani, 
gerek emniyet ifadeniz gerek mahkemede verilen ifadeler gerekse televizyona yapmış 
olduğunuz konuşmalar, bir de diğer şahısların ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildi. Aşağı 
yukarı birbuçuk aydan bu yana bu çalışma sürdürüldü. Bunlar arasında, aydınlanmamış diye 
gördüğümüz hususları sormaya çalışıyoruz. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Yiğit, Cefı Kamhi'nin de bulunduğu bir ortamda, zamanın 
başbakanıyla bir görüşmede, Çakıcı'yı tanımadığınıza çocuklarınızın üzerine yemin ettiğiniz 
halde, daha sonra, konuşmalarınızdan ve kasetlerden, Çakıcı'yı tanıştığınız, onunla 
görüştüğünüz görüldü. Buna niçin ihtiyaç duydunuz diye sormak istiyorum. 
KORKMAZ YİĞİT - Bir takvim hatası var efendim sorunuzda. Ben, Cefı Beyle Sayın 
Başbakana gittiğimde, biraz önce Sayın Başkana verdiğim şeylere, Nesim zamanında beni nasıl 
aradığını, nasıl daire sattım, bunların hepsini anlattım. 
AHMET KABİL (Rize) - O zaman Çakıcı'yı tanımıyordunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Çakıcı'yı hâlâ tanımıyorum ben beyefendi. Yani, bana ettiği telefonları 
ve biraz önce aktardığım konuşmaların içeriğini kendisine aktardım. 
BAŞKAN - Sayın Başbakana aktardınız. 
KORKMAZ YİĞİT - Evet... Ama, aktardığımın altını çizmek istiyorum bir yanlış kanaate 
varılmaması için. Sayın Validen çıktıktan sonra beni aradığını ve sattığım daire olaylarını 
anlattım. O noktaya kadar da zaten bir şey yoktu ki efendim. 
AHMET KABİL (Rize) - Ama, biraz önce, Sayın Çakıcı'ya, işte, size şu parayı vereyim, 
başkasını devreye sokmayın diye konuştuğunuzu teyit ettiniz... 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır... Özür dilerim... Başkasını devreye sokmayın değil efendim. Çok 
özür dilerim, ben onu demedim. Ben ona, ben bu işe ilgi duyabileceğimi, ancak, eğer girip 
almam halinde, senin bu işten beklediğin üç lira, beş lira, neyse, kendisine verebileceğimi, sen 
artık bir tarafta kal dedim. Bunu da kiminle, nasıl paylaşırdım ki ben. Yani, hoşgörünüze 
sığınarak... Sayın Başbakanla böyle bir şey konuşmadım. Dolayısıyla, soruyu ve cevabı ikiye 
ayırmak lazım. 
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BAŞKAN - Soruyu biraz daha açmak istiyorum. 
Sayın Başbakanla ve diğer siyasetçi ve işadamlarına yönelik ifadelerinizde, Alaattin Çakıcı'yla 
olan ilişkinizin sadece sattığınız evle sınırlı olduğunu ifade ediyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Ve Niso döneminde aradığıyla... 
BAŞKAN - Sayın Başbakana da görüşmenizde aynı ifadeyi söylüyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Evet. 
BAŞKAN - Ancak, biraz önceki soruya karşılık verdiğiniz cevapta da iki defa telefon 
görüşmesi dediniz Çakıcı ile... 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, daire alıncaya kadar... 
BAŞKAN - Alıncaya kadar iki defa oldu diye söylediniz. Ancak, Sayın Yiğit, birçok yerdeki 
ifadelerinizde, bir kısmında yakınarak söylüyorsunuz, diyorsunuz ki, bu deşifre olan, dinlendiği 
tespit edilen konuşmaların dışında çok sayıda konuşmam oldu, eğer mademki dinliyordunuz 
diyorsunuz, onları da deşifre edin, oralarda benim hangi tarz hitaplara maruz kaldığımı 
görürsünüz, benim hangi psikoloji içerisinde bulunduğumu anlarsınız... 
KORKMAZ YİĞİT - Ama, bir şey daha var orada kastettiğim. 
BAŞKAN - Burada şunu söylemek istiyorum: Yani, iki defa değil, çok defa telefonla 
arandığınızı kendiniz ifade ediyorsunuz. Şimdi, Sayın Başbakana, bu çok defa aranışlanmzdan 
da bahsettiniz mi? 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır. 
BAŞKAN - Bahsetmediyseniz... 
KORKMAZ YİĞİT - Gene bir takvim şeyi oluyor efendim, özür dilerim. Şimdi, onu bir tam 
açmam lazım. 
Sayın Başbakanla konuştuğum bu Niso zamanında araması ve ev alım kısmıdır. Ondan sonradır 
bu konuşmalar. Bu konuşmalarda, daha o tespit edilen, deşifre edilen konuşmaları dikkatlice 
okursanız, orada iki şey tespit edeceksiniz. Birincisi, hiç kimseyi arama diyorum, daha erken, 
şu veya bu biçimde arama diyorum. İkincisi, ben, konuşmalarda, daha girmeye de henüz karar 
vermemişim net biçimde. Daha sonra da konuşmalarım oldu, keşke onlar da deşifre edilse, 
çıkarılsa da, dinlense. Ondan da maksadım şuydu efendim: Orada, arıyor beni, diyor ki, 
filancayı arayacağım diyor. Neden; çünkü, Ahmet'e küfür etmiş diyor. Ben de diyorum ki, 
sakın böyle bir şey yapma. 
BAŞKAN - Bunlar Sayın Başbakanla yaptığınız görüşmeden sonraki telefon görüşmeleri mi? 
KORKMAZ YİĞİT - Evet. 
Yahu, sakın böyle bir şey yapma. Niye yapma; çünkü, yaparsan, bu işten ötürü yapıldı diye 
bilinir. Konu çok ayrı bir konu, alakasız bir konu. Benim arkadaşıma yan bakmış. Yahu, yan 
bakabilir. Eğer bir halt edeceksen de, bir kere bana söyleme; ikincisi, bu iş bitene kadar 
herhangi bir şey yapma. Yaptığın an, mutlaka bu işe mal edilir gibi konuşmalardı. Yani, diğer 
konuşmalar da keşke çıksa, dinlense derken kastettiğim şey buydu. Orada kendisine, birilerinin 
nasıl aramasına mani olduğumu tespit edilmesi için... 
BAŞKAN - Ben, sorunun ve cevabın tam net kayıtlara geçmesi bakımından bir kere daha 
sormak istiyorum: Sayın Başbakanla Mecliste yapmış olduğunuz görüşmeden önce, Çakıcı ile 
telefon görüşmeleriniz sadece Nesim Malki'yi, dönemin... 
KORKMAZ YİĞİT - Ev kısmıyla sınırlı kaldı efendim. 
BAŞKAN - Bu ihaleye girip girmeme konusundaki tereddütleri yaşadığınız dönemde, 
görüşmeleriniz hiç olmadı mı demek istiyorsunuz? 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, o görüşmede Sayın Başbakana şunu söyledim ben, kendisinden 
rica ettim. Cefi dedi ki, "bu ihaleye biz katılmak istiyoruz; ama, bu sorunlar da, bu 
spekülasyonlar da Korkmaz'ı yıpratıyor." Ben de Sayın Başbakana bu geçmiş olayı anlattım ve 
bu ihaleyi iptal etmenizi rica ediyorum dedim. Sayın Başbakan, sanıyorum ki, o gün yaptığım 
konuşmada, benim ilk görüşmemdi; daha önce kendisini ne tanırım ne ederim ne bir dolaylı 
diyalogum, şunun bunum olmamıştı. Sanıyorum ki, o görüşmelerde, bana inanmış olmalı ki, 
burada bir şey yok, girebilirsiniz dedi. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
Şimdi yine ifade ettiniz, hiçbir siyasî ile daha önceden tanışmıyordum, bu konu gündeme 
gelinceye kadar hiçbir siyasî tanıdığım yoktu diyorsunuz; ama, Sayın Güneş Taner'le 
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konutunda bu konulan değerlendirmek üzere görüşüyorsunuz ilk başta. Sayın Güneş Taner'le 
konutunda sizin görüşmenizi temin eden, randevuyu alan kimse var mıydı? Resmî bir randevu 
talebiyse, Bakanlıkta değil, konutta görüşüyorsunuz... 
KORKMAZ YlĞİT - Efendim, bu, konutta görüşmeyi organize edecek ben olamam. Şu anda 
hatırlayamıyorum... 
BAŞKAN - Referans olan oldu mu, o anlamda soruyorum. 
KORKMAZ YlĞİT - Olmadı. Ben hep kendim arardım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Yiğit, Sayın Başbakanın özel konutuna gittiniz mi? 
Gittiyseniz, kaç sefer gittiniz? Niçin gittiniz? Görüşmede kimler vardı ve neler konuşuldu? 
Aynca, sizce, Sayın Mesut Yılmaz, Genç TV'yi sizin alıp almamanızla niçin ilgiliydi? 
Kâmuran Çörtük satış protokolünü niçin Başbakana göndermiş olabilir? 
Bir de, Türk Ticaret Bankası ihalesini 600 milyon dolara aldıktan sonra parayı nasıl temin 
edecektiniz? Bu imkânınız var mıydı, yok muydu, tabiî, en doğru bilgiyi siz vereceksiniz. 
Türk Ticaret Bankası bedeli için, siyasîler size kredi alma kolaylığı sözü verdi mi? Eğer 
verdiyse, sizce sebepleri ne olabilir? 
KORKMAZ YİĞİT - Ahret sorusu sordunuz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Şimdi, efendim, bakın, şunu bir kere daha vurgulamak 
istiyorum: Burada, bu komisyonun görevi Korkmaz Yiğit'i yargılamak değil. Böyle bir 
görevimiz de yok. Biz, Komisyonumuza verilmiş olan bir önerge çerçevesinde, Başbakan 
Mesut Yılmaz'ın, Bakanlar Yaşar Topçu'nun ve Eyüp Aşık Beyin çetelerle ilgili bağlantılı 
olduğuna dair birtakım iddialar içeren bir önerge verilmiş, işin bu boyutlarını bulmamız lazım. 
Böyle bir şey var mı yok mu, ipuçları yakalayabilir miyiz, olur mu, bir belge ortaya çıkar mı? 
KORKMAZ YİĞİT - Bende size verecek bir şey olacağını sanmıyorum bu anlamda. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Burada sağlıklı karar vermek zorundayız. Onun için, tabiî, 
Türkbank olayından dolayı da, Korkmaz Yiğit, Türkiye demeyelim, Türkiye kamuoyunu da 
aştı, dünya kamuoyuna kadar yayıldı gitti, sizi de büyük sıkıntılar içine soktu, bunun 
farkındayız; ama, bunları da sormak zorundayız. Çünkü, Türkbankın içinde siz varsınız, bu 
olayın içinde siz varsınız. Bu işe teşebbüs etmişsiniz, kendinize göre birtakım girişimler 
geliştirip, kendi ticarî yaşamınıza bir yön verme gibi... Bunlar tabiî ki sizin doğal hakkınız, 
yasalardan kaynaklanan hakkınızdır; bizim bunlarla bir meselemiz yok. Biz, burada, bu 
bağlantıları bulmak istiyoruz, var mı yok mu; bunları çıkarabilirsek... Yani, neticede, sağlıklı 
bilgiye ulaşmak istiyoruz. Onun için de, sizin gibi insanların bilgisine, vereceği ifadelere, 
açıklamalara ihtiyacımız var. İşe bu boyutuyla bakınız lütfen. 
KORKMAZ YİĞİT - Anlıyorum efendim. 
Ben, öbür gün, bu anlamda bir komisyona bir daha ifade vereceğim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tabiî, o komisyonun, sadece Türkbank olayı. Bizimki, 
Türkbank da içinde, çetelerle olan bağlantı meselesi, iddiası var. Bizim komisyonumuzun 
görevi orada ayrılıyor. Yani, Türkbank'ı, usulüne uygun yaptınız mı, yapmadınız mı, aldınız mı 
almadınız mı... Hayır, bizim böyle bir derdimiz yok. Türkbank ihalesinde sizin isminiz, 
Alaattin Çakıcı'nın ismi, Sayın Başbakanın ismi geçiyor. Tabiî, bu arada, yan isimler geçiyor; 
işte, Kâmuran Çörtük gibi, Mehmet Gedik gibi, Ataş gibi birtakım isimler geçiyor; bunlan da 
görmek zorundayız, bilmek zorundayız. Eğer bu konularda sağlıklı bilgi alırsak, sağlıklı karar 
vermemize sebep olursunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Bildiğim kadarıyla yanıtlayacağım; ama, özür dileyerek, soruları tekrar 
alabilir miyim? 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tabiî. 
Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ın özel konutuna kaç sefer ve ne zamanlar, niçin gittiniz, 
görüşmede kimler vardı, neler konuşuldu? Birinci sorum buydu. İsterseniz, siz cevap verdikçe 
ben soruları sorayım. 
KORKMAZ YİĞİT - İki kere gittim yanlış hatırlamıyorsam. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Özel konutuna... 
KORKMAZ YİĞİT - Evet... Yani, özür dilerim, bir özel konut... Yani, ben, özel konut 
hangisidir resmî konut hangisidir... Herhalde, resmî konutuna gittim diye; yani, özel konut... 
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SALİH DAYIOĞLU (îzmir) - Peki, şöyle sorayım soruyu; biz, özel konut olarak biliyoruz; 
ama, bu, Başbakanlıktaki makamı olabilir, Meclisteki makamı olabilir... Özel konuttan kastımız 
da, kendi evi, Cumhurbaşkanlığı köşkünün oradaki evi. 
KORKMAZ YİĞÎT - Sanıyorum ki, resmî konutuna gittim. Çünkü, bütün çalışanları oradaydı, 
ofis gibiydi; yani, yanlış hatırlamıyorsam, resmî konutu olması lazım. Eğer ayrı bir özel konut, 
resmî konut gibi iki konutu var mı yok mu bilmiyorum; ama, ben herhalde resmî konutuna 
gittim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sizin ifadenizden anlaşılıyor. Gittiniz... 
KORKMAZ YİĞİT - Birsürü insan gidip geliyordu; herhalde, resmî konut özel konut 
kavramını siz kendi şeyinizde ayırıyorsunuz. Ben öyle bir yere gittim. Yani, sekreterleri, 
çalışanları, şunları bunları ve sürekli giren çıkan, heyetler halinde giren çıkanlann olduğu bir 
yere gittim. 
Bu ihale kaldığı günün akşamı gittim, 15 dakika. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - İhaleden önce gitmediniz. 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır... Hayırlı olsun demek için çağırmış. Güneş Beyle beraberdim. 
İhale olduğu gün galiba... Güneş Bey, Sayın Başbakan seni bekliyor dedi... 15 dakika kadar; iki 
kelime konuşup ayrıldım. Diğerinin tarihini şu anda hatırlayamıyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - İki kere gitmiş oldunuz yani. 
KORKMAZ YİĞİT - İki kere sanıyorum. Diğerinin tarihini hatırlayamıyorum. Sanıyorum ki, 
bir yarım saat, 45 dakika kadar falan kalmıştım ikincisinde. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Orada, Bakanların dışında herhangi bir kimse var mıydı? 
KORKMAZ YİĞİT - Yok efendim. Esasında, orada o kadar kalmayabilirdim. Bir heyet geldi. 
Ben orada bir salonda oturdum, televizyon seyrettim. Sayın Başbakan o heyetle görüştü, geldi, 
beş on dakika sonra tekrar konuştuk ve ayrıldım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Peki... 
İkinci sorum: Sizce, Sayın Mesut Yılmaz, Genç TV'yi sizin alıp almamanızla niçin ilgiliydi? 
KORKMAZ YİĞİT - İlgili olup olmadığını bilmiyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Kâmuran Çörtük, satış protokolünü niçin Sayın Başbakana 
göstermiş olabilir? 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, bir kere, Sayın Başbakanın bu işle ilgili olup olmadığını 
bilmiyorum ve emin de değilim. Kâmuran Çörtük göndermiş mi göndermemiş mi, niye 
göndermiş onu bilemem. Onu Kâmuran Çörtük'e sorun. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bir de, bu, Türkbankı aldıktan sonra, bu bedeli ödeme 
konusunda size siyasîlerden kredi sözü verildi mi. Eğer verildiyse, bu siyasîler kimlerdir? 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, hiç kimseden söz verilmedi. Bakınız, beni bir kere ilk önce iyi 
tanımak lazım. Benim şu anki, sanıyorum ki zaafım veya konuşmalarımın olanca ağırlığıyla 
konuşamamam, beni tanımamanızdan kaynaklanıyor. Şimdi, ben, o güne kadar, kredibilitesi 
son derece yüksek bir insandım. Ben, istediğim an, yurt içinden ve yurt dışından, hakikî 
anlamda çok para temin edebilirdim. Benim için para temin etmek asla zor değildi. Ben, çok 
mal varlığına sahiptim. Ayrıca, Türkbanka girildiği dönemde, bendeki kadar kimsede nakit para 
yoktu. Benim 146 500 000 dolar nakit param vardı. Üstünü temin etmek neden zor olacaktı ki? 
Benim bunca mal varlığımın tek bir tanesinde, tek bir ipotek, tek bir tedbir yoktu. Bir tanesini 
teminat göstererek, istediğim kadar kredi alabilirdim istediğim yerden. Sonra, ben, hiçbir 
bankadan kredi isteyip de refüze olmam diye bir şey söz konusu değildi gerek yurt içinden 
gerek yurt dışından. Yani, ben, bu anlamda bir zorluk içerisinde olacağımı asla düşünmüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yiğit, gönderip göndermediğini bilmiyorum diyorsunuz Genç TV'nin satış 
protokolünü. Ancak, Kanal 6'da yayımlanan konuşma metninizde, aynen şöyle diyorsunuz: 
"Satış protokolllerini de Kâmuran Çörtük alarak sanıyorum Sayın Başbakana gönderdi. Genç 
TV'nin alındığını tespit etmek için. Daha sonra, biz bir konuşmada, Kâmuran Bey, Sayın 
Başbakan benim yanımda Gazi Erçel'i aradı 'çocuğu fazla hırpalamamalıyız' diye söyledi" 
diyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Sayın Başbakan benim yanımda mı aramış? 
BAŞKAN - Hayır. Kâmuran Bey size diyor ki, Sayın Başbakan benim yanımda Gazi Erçel'i 
aradı diyor, size söylüyor Kâmuran Bey. 
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KORKMAZ YİĞİT - Efendim, burada bir Kâmuran Çörtük faktörünü ayırmak lazım. 
Kâmuran Çörtük'le alakalı konuları, hoşgörünüze sığınarak, bana ne kadarını doğru anlattı, ne 
kadarını yanlış anlattı, ne kadarı kendi düşüncesiydi; ama, ben onları cevaplamak istemiyorum 
izninizle, hoşgörünüze sığınarak. 
BAŞKAN - Sizce niye göndermiş olabilir diye sordu Salih Bey. 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, bir kere, o bantta böyle bir şey gönderdi, niye gönderdi etti, 
bunu hatırlamıyorum dürüst dürüst; ama, bantta varsa, mutlaka odur, olmuştur. Yani, şu 
ayrıntıyı sizlere aktarmam lazım: Ben, gözaltına alındığımdan itibaren çok ağır ilaçlar 
kullandım ve çok önemli bir hafıza kaybına uğradım. Çoğu olayı, köşesinden bucağından dahi 
hatırlayamayacak bir kayba uğradım; ama, eğer o bantta söylediysem, demek ki söylemişimdir. 
Yani, şu an onu doğrusunu yanlışını tartışacak durumda değilim; fakat, şu anda 
hatırlamıyorum. Kâmuran Çörtük Sayın Başbakana mı göndermiş, niye göndermiş, başkasına 
mı göndermiş, bilmiyorum, bilmek durumunda da değilim, hoşgörünüze sığınarak... 
BAŞKAN - Konu açılmışken, buradaki şeye devam etmek istiyorum. Burada diyorsunuz ki, 
"ardından, bu zaman içerisinde, biz Genç TV'nin devrini Kâmuran Çörtük'e yaptık birkaç gün 
sonra" diyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Neyden birkaç gün sonra efendim? 
BAŞKAN - Genç TV'yi satın aldığınızı ve hemen birkaç gün sonra Genç TV'nin devrini 
Kâmuran Çörtük'e yaptık. Önce biz aldık, birkaç gün sonra da Genç TV'nin devrini Sayın 
Kâmuran Çörtük'e yaptık diyorsunuz. Bu devir işlemleri konusunda, bugün ne söylersiniz. 
Çünkü, değişik yerlerdeki ifadelerinizde, birisinde diyorsunuz ki, hiç para almadan, bize bu 
ihalede yapacağı yardımlar karşılığında verdik diyorsunuz. Bir başka yerde, alım satımdan 
bahsediliyor; ama, sizin aldığınız rakamdan daha düşük bir rakam ifade ediliyor. Bu anlamda, 
bu Genç TV konusunu, bugün için ne söylersiniz? 
KORKMAZ YİĞİT - Bugün vardığım noktayı söyleyeyim. Ben 41 200 000 dolara aldım Genç 
TV'yi, Kâmuran Çörtük'e de 41 200 000 dolara sattım, bugün paramın hepsini aldım. 
BAŞKAN - Nakit mi aldınız, banka kanalıyla mı hesabınıza intikal etti? 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, şöyle; bizim banka vasıtasıyla yaptığımız bir "back to back"i 
ben Kâmuran'ın şirketlerine kredi verirken, Kâmuran benim şahsıma borç vermiş, 24 küsur 
milyon dolar. Bunu, Genç TV'nin ön avansı olarak kabul etti ki, benim için de geçerliydi. 
Üstünü de, bir kısmını nakit, bir kısmını da senetler vererek ödedim, şu anda... 
BAŞKAN - Ödemeler banka kanalıyla mı oldu; olduysa, hangi bankalar kanalıyla, hangi 
hesabınıza intikal etti veya nakit olarak mı? Burada çok ciddî ithamlar söz konusu. 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, o günden bu yana, bu safha, bu olay, bu Genç TV olayı 
birtakım merhaleler kat etti. Ben de şimdikine bakıyorum. Dolayısıyla, acaba, bir yerde 
söylediğim doğru, bir yerde söylediğim yalan, çelişki melişki aramak yerine, o gün 
söylediğimde o safhadaymış, daha sonra başka bir şey söylediğimde o safhadaymış; ama, 
bugün, hepsini... 
BAŞKAN - Alacaklarını nakit mi aldınız, banka kanalıyla mı? 
KORKMAZ YİĞİT - 9 300 000 dolarını senet olmak üzere, gerisini parça parça -şu anda bunu 
size kayıtlara bakmadan söyleyemem- nakit aldım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Başkanın ısrarla sorduğu, parayı parça parça mı aldınız dediği 
noktada... 
KORKMAZ YİĞİT - Evet, belki tam sorarsanız... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Kâmuran Çörtük'e Bank Expresten bir kredi veriliyor. Verilen 
bu krediyi, daha sonra, size bu televizyonun satış bedeli karşılığı olarak, sizin bankanızdan... 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, Kâmuran Çörtük, bizim bankamıza olan kredi borcunu ödediği 
için, şu anda ortada bir şeyden söz etmek doğru olmaz. Yani, evet, ben bankadan kredi 
vermişim, onunla ödemiş, bu çok doğal; ama, sonra, bankanın kredisini de ödemiş. Ben 
ödediğini tespit ettim; tespit ettiğim için de, ben o parayı aldığımı kabullendim. Yani, bir 
cümleyle özetlemek icap ederse, Kâmuran Çörtük, Genç TV ile alakalı bütün borcunu bana 
ödemiştir. 
BAŞKAN - Bu konuyla ilgili bizim de şu anda araştırmalarımız devam ediyor. 
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KORKMAZ YİĞİT - Benden isteyeceğiniz belge, kayıt ıaıan olursa, ben memnuniyetle 
aktarırım efendim. 
BAŞKAN - Yani, bu alışverişten eğer elinizde belge bilgi varsa ve onları bize takdim ederseniz 
memnun oluruz. 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, o elimdeki bütün belge ve bilgiler, Malî Suçlar Araştırma 
Kurumu tarafından alındı; dolayısıyla, oradan temin edebilirsiniz, bende yok, sureti de yok. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
KORKMAZ YİĞİT - Ama, orada bulacağınız belge ve bilgiler de bu söylediklerimle aynı 
şeylerdir. 
BAŞKAN - Bu alışverişten herhangi bir kârınız olmamış oluyor, zararınız da olmamış oluyor 
herhalde, öyle mi? 
KORKMAZ YİĞİT - Ben o sıra, medyada fazlaca şeylerim oldu; yani, Kanal 6'yı alinca, Genç 
TV'nin anlamı kalmamıştı. Esasında, Kanal E'nin de anlamı kalmamıştı. Sonra, Kanal E'yi de 
Ayhan Şahenk'e sattım. Yani, o gün yoktu, Kanal E'yi aldım, Genç TV'yi aldıktan sonra E'nin 
anlamı kalmadı, Kanal 6'yı aldıktan sonra Genç TV'nin ve E'nin anlamı kalmadı. 
BAŞKAN - Buna bağlantılı olarak, müsaade ederseniz devam edeceğim. Şimdi, buradaki 
dosya muhtevasına bakıldığında, başlangıçta, Kâmuran Çörtük'ü daha önceden hiç 
tanımadığınızı söylüyorsunuz. Yine, ihalenin başlangıcında, sizinle ilişkilerinde de, sizin bu 
ihaleye girmemeniz gerektiğine yönelik haberler gönderdiğini ifade ediyorsunuz. Buna rağmen, 
daha sonra kendisine ortaklık teklifi götürüyorsunuz ve sonraki safhalarda da size yardımcı 
olduğuna yönelik ifadeleriniz var, sizin görüşmeleriniz oluyor, Sayın Başbakana gidip 
görüşmeleri olduğu ifade ediliyor. Başlangıçta, Sayın Cumhurbaşkanı benimle beraber, Sayın 
Başbakan benimle beraber, Alaattin Çakıcı benimle beraber, onun için, Korkmaz Yiğit bu 
ihaleye girmesin, girse de ona yar etmem diyen -sizin ifadelerini bu söylediklerim- Kâmuran 
Çörtük, daha sonrasında, sizin bu ihaleyi almanıza yönelik yardımcı oluyor, sizinle birlikte 
âdeta hareket ediyor, size bu kadar yardımcı olmasının nedeni nedir, buna yönelik ne dersiniz. 
KORKMAZ YİĞİT - Efendim, ben Kâmuranı o vesileyle tanıdım. Kâmuran'ı 
değerlendirdiğimde, düzgün bir iş adamı olarak değerlendiriyorum ve o nedenle, o zaman ona 
ortaklık teklif etmiştim. Bugün koşullarım iyi olsaydı yine teklif ederdim. Neticede, bu zaman 
içerisinde kendisini tanıdım. İşine sahip, işini iyi yapan bir tüccar. Bende olmayan meziyetlere 
sahip. Ortaklıktan maksat, potansiyelleri birleştirmek değil midir? 
BAŞKAN - O noktadan daha sonraki noktaya gelmeniz... 
KORKMAZ YİĞİT - Anlatacağım efendim. 
Bu, Cumhurbaşkanı arkamda, başbakan arkamda sözleri Cefi'ye aittir. Bunu, Cefi'ye veya 
Kâmuran Çörtük'e sormanız icap eder. Sayın Başbakanla arada bir görüşürdü ederdi, bunları 
ben bilemem. Yani, her gün de görüşebilirdi, çok seyrek mi görüşürdü, sık mı görüşürdü, 
bunları bilmek durumunda değilim, ihtiyacım da yok. Ha, bana yardım... Bana yardımı, acaba 
birtakım projelerde beraber olabilir miyiz, bir işbirliği yapabilir miyiz... Çok doğal değil mi? 
Bugün, gündem Kâmuran Çörtük, onu konuşuyoruz. Bu konularla ilgisi olmayan çok 
işadamıyla çok ortaklığım vardı, çok işbirliği içerisindeydik. Onlar, bu konunun içinde 
olmadıkları için, bugün masaya gelmiyor; ama, iş hayatının olağan akışıdır. 
BAŞKAN - Genç TV'yi ona satışınızın bunda bir rolü var mıdır? 
KORKMAZ YİĞİT - Hayır. Belki dostluğun, samimiyetin başlangıcı olmuştur; çünkü, aynı 
anda, o da televizyon arıyordu ve aynı kapıları çalıyorduk. 
BAŞKAN - Siz bu cevaptan tatmin oluyorsanız, ben de geçiyorum; çünkü, bir işadamısınız, 
Genç TV'yi satın alıyorsunuz, birkaç gün sonrasında birçok konuşmanın aranızda geçtiğini 
ifade ettiğiniz birçok konuşmanın sonucu olarak, yine emniyetteki ifadenizde hiç para almadan, 
tamamıyla bana ihalede yardımcı olması düşüncesiyle, bu Genç TV'yi bilâ bedel devrettim 
diyorsunuz. Bugün bunları söylüyorsunuz. Yemin ettiniz konuşmanızın başında. 
KORKMAZ YİĞİT - Yeminimin dışına çıkmadım. 
BAŞKAN - O yemin çerçevesinde, onu yeniden hatırlatarak, bu söylediğimiz sözlere ilave 
edeceğiniz bir şey yoksa, burayı geçiyorum. 
KORKMAZ YİĞİT - Bu ayrıntıları, Kâmuran Çörtük daha iyi anlatabilir sanıyorum. Doğru 
adres ben değilim. 
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BAŞKAN - Satan sizsiniz. Bir amaca yönelik sattığını söyleyen sizsiniz. 
KORKMAZ YlĞÎT - Bir mal aldım ve sattım; para kazanmadım; ama, kaybetmedim de. Şu 
anda ben sonuca bakıyorum. Eğer bir alacağım kalsaydı söyleyeceğim çok şey olabilirdi. Yani, 
değil mi ki, bir üç lira, beş lira param kalmış olsaydı; herhalde konuşmalarım bu olmazdı. 
Dolayısıyla o mantık içerisinde konuştuğum zaman, yeminime sadık kaldığımı düşünüyorum. 
BAŞKAN - Şimdi, yine, bu cümleden olmak üzere devam etmek istiyorum. Sizin ifadenizi 
yine aynen okuyorum: "Kâmuran Bey bana 'mutlaka gazete alınması lazım' dedi ve bunun 
üzerine daha sonra Kâmuran Beyi arıyarak Radikal, Posta mı, Yeni Yüzyıl mı; hangisi olsun 
diye sordum." Kâmuran Bey, size "mutlaka gazete alınması lazım" diyor. Sizin alacağınız 
gazetelerden Kâmuran Beyin kazancı ne olabilirdi ki, size, mutlaka gazete alınmasını ifade 
ediyor; siz de o doğrultuda onun düşüncelerini alarak, gazete alımına yöneliyorsunuz? Daha 
sonrasında, ilave etmek istiyorum. Milliyeti teklif ettilerini ifade ediyorsunuz ve Milliyeti 
teklifinden sonra Sayın Başbakanı telefonla aradığınızı ifade ediyorsunuz. Sayın Başbakanın 
sizin bu haberiniz karşısında çok heyecanlandığını söylüyorsunuz. Onun da, mutlaka bu 
gazeteyi almanız gerekir diye size ifade ettiğini yine konuşmalarınızda söylüyorsunuz. 
Arkasından, Sayın Güneş Taner'le olan görüşmelerinizi anlatıyorsunuz, onun da "niçin bana 
söylemeden Sayın Başbakana bu konuyu aktardın" diyerek size önce sitem ettiğini ifade 
ediyorsunuz. Bu gazete alımlarıyla ilgili ifadelerinizde yer alan hususlar bunlar. Bu noktada sizi 
medyaya yönlenmeniz konusunda yönlendiren kişiler oldu mu; yoksa, tamamıyla konuşmanın 
başlangıcında ifade ettiğiniz gibi, üç sac ayağı; banka, medya diyerek söze girmiştiniz. Sizin 
kendi takdiriniz miydi? Kendi takdiriniz ise, bu görüşmeleri nasıl yorumluyorsunuz, nasıl 
değerlendiriyorsunuz? , 
KORKMAZ YİĞİT - Bu benim kendi değerlendirmemde Size basit bir örnekle açıklayayım. 
Şu anda CNN Türk adıyla yayınlanan televizyon, Aydın Doğan ve benim yüzde 50-50 ortak 
malımdı. Kanal E, Kanal 6 yokken, ben Suna Kıraç Hanımla görüşüp, Eko TV miydi, Beko TV 
miydi adı, onu 18 milyon dolara anlaşmıştım; ancak, bu televizyonun yüzde 10'u Aydın 
Doğan'ındı. Aydın Doğan'a gittim, hem büyük bir medyanın sahibidir hem de yüzde 10'un 
sahibidir, bir rıza almak için. O da dedi ki "niye istiyorsun?" İşin başında size anlattığım şeyleri 
paylaştım kendisiyle. Efendim, bu tarz projelerim var; benim bir televizyona ihtiyacım var. O 
da dedi ki "peki, bunu alacağına, gel beraber ortak alalım." Kör ister bir göz, Allah verir iki 
göz. Ortak almaya karar verdik. Ben inisiyatifi ve yetkiyi Aydın Doğan'a verdim. Benim esas 
medya serüvenim böyle başlamıştı. O zaman ne Türkbank vardı ne bir şey vardı. Sonra, ben 
Suna Hanımı aradım, ben almaktan vazgeçtim dedim. Aydın Doğan gitti anlaştı. Sonra koşullar 
uygun olmadı, ben çıkmak zorunda kaldım, anlaşamadık çıkmak zorunda kaldım, adını ne 
koyarsanız koyun. Söylemek istediğim şey, bir medya olayı benim kendi irademle olan bir 
olaydır. Bu dönemde Türkbankın "T" si yoktu, belki Bank Ekspres bile yoktu. 
Biraz önce bana yeminimi hatırlattınız. Bakınız, orada bir sürü şey okuyorsunuz. Bana iki 
seçenek bırakıyorsunuz. Ya söylediklerini inkâr et diyorsunuz veya bunlar doğru mu 
diyorsunuz. Ben sizin elinizdeki bilgilerin bu bantta anlatılanlar doğru mu dediğinizde, benim 
size vereceğim cevap, tabiî ki doğru olacaktır. O halde, onun dışında ben bir şey konuşmak 
istemiyorum; yani, neden konuşmak istemiyorum? Biraz önce bir şey sordunuz, ben de size 
cevap verdim. Dediniz ki "sen tatmin oldun mu?" Ben o günü yaşayamıyorum ki. O günü 
yaşayamadığım için eksik gedik bilgilerle tatmin edemiyorum. Bunu da istemiyorum. Yani, 
elinizde bu bilgilerin hepsi var. Olması gereken bilgiler var. Bana sorsanız ki, şurada 
söylediğiniz şey doğru mu yalan mı; doğru veya yalan derim. Ayrıntıya girdiğimizde, özür 
dileyerek, kendi kendime de sıkıntı alıyorum. Biraz önce rahatsız oldum o sözünüzden. Acaba 
ben orada mı farklı söyledim, burada mı farklı söyledim... Bir tek şey biliyorum, hayatta yalan 
söylemedim. Söylemek durumunda kalmak da istemiyorum; ama, yanlış söylemek de 
istemiyorum. Geçmiş zaman unutmak istediğim bir dönemi şu anda bana yaşatıyorsunuz. 
BAŞKAN - O konuda kusurumuza bakmayın. 
KORKMAZ YİĞİT - Estağfurullah; fakat, söylemeye çalıştığım şu efendim: Benden iki yıl 
önce küçük parantezleri şu an hatırlamamı ve onlarla alakalı ayrıntı vermemi bekliyorsunuz. 
Size hatırlamıyorum desem, acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor... Yalan mı 
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söyleyeyim; yok böyle bir şey desem bir türlü, evet desem bir türlü... Yani, elinizdeki bilgileri 
teyit etmek mantığıyla olursa bunlara daha sağlıklı cevap verebilirim. 
BAŞKAN - Doğru mu, yanlış mıdan ziyade; sorduğumuz sorularda yine sizin ifadelerinizden 
yola çıkarak, orada ifade edilmeyen veya yetersiz kalan konulara bir yaklaşmamız mümkün 
olur mu; ona çalıyoruz. 
KORKMAZ YÎĞlT - Ama, benim yeminimi hatırlatarak bu değerlendirmeyi yaparsanız, o 
zaman ben ister istemez kabuğuma çekilmek durumunda kalırım. 
BAŞKAN - Şimdi, çok büyük taahhütlerin altına girdiğiniz açık o dönemde. Bunu nasıl 
karşılayacağınıza yönelik sizlere sorular sorulmuş, buna cevaplar vermişsiniz. Şu kadar miktar 
şuradan bekliyordum, şu kadar miktar bir başka yerden bekliyordum diyorsunuz ve ondan 
sonra tekrar sorulduğunda, tüm bu projelerinizin gerçekleşmiş olsa dahi taahhüte girdiğiniz 1 
milyar doların üzerinde bir rakam var, onun yanında çok küçük bir miktar kalıyor. O zaman 
geri kalanını nasıl karşılayacaktınız diye soruluyor. Buna cevap olarak diyorsunuz ki, gelecek 
üç yılda birtakım projelerim vardı; ama, onlar gerçekleşmediği takdirde ne yapardım, 
bilmiyorum diyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Bunu nerde demişim efendim? 
BAŞKAN - Önünüzü görmeden cevaplar alabilmeniz mümkün değil. Bu şeye girmeniz 
mümkün değil. Bu demin sorduğumuz sorulardan bir şeyi daha net sormaya çalışayım. 
Verdiğiniz yine Kâmuran Beyle olan görüşmelerde, onun Sayın Başbakanın size yardım 
edeceğini söylediğini ifade ediyorsunuz. Yine bu gazete alınmalarında, size, Kâmuran Beyin, 
Sayın Başbakanın, Sayın Güney Taner'in yardım edeceğini söylediğini ifade ediyorsunuz. 
Bunlar doğru muydu, değil miydi; bilmiyorum, Kâmuran Beye sormak lazım diyorsunuz; bu 
anlamda sorduğumuz sorulara verdiğiniz cevapta da. Ancak, siz, bütün bunlara inanarak ve 
güvenerek büyük risklerin içine giriyorsunuz. 
O zaman şunu merak ediyoruz: Sizin Türkbankın ihalesini almış olmanızdan, sizin gazeteleri, 
televizyon kanallarını almış olmanızdan, dönemin Sayın Başbakanının nasıl bir faydasımn 
olacağım düşünüyordunuz ki, Kâmuran Beyin, size bu anlamda, Sayın Başbakan yardımcı 
olacak, Sayın Bakan yardımcı olacak sözüne güvenerek, bu kadar büyük risklerin içine 
giriyordunuz? 
KORKMAZ YİĞİT - Önce bir konuda anlaşalım. Benim projelerim yapılsa bile bu kadar para 
olmazdı, gelmezdi, ondan sonra bilmem ki ne yapardım; o cümle bana ait değil, olamaz. Ben 
her zaman mantık çerçevesinde konuşurum. Organize suçlarda gözaltına alındığım günlerde 
bununla alakalı bana bir şeyler soruldu. Devlet güvenlik mahkemesinde böyle bir şey 
sorulmadı. Malî suçlar araştırma kurumunda, ben daha gözaltına alınmadan hakkımda birtakım 
spekülasyonlar çıktığı için, gidip kendi isteğimle malî suçlar araştırma kurumuna bunların bir 
açıklamasını, bir hesabını verdim 6 Ekim tarihinde bitti. Ben 9 Kasımda gözaltına alındım. 
Bantlar da 13 Ekimde yayınlandı. Bu demek ki, eylülün bir kısmında başladı ki, 6 Ekimde bitti. 
Bir kere oradan bunları bulabilirsiniz; bir. İki, ben ne Kâmuran Çörtük'ün sözüne itimat ederek 
ne de -hoşgörünüze sığınarak- siyasîlerin vereceği bir söze itimat ederek geçmişimi bu biçimde 
riske edemem. Ben işadamıyım. Geçmişimi birilerinin desteğiyle, katkısıyla sağlamadım ki, 
ondan sonrasını da onların üzerine inşa edeyim. Ha, birilerinden yardım alsam, destek alsam 
kötü mü olur; hiç kötü olmaz. Geçmişimi ve geleceğimi bu tarz şeylerin, sözlerin üzerine inşa 
edemem. Bu, yine, beni anlamamanızdan ve tanımamanızdan kaynaklanan bir eksik sorudur; 
ama, yine de ben cevaplamaya çalışacağım. 
Bakınız, 1 milyar dolar büyük paradır. O günkü benim yaptığım alımların tamamı 1 milyar 70 
milyon veya 1 milyar 170 milyon dolardı. 1 milyar 170 milyon dolar nasıl ödenecekti acaba? 
Size basit bir tane örnek vereyim. Ben Milliyeti, Radikali, Postayı 10 milyon dolar peşinle 
almıştım. Gerisini üç yıl vadede ödeyecektim. Yeni Yüzyılı 2,5 milyon dolar peşinle almıştım. 
Gerisini üç yılda ödeyecektim. Yeni Yüzyılın hâlâ taksidi gelmedi. Kanal 6'yı, 6 milyon dolar 
peşinle almıştım. Bu paralara benim imkânım vardı beyefendi. Daha fazlasına da vardı. Ayrıca, 
benim projelerim yapıldığı zaman dahi bu paraları etmez mantığı, herhalde yanlış hesap' 
yapılmış olsa gerek. Benim ham haliyle, Mevduat Sigorta Fonuna verdiğim mal varlığımın 
değeri birkaç milyar dolardı. Biraz önce 16 milyar dolarlık bir projeden söz ettim. Bunlar hayalî 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 3 2 -

şeyler değildir ki, tapu kayıtları bellidir, arazi bellidir, işin hesabı kitabı bellidir. Bir bilene 
sorulduğu zaman... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Yüksel Çağlar'ın ifadesinde bir şey geçiyor buna yönelik olarak; diyor ki "bu medya grubunun, 
basın grubunun Sayın Yiğit tarafından alınması suretiyle dönemin hükümetine kayıtsız şartsız 
destek verecek bir medya grubu oluşturulması amaçlandığını ifade etmişti bana." 
KORKMAZ YlĞÎT - Yüksel Çağlar beni nerden tanıyormuş ki, böyle bir laf ediyor. 
BAŞKAN - Böyle bir ifade var. O anlamda... 
KORKMAZ YlĞÎT - Efendim, Yüksel Çağlarla benim tanışıklığım... Bodrum'da bu adam 
villalar yapıyor, ben de yaptığı villalardan 9 tanesinin yerini çok beğenmişim, 9'unu almak gibi 
bir görüşmemiz olmuştu. Bu kadarlık bir görüşmede, ben, Yüksel Çağlar'la bu tarz şeyleri 
paylaşmam, paylaşmadım; iş başka, bu tarz iş ilişkilerine girmem, etmem, öyle bir diyalogum 
yok ki, bu tarz şeyleri yapayım veya o bana böyle fikir yürütsün, ben ona böyle bir konuşma 
yapayım; olabilir mi böyle bir şey? 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dayıoğlu. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - ihale gecesi -takriben söylüyorsunuz herhalde- 24.00 ile 01.00 
arasında Kâmuran Çörtük'ün Ankara'daki restoranında Kâmuran Çörtük'le beraber kaldığınız 
gece, 01.00'de Kâmuran Çörtük'ü Başbakanın çağırdığını, Kâmuran Çörtük ayrılıyor Başbakan 
gitme gerekçesiyle. Kâmuran Çörtük'ün 02.30 veya 03.00'gibi otele geri döndüğünü, 
Başbakanın kendisine Zorlu'nun Türkbank ihalesiyle ilgili 505 milyon doların üstüne 
çıkmayacağını ve size de 510'a çıksın gibi bir ifade edildiğini, bunu -Erol diye geçiyor; ama, 
Erol Aksoy olsa gerek bu- Erol Aksoy ile Güneş Taner'in de görüştüğünü, tabiî ki 380 ile 505 
arasındaki yaşayacağımız sorunun bir biçimde aradaki farkın telafi edilebilmesi için biz 
kendisine yardımcı olacağız dediğini anlattığını söyleniyor. Bu konuda bir açıklama yapabilir 
misiniz? Daha fazla sorulara girmek istemiyorum; ama, bunu açıklamanızdan sonra, bir kere 
daha bir şeyi teyit etmenizi istiyorum; o da şu: Televizyonda yaptığınız konuşmanın deşifre 
metninin, açıklanmayan kısmı veya yayınlanmayan kısmı için söyleyeceğim bir şey yok; ama, 
yayınlanmayan kısmını bizim elde etmemiz mümkünse, bize o yönde de bir ışık tutun; ona 
ayrıca seviniriz. Yayınlanan metindeki ifadelerinizin aynen doğruluğu konusunda bir 
değişkenlik var mı, yok mu veya o metin aynen doğru mudur? Bir de bunu teyit ederseniz... 
Teşekkür ederim. 
KORKMAZ YlĞÎT - Ben o bantta birilerini itham etmiyorum, birilerini de suçlamıyorum. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Ben bir şey iddia etmedim. Sadece metin doğrudur, katılıyorum 
veya katılmıyorum, eksik tarafları var, fazla tarafları var veya yanlış değerlendirdiğim tarafları 
var diyebilirsiniz. 
KORKMAZ YÎĞÎT - Efendim, yaşanan bir kesiti, hayatımın bir kısmını yorumsuz bir biçimde 
yaşadıklarımı anlatıyorum. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Konuşulan, yayınlanan metni kabul ediyorsunuz? 
KORKMAZ YÎĞÎT - Tabiî ki, söylediğim tek bir şey... Ben, asla yalan söylemem ve 
söylemedim. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Özellikle ve hassasiyetle bir şeyin üzerinde duruyorum. Sizi, 
biz, ne yalan söylemekle itham edebiliriz ne şunu diyebiliriz; bizim sizi yargılamak gibi bir 
görevimiz yok; ama, kendimize göre, konumuzu ilgilendiren, bizim komisyonumuzu 
ilgilendiren hususlarda sağlıklı bilgi edinip sağlıklı karar verme yönünü bulabilmek için, bu 
yolu bulabilmek için sizlerden aldığımız bilgiler bizim için bir dayanak olacak. Olay bu. 
KORKMAZ YÎĞÎT - Efendim, onun cevabını verdim sanıyorum. Birinci sorunuza da, 
Kâmuran'la biz o kadar çok şey konuştuk ki, hangisi kendi söyledikleriydi, hangi anlatığı 
doğruydu, hangisi yanlıştı; bunların herhalde doğru cevabını verecek olan Kâmuran Beydir. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Çok ciddî bir şey var. Ortada bir Türkbank ihalesi var. Bu sizin 
için aslî bir iştir bir işadamı olarak. Sabahleyin gidip ihaleye gireceksiniz. Unutulabilir, insan 
her şeyi unutabilir; ama, böyle bir konuda unutulmaması lazımdır diye düşünüyorum. Pek 
kolay unutulmaz böyle şeyler. 
KORKMAZ YÎĞÎT - inşallah, benim yaşadıklarımı yaşamayın; inşallah, unutulup 
unutulmayacağını test etmek durumunda kalmayın. 
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Ancak, ben bir cümleyle, izin verirseniz bunu cevaplamak istiyorum ve kesmek istiyorum. O 
bantta söylediğim her şey doğrudur. Şu anda çoğunu hatırlamıyor olabilirim. 
BAŞKAN - Bu ifadeyi birçok yerde kullanıyorsunuz. O bantta söylediğim her şey doğrudur 
diyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Orada yalan söylemiş olmam lazım veya şimdi yalan söylüyor olmam 
lazım. 
BAŞKAN - İki konuyu daha ben ortaya koyarak sizin değerlendirmenize sunarak, bitirmek 
istiyorum. 
KORKMAZ YİĞİT - Onunla alakalıysa cevaplamayacağım hoşgörünüze sığınarak. 
BAŞKAN - Onunla alakalı değil. Oradaki ifadelerinizi açmak anlamında bir bilginiz varsa, 
ilave, burada geçmeyen. 
Burada diyorsunuz ki, bütün bu olayları topladığımda benim Türkbankı almak için hiç 
kimsenin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum; çünkü, devlet üst seviyede bana 
yardıma hazır. Siyasîleri Korkmaz'ı görüp ona sınırsız destek vermiş. Bankaya al, medyaya gir 
demiş ve bunları söylüyorsunuz. Halbuki ilk başlardaki kanaatiniz bu değildi; yani, girmekte 
çok tereddüt ediyordunuz. Devlette, siyasîler arasında irtibatınızın olmadığım söylüyordunuz. 
Burada kayıtlara geçmesi bakımından sormak durumundayım. Başlangıçta yeterli desteğinizin 
olmadığını düşünürken, daha sonra devlet üst seviyede size yardım etmeye hazır olduğu 
kanaatine erişiyorsunuz. Devletin bu noktada hazır hale gelişinde Alaattin Çakıcı'yla olan 
ilişkilerinizin rolü oldu mu? Buna bir cevap vermenizi; bir de, benim açımdan son soru olarak 
sormak istiyorum; bütün bunları söyledikten sonra diyorsunuz ki "bütün bunları yaptılar; ama, 
sonra, böyle savunmasız, desteksiz ve bizi cezalandırabilmek için herkes, her birim elbirliği 
etmişçesine bizi cezalandırabilmek için mücadelede yansır hale gelmiş. Bu Milliyet Gazetesi, 
bu Türk Ticaret Bankası, hepsi hepsi bir oyundur; oyun bir parçasıydı diye düşünüyorum ve 
yorumu sizlere bırakıyorum." Bu oyun neydi? 
KORKMAZ YİĞİT - Bunu nerde demişim efendim? 
BAŞKAN - Bunu, Kanal 6'da yayınlanan kasetinizde demişsiniz. Sonunu böyle bağlıyorsunuz. 
"Bütün bu Milliyet Gazetesi, Türk Ticaret Bankası hepsi hepsi bir oyundu, oyunun bir 
parçasıydı diye düşünüyorum, yorumu sözlere bırakıyorum" diyorsunuz. Biz de, şimdi, son 
soru olarak bu yorumu bize bıramayın, bu oyun ne oyunuydu, o noktada söyleyecekleriniz 
varsa, onu dinleyelim ve yorumu siz yaparsanız memnun olurum diyerek, son soruyu da böyle 
sormuş oluyorum. 
KORKMAZ YİĞİT - Şimdi, birinci, siyasîler yardım ediyordu, bürokratlar yardım ediyordu, 
sözünüzü açmak için... 
BAŞKAN - Hazır hale geldiler diyorsunuz. 
KORKMAZ YİĞİT - Siz dediniz ki, Çakıcı'mn rolü oldu mu? Ben orada bir kere şunu 
söylemek istiyorum: Önce söylediğim sözü doğru ifade etmem lazım. Doğru ifade 
edememişim. Ben hakikaten hiçbir siyasî bürokratı tanımıyorum. Hangi kapıyı çaldıysam, 
büyük bir anlayış, büyük bir destek gördüm. Bunu ille de yanlış yorumlamak doğru değil. Bu 
anlayış ve destek, beni biraz daha itekledi. Çakıcı'mn yardımı asla söz konusu olamaz. Aksine, 
diyorum ki, orada, ben siyasîlerden, bürokratlardan bir köstekle karşılaymıyorum ki, hangi aklı 
evvel tutup da bir Alaattin Çakıcı'dan bu anlamda destek ister, yardım ister. Yani, bir insan 
ihaleye niye fesat karıştırmak ister, niye birileriyle anlaşmak ister, niye birilerini tehdit eder; işi 
ucuza alsın diye. Böyle bir şey vaki mi? 
Peki, orada, yine, şunun altını çizerek söylüyorum: Ben devletin herhangi bir kademesinde bir 
problem yaşamıyorum ki, herkes bana anlayışla destek veriyor. Peki, ne için yardım isteyeyim, 
kimden isteyeyim, niye isteyeyim? Yani, onun sorusunu bilerek, bu açıklamayı okumak 
lazımdı. Soru şuydu: Ben Alaattin Çakıcı'yı, Ahmet'i, Mehmet'i ara tehdit et, kimse girmesin de 
ben alayımın cevabıdır bu. Hangi aklı kıt bir insan tutup da bir Alaattin Çakıcı'dan yardım, 
destek ister, Ahmet'i, Mehmet'i ara, girmesin, etmesin, şöyle korkut, böyle korkut; kim yapar 
bunu? Yapmanın bir mantığı olması lazım, neticesi olması lazım. Burada böyle bir netice var 
mı? Demek ki, insanlar ihaleye girmesin, artırmasın ki, ben 100 liralık malı 50 liraya alayım. 
Böyle bir şey var mı; yok. Bir de olabilir ki, devletin herhangi bir kademesinde engelle 
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karşılaşırsınız. Yok böyle bir engel. Dolayısıyla, o soruyla beraber o açıklamayı okumak 
lazımdı sanıyorum. 
Diğerinin yorumuna geleyim efendim. Bakınız, ben ifade ettiğim gibi, Mesut Beyle ilk 
görüştüğüm gün Deniz Baykal, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Tansu Çiller hiçbiriyle 
tanışmamış, hiçbiriyle el sıkışmamıştım. Ancak, bu medya olayından sonra, Mesut Beyi 
bilgilendirme ihtiyacı duyduğum gibi, Deniz Baykal Beyi, Hüsamettin Özkan Beyi de 
bilgilendirme ihtiyacı duydum. Her ikisiyle aynı gün görüştüm. Her ikisinin ortak düşüncesi 
bütün problemler Milliyeti almak kararı verdikten sonra olmaya başladı. O yorumu yapmaya 
çalışıyorum. Benim kafamda anlam veremediğim bir sürü dağınık zincirin halkaları var. Bir 
türlü birleştiremiyorum. Dolayısıyla oradan aldığım bilgiyi, buradan aldığım bilgiyi birbirine 
bağlayabilir miyim diye bakıyorum. Geçen hafta bir dostum bir açıklama yaptı; dedi ki, 
kardeşim, sen şöyle bir hata yaptın; Türkiye'de bir sol basın var. Bu neydi; Yeni Yüzyıl, 
Radikal, Milliyet ve Cumhuriyet. Düşündüm, ben Yeni Yüzyılı almıştım. 

Yeni Yüzyılı almıştım; Radikali, Milliyeti de almıştım. Ben Cumhuriyeti de almıştım o 
sırada; yüzde 33'ünü alıp yönetimine hâkim olma noktasındaydın!. Sen, bütün sol basını ele 
geçirdin diyor, senin sorunun ondan sonra başladı. Düşündüm, Deniz Baykal Beyin ve 
Hüsametten Özkan Beyin söylediklerini de değerlendirdim. îkisi de bana dedi ki "sen ne zaman 
ki Milliyeti alma noktasına geldin, ihbarlar yağmaya başladı. O zamana kadar hiçbir şey yoktu. 
Sen Milliyeti almamış olsaydın, soyunmamış olsaydın ne Türkbank olayında bir sorun yaşardın 
ne başka bir yerde sorun yaşardın." Değerlendirdiğimde bana daha mantıklı geliyor; çünkü, 
hâlâ kafamda çözebilmiş değilim. Sol basını ele geçirip de ne yapacaktım; acaba bir yerlere mi 
saldıracaktım, bir şeyler mi yapacaktım; onu da anlamış değilim ya; ama, Deniz Baykal Beyin 
ve Hüsamettin Özkan'ın bana ifade ettiği şuydu: "Kendini bize tanıtmakta geç kaldın, biz seni 
farklı bir insan olarak tanıdık. Bugün bu düşüncelerimizden üzüntü duyuyoruz." Burada, 
sanıyorum, Hüsamettin Beyin arkadaşları da var, Deniz Baykal Beyin arkadaşları da var. Bu 
söylenenleri teyit edebilirler. Benim yorumum çok oturmasa da bu çıkıyor, başka bir şey 
çıkmıyor. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, bizim hazırladığımız şeyler burada bitti, sizinlerin ilave sormak istediğiniz 
hususlar varsa; buyurun. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Yiğit Türkbank ihalesinde "Alaattin Çakıcı varken buna 
girme" dedi bana birisi; ama ismini vermiyorum dedi; niye? 
KORKMAZ YİĞİT - Girme değil efendim, yanlış anlaşılmış veya ben yanlış anlattım. Girme 
değil, aksine, girmekte tereddüt etme. Neticede bu insanın bu işten beklediği üç beş lira para 
var. Sadece onu verip bu işten uzak tutmak lazım. Benim de cevabım şu oldu: Bunu verdiğim 
zaman arkası gelir mi; yoksa, kesilir mi? "Hiç merak etme, arkası kesilir" dediler. İsmi şu anda 
telaffuz etmek istemiyorum, hoşgörünüze sığınarak; bu, benim tasarrufumdaki bir şeydir. Bu 
dosyayı ilgilendiren bir konu değildir. Neticede tanınan, bilinen birisidir. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Bankayla ilgili birisi mi, siyasî birisi mi? 
KORKMAZ YİĞİT - Bankayla ilgili değil, bir hukukçu diyelim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
M. CİHAN YAZAR (Manisa) - 24 Ekimde saat 3'te Polonezköy'deki evinizde bantı hazırlama 
kararını verdiniz. Tabiî, bu kararı verirken de mutlaka çok düşündünüz. Öyle mi? 
KORKMAZ YİĞİT-Evet. 
M. CİHAN YAZAR (Manisa) - Bu bantı hazırlamanızı günlerce düşündünüz, karar verdiniz; 
en büyük etken neydi bu bantı hazırlamanızda? Bu, belki, özel bir soru; ama, ben sizi 
dinledikten sonra buna ihtiyaç duydum. 
KORKMAZ YİĞİT - Dilimin döndüğünce cevap vermeye çalışayım. 
Ben, ekim ayına kadar kredibilitesi oldukça yüksek, prestiji oldukça yüksek, her gittiği yerde 
büyük itibar gören, yaptığı işlerden gurur duyan, kendisini bu topraklara borçlu hissettiği için 
ödeyebilmek mantığıyla bir sürü girişimi olan birisiyim. Birden bire öyle bir alabora oldu ki, 
birden bire kendimi öyle şeylerin içinde buldum ki, sorumluluğunu taşıdığım insanlardan, 
ailemden, çocuklarımdan, kendimden, can güvenliğimden endişeye düşer oldum. Benim beş 
çocuğum var, en büyüğü 18 yaşında, en küçüğü 9 yaşında. Çocuklarımın sorumluluğunu 
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taşıyorum, bu çocuklarım bir anonim şirketin üyesi gibidir. Eğer parmak kaldırma şansları 
olsaydı, belki, benim bu işe girmeme parmak kaldırmazlardı. Ben, onların yerine de parmak 
kaldırdım. Bu, kolay taşınabilir bir yük değil. Basit bir örnek vereyim. En küçük oğlum servisle 
okula gidiyor, veliler imza toplayıp oğlumun servisten alınmasını istiyorlar. Bunlarla beraber 
yaşamak çok zor. Ben, yaşadıklarımdan sonra bu masada sizlerle bu şekilde konuşabiliyorsam, 
bu, benim nazarımda çok önemlidir. Benim aile fertlerimin tamamı aklî dengelerinin birçoğunu 
kaybettiler; birçoğu hâlâ tedavi görüyor. Ben, sanıyorum ki, aldığım ağır ilaçlarla ayaktayım. 
Daha neler yaşayacağımı bilmeden ve en azından karıma bir açıklama yapabilmek için, 
çocuklarıma bir açıklama yapabilmek için. Çok zor koşullar yaşadım, hâlâ yaşıyorum, şekli 
değişik ama. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Çok özür diliyorum, biz sizin şahsınıza veya kimliğinize, asla 
öyle bir şey düşünmedik. Çok zor günler yaşadığınızı biliyorum, ben de avukatım, 
hukukçuyum. 
KORKMAZ YÎĞİT - O zaman beni daha iyi anlayacaksınız. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Bir sanığın mahkemede neler çektiğini bilirim ben. 23 senelik 
avukatım. 
Ben size bir soru soracağım. Çakıcı, Türk Ticaret Bankası ihalesine giren veya girecek olan 
kişilerle ya bizzat ya aracılar vasıtasıyla irtibata geçerek, onları ihaleye girmemeye veya girip 
düşük fiyat vermeye zorlarken Zorlu grubu ile niçin temasa geçmemiş olabilir? 
KORKMAZ YİĞİT - Tabiî, bu, benim yorumumdur. Bir kere, ben, Çakıcı'nın hiç kimseyi 
arayıp tehdit edeceğine inanmıyorum. Benimle daha konuşmadan, imkânı olan herkesi 
aradığını DGM dosyasını okuduktan sonra gördüm; dosya alan almayan, ilgisi olan olmayan. 
Neticede beni de aradığında param yok girmeyeceğim... Sadece Çakıcı oldu bu. O dönemde 
herkesi tanıyor, ama, asla kimseyi tehdit etmek için olduğunu sanmıyorum. Acaba, ben, 
ilgileneceklerse "bakın ben varım ha" demek için, burada benim bir payı var; bunu belirtmek 
için. İki, acaba ben kiminle beraber hareket edebilirimi bulmak için. Bu, benim yorumum ve 
devlet güvenlik mahkemesi dosyasını iyice okuduktan ve ifade veren ilgili ilgisiz insanları, 
ifade verenleri okuduktan sonra bu kanaate vardım; çünkü, ben biliyorum ki, benden sonra asla 
hiç kimseyi aramadı. Zorlu'yu neden aramadı? Belki gireceğini düşünmedi. Belki, aramak 
istedi, arayamadı, izini bulamadı; onu bilemem. 
BAŞKAN - Sayın Yiğit, çok teşekkür ediyoruz. Sizin ilave edeceğiniz bir şey yoksa, bizim 
soracaklarımız bu kadardır. 
KORKMAZ YİĞİT - İlave edeceğim şey, zaman zaman sesimi yükselttiğim, duygulandığım 
anlar oldu, hoşgörünüze sığınıyorum. Yaşadıklarıma vermenizi rica ediyorum. Umarım ki, 
yardımcı olabildim. Öbür gün vereceğim bilgiler de bundan daha farklı olmayacaktır. Devlet 
güvenlik mahkemesinde veya bir başka yargı organında resmî makamda vereceğim ifade 
bundan daha farklı olmayacaktır, daha önce de olmamıştır. 
Allaha ısmarladık, teşekkür ederim. 

2.KAMURAN ÇÖRTÜK'ün Komisyonumuzun 05.05.2000 tarihli toplantısında 
vermiş olduğu sözlü ifadede özetle; (EK-6) 

Türk Ticaret ihalesine ben girmedim, girme ihtiyacım yoktu. İhale öncesi bir başka 
bankayı satın almıştık. Dosya alanlardan birisiyiz. Biz, özelleştirmedeki her dosyayı alırız, her 
dosyayı arşivimize koyarız. Aldığımız her dosyanın da, gireceğiz diye bir anlamı da yoktur, 
birincisi bu. 

İkincisi, ihaleye hiçbir zaman girmeyi düşünmedik; dediğim gibi banka almıştık, ikinci 
bir banka almamızın anlamı ve ihtiyacı yoktu. Sayın Kamhi'yi tanırım. Sayın Kamhi 
işadamıdır. Sayın Kamhi'nin İstanbul'da bana yaptığı bir ziyarette -ki, senede bir, iki defa 
görüşmemiz hep olmuştur hayatımızda, o ziyaretlerden birisinde- bana, Türk Ticaret ihalesine 
girip girmeyeceğimi sormuştur, ben de girmeyi düşünmediğimi söyledim; çünkü, yeni bir 
banka aldık, bunu büyütmeye çalışıyorduk. Derbank'ı almıştık, belki biliyorsunuz, 5 şubeliydi, . 
bugün 26 şubeli bir bankadır. Onu büyütme iddiamız var, bizim başka bir ihtiyacımız kalmadı' 
dedim Cefı Beye. Neden sorduğunu sorduğumda da, bana kendisi "bu konuda bir ortaklık 
yapmayı düşünürmüsün diye sormak için bunu sordum" dedi. "Korkmaz Beyle ortak olur 
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musun" dedi. Ben, bir bankam var, bir banka arayışı içerisinde değilim, birinci bu; ikincisi, 
Korkmaz Beyi hiç tanımam -o tarihte tanımıyordum- bir üçüncüsü, tanımadığım insanlar 
ortaklık yapmayacağım gibi, bankacılıkta da ortaklık yapılacağım düşünmüyorum, ayrıca 
ihtiyacım da yok dedim. 

Daha sonra, konuşurken, sohbet ederken, kendisi, bu konuda Korkmaz Beyin almak 
istediğini söylediğin de veya bu konu biraz daha açıldığında, ben kendisine, Türk Ticaretle 
ilgili çeşitli söylentiler var -biliyorsunuz, daha önce de bir başkası tarafından Türk Ticaret 
alınmıştı, sonra geri kaldı- Korkmaz Beyin bir başka ilişki içinde, böyle bir işe 
kalkışmayacağını umarım diye dostane yapılan bir sohbetten öte bir işlem, ilişki 
yoktur. Söylediğimde budur. Daha sonra da Cefi Bey bunları doğrulamıştır, hem DGM'de 
doğrulamıştır hem daha sonra doğrulamıştır. Onun ötesinde, bu konuda bir konuşmamız 
olmamıştır Cefi Beyle. 
BAŞKAN - Şimdi, Korkmaz Yiğit'in, bu Kanal 6'da yapmış olduğu konuşmanın deşifre metni 
var. Kendisine de burada sorduk, bu doğru mudur diye; burada yapmış olduğunuz konuşmadaki 
ifadelerin doğru olduğunu söyledi. 

Orada, şöyle bir ifade var, net bir cevap verirseniz memnun olurum. "Bugün Bay Cefi 
beni telefonla aradı dedi ki: 'Korkmaz, sen, bu ihaleye girmiyorsun.1 Neden girmiyorum diye 
sorduğumda 'girmiyorsun, gelip her şeyi anlatacağım' dedi ve geldi. Dedi ki: 'Korkmaz, ben 
Kamuran Çörtük'ün ofisinden geliyorum ve Kamuran bana aynen şunu söyledi, Cumhurbaşkanı 
yanımda, Başbakan yanımda, Çakıcı'da benim yanımda; dolayısıyla, bu ihaleye girmemeli 
Korkmaz. Ha girip alsa da, zaten ondan sonra da bunu ona yar etmem, çok sıkıntı çeker' dedi." 
Bu noktadaki iddialara yönelik net olarak ne dersiniz? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Sayın Başkan, ben kendisiyle böyle bir konu konuşmadım. Benim 
kendisine söylediğimi iddia ettiği bir husus değil, Sayın Kamhi vasıtasıyla söylenen bir husus 
olduğunu söylüyor anladığım kadarıyla. Ben, Sayın Kamhi'yle olan konuşmamı söyledim, 
ihaleye girme eğiliminde olmadığımı da söyledim, ihaleye girmeyecek bir kişi, yanımda şunlar 
var, şöyle yapın böyle yapın der mi! Bu anlamsız bir tariftir; böyle bir şey olmamıştır. 
BAŞKAN - Çakıcı'yla herhangi bir ilginiz oldu mu? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Ben Çakıcı'yı hiç tanımadım, hiç görmedim, hiç bir şekilde temasım 
olmadı. Eğer, Çakıcı'nın bantını incelerseniz, dostum demediği, arkadaşım demediği, 
hükmederim demediği tek kişi benim. Bir ilişkimin olmadığı da o banttan anlaşılır zaten eğer 
incelerseniz. Tanımam kendisini, tanımam bilmem, görmedim hiç bir şekilde kendisini. 
BAŞKAN - Burada yine dikkati çeken bir konu var. Başlangıçta -sizin de biraz önce 
söylediğiniz gibi- Korkmaz Yiğit'in ihaleye girmemesi yönünde bir tavsiyenizin olduğunu 
söylediniz. Ancak, daha sonra ki, yine Korkmaz Beyin açıklamalarında, Korkmaz Beye ciddî 
anlamda yardımcı olma anlamında bir gayretlerinizin, bir görüşme trafiğinizin olduğu ifade 
ediliyor. Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Sayın Başkanım, söylediğim gibi Türk Ticaretle ilgili soruşturmada, 
ben, geçen hafta bu konuyu çok uzun uzun anlattım; ama, arzu ederseniz, size de anlatmaktan 
kaçınmam. Çok açık ve detaylı var, DGM'de de var, her türlü ifadem de var, kaçındığım için 
söylemiyorum; ama, kendisiyle DGM'de yapılan ilk yüzleşmemde - ki, ben talep ettim 
yüzleşmeyi, mecbur değildim biliyorsunuz, sordular yüzleşme ister misiniz dediler- o 
yüzleşmede de söylediği gibi-ki, ben oradaydım- "ticarî bir alış veriş yapılmıştır, ihaleden önce 
bir alışveriş yapılmıştır, ihaleyle bağlantısı yoktur" demiştir. Aksini de söylemesi mümkün 
değildir. Ben mahkemeye de geçen haftaki komisyona da alışverişle ilgili bütün evrakları 
koydum, ödeme makbuzlarını koydum, ticarette bunlar konuşur, bunun ötesi laftır. Ben, bunu, 
dediğim gibi geçen yıl DGM'de de ibraz ettim, her mercie ibraz ettim. Benim bulunduğum 
hiçbir platformda aksini söylememiştir Korkmaz Bey. Yani, böyle bir alışveriş yok dememiştir, 
böyle bir iş yapılmamıştır dememiştir; ama, tabiî ki, televizyonda bunları farklı söylemiştir, 
kendi açıklamasında; ama, evraklar konuşur, evrakları ben, dediğim gibi her ilgili yere sundum. 
Arzu ederseniz size de sunayım, bir takım yanımda getirdim. 
BAŞKAN - Şunu sormaya çalıştım: Korkmaz Yiğit'in Türk Ticaret Bankasını alması 
noktasındaki gayretlerinde yardımlarınız oldu mu? 
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KAMURAN ÇÖRTÜK - Olmadı efendim. Benim bütün ilişkim anlattığım gibi. 
Şunu söylüyorum, ortaklık teklifini reddettim, daha sonra bir vesileyle görüştüğümde de 
televizyon alışverişiyle ilgili olarak görüştüğümde- tekrar ortaklık teklifini önerdi, kabul 
etmedim. Kendisiyle ilgili herhangi bir yerde, herhangi bir platformda, bir talebim veya bir 
görüşmem olmadı. Zaten, bildiğiniz gibi açık bir ihaleydi. Pazarlıkla, televizyon huzurunda 
yapılacak açık bir ihaleydi, birilerinin tavassutunun veya yardımının nasıl olabileceğini ben 
bilmiyorum. Ben, 27 senedir iş hayatının içinde bir insanım, pazarlıkla yapılacak bir ihalede, 
herkesin girebildiği bir ihalede, birilerinin tavassut etkisinin nasıl olabileceğini ben 
bilmiyorum. Onun için de bu iddia yersizdir diye söylüyorum. Yardım nasıl edersiniz bir 
insana; ortak olursunuz, para verirsiniz, onun yapabilirsiniz, onun dışında bir şey yapamazsınız. 
Ben, bunları yapmadım ve reddetim. Onu da söylüyorum, kendisi de kabul ediyor ortaklığını 
reddetiğimi, hepsini kabul ediyor bildiğim kadarıyla. 
BAŞKAN - Siyasîlerle olan görüşmesinde diyaloglar kurulması noktasında... 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Hiçbir şekilde ben kendisine siyasetçilerle görüşmesi konusunda 
tavassutta veya randevu yardımında bulunmadım, böyle bir ilişkim olmadı. 
Sadece bir tane olay vardır -geçen haftada yine anlattım- benim, Sayın Başbakanla bir başka 
konudaki bir randevu talebim esnasında, randevu talebim bittikten sonra, Sayın Başbakan, o 
günlerde çok duyarlı olduğu bir konuydu, bunlar söyleniyordu, İstanbul iş aleminde 
tartışılıyordu, konuşuluyordu, herkesin çok girmek istediği bir ihalede giren sayısı azalmıştı, 
bile bileceğim düşüncesiyle "burada bir baskı var mı; sen gerçekten banka almak istemediğin 
için mi girmedin" gibi tekrar bana bu sorulan sordu; çünkü, bildiğim kadarıyla endişesi vardı, 
baskı yapılıp yapılmadığı bağlamında. Ben, kendisine niye girmediğimi anlattım. Korkmaz 
Beyle bugün bir vesileyle görüştüm dedim, görüşmem esnasında da, kendisine duyumlarımı 
söylediğimi söyledim. Korkmaz Beye dedim ki çok şeyler söyleniyor piyasada, yanlış şeyler 
söyleniyor, ki, Korkmaz Bey bunları yalanlamıştır "hiçbir zaman ben Çakıcı'yi tanımam bir 
kere telefonla konuştum" demiştir bana o tarihte. "Bunların aslı yoktur" demiştir. Ben de, 
bunları da Sayın Başbakan dedim ki, ben kendisini bugün bir vesileyle gördüm, kendisi bu 
iddiaları yalanlıyor dedim. Sayın Başbakanın bana söylediği şey "eğer, kendisini görürsen, bir 
vesileyle bir daha rastlarsan kendisine, eğer, bu söylentiler gerçek olursa bir gün çok canı 
sıkılır, çok üzülür, hep beraber üzülürüz" dedi. Benim kendisine aktardığım mesaj, bu 
ilişkilerin olduğu konusunda tereddütler vardır -herkesde olduğu gibi- inşallah böyle bir yanlışı 
yoktur demişimdir. Korkmaz Beyle benim söyleşim tamamen budur. 
Bunun ötesinde başka bir ilişki olması da mümkün değildir. Dediğim gibi, açık ihaledir, 
herkesin katıldığı bir ihaledir, dışarıdan bir başka yardımında olması mümkün değildir ve 
sonuçta öyle olmuştur. Rakamı, ihalenin kaça bittiğini biliyorsunuz. 
BAŞKAN:Kamuran Bey, Korkmaz Yiğit'in medyaya yönelik teşebbüsleri oldu, gazete alınması 
noktasında. Bu noktada sizin yönlendirmeleriniz, sizin tavsiyeleriniz ve Korkmaz Beyle 
ilişkileriniz konusunda ne söyleyebilirsiniz. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Ben, Korkmaz Beyle bir televizyon alışverişi sebebiyle bir kaç defa 
bir araya geldim. Bildiğiniz gibi ödemeleriydi, mukaveleleriydi gibi konularda bir kaç defa bir 
araya geldim. Özellikle Milliyet Gazetesi ve Yeniyüzyılla olan ilişkisini, ben de olduktan sonra 
öğrendim. Çok sık gördüğüm bir insan değildir. Kendisine de böyle bir yönlendirme 
yapmadım. Beni de ilgiledirmez zaten gazete sahibi olup olmaması. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sayın Çörtük, siz, ifadenizin başında "Korkmaz'ı tanımıyorum" 
dediniz. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - O tarihte tanımıyordum dedim. Yani, Cefi Bey geldiğinden 
tanımıyordum, görmemiştim, bilmiyordum. Cefi Beyin gelme sebebi de, herhalde, Korkmaz 
Beyin beni tanımaması olabilir. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Ancak, ondan sonraki gelişmeler içinde, Sayın Başbakanla da 
görüştüğünüzde, bu ortaklık konusunun gündeme geldiği anlaşılıyor. Size neden ortak olmanız 
konusunda tavsiye yapıldı? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Kimden efendim? 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Siz öyle dediniz "neden ortaklığı kabul etmedi diye sordu" dediniz, 
Başbakan için. Neden bu gereği duydu Başbakan? 
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KAMURAN ÇÖRTÜK - Efendim, bildiğim kadarıyla söylüyorum, benim dışımda olan, 
gelişen bir olaydır. Sayın Yiğit'in, Sayın Başbakanla daha önce yaptığı bir görüşmede -benim 
dışımda olan bir görüşmede- Sayın Korkmaz Bey "ben, yanıma ortaklar da almayı 
düşünüyorum, bir kaç firmaya teklif ettim, bunlardan birisi de Bayındır; ama, kabul etmedi" 
demiş Sayın Başbakana. Bu, yalnız, ihaleden çok önceki bir tarih, belki, bir ay önceki bir tarih, 
tarihleri yanlış söylüyor olabilirim. Ben, Başbakanla daha sonra, bu görüşmeden sonra, İzmir'de 
bir açılışımız vardı, bir kavşak açılışı vardı, bizim bir açılışımız vardı hemen ertesi günlerde. 
Yine Başbakan, aynı tereddütle bana "niye ortak olmadın" diye sordu. Anlamaya çalıştığı, 
bildiğim kadarıyla bir baskı var mı, bu işin içinde birileri var mı, arkalarında birileri var mı, 
daha önemlisi de bizim de baskı altında olup olmadığımızı anlamak anlamında bir sorudur bize 
iletilen. Soru budur. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sizin, bu konu ortaya çıktıktan sonra, Sayın Kamhi'den sonra, çok 
kez Korkmaz Yiğit'le görüştüğünüz anlaşılıyor. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Bir kaç kere görüştüm efendim. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Bu vesilelerin başlıklarını alabilir miyiz? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Şimdi, efendim, bu vesilelerin başlıkları, birincisi, televizyonla ilgili 
bir kaç defa görüştüm, pazarlık konusu, ödeme konusu gibi bir kaç defa görüştüm. Dört veya 
beş daha olabilir. Bunların hemen hemen tamamı, televizyonun görüşülmesi, pazarlığı, 
anlaşması, ödemelerinin yapılması gibi safhalardır kendisiyle görüştüğüm. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Şimdi, bütün işlerde, ihalelerde söz konusu olan şahsın aracı 
olarak sizin olduğunuz ve böyle bir özel sektörde çalışan veya iş sahibi bir kişinin Başbakanı ve 
Cumhurbaşkanlığının vasıta kılmak suretiyle kendisiyle görüşüp, bu işlerde komisyonun 
alındığını -aşağı yukarı bazı rakamlarda verildi- bu cesaret dedi nereden geliyor, yani, 
Türkiye'de belirli bir devlet yapısı dedi... Bakın siz diyorsunuz ki, bir husumetim yok, tanımam 
da etmem de, benim veya benim yakın çevremle ilişki kurarak Ankara'da bu işleri götürmesi, 
siz milletvekilleri için doğru mu diye bir soru yöneltti veya bu mahiyette; ama, sizin biraz önce 
söylediğiniz bir şey var, demin bahsettiğimiz şahıs arasında ki... 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Efendim, bir de kişileri analiz edin lütfen sayın milletvekilim. Bana 
soru sorarken, kişileri analiz edin. "Adam, kimyam bozuk, ne yaptığımı bilmiyorum, ne 
söylediğimi bilmiyorum" diyor. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Yok, o kadar da kimyası bozuk değil. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Kendi söylediklerini söylüyorum. Bakın "ben bu televizyonu 
komisyon olarak verdim" diyebildi, Türkiye'de insanlar da bunu ciddiye aldı ve bu böyle mi 
diye... 
BAŞKAN - Alaattin Çakıcı'dan bahsediyor. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Ben, Alaattin Beyi tanımam efendim, görmedim etmedim. Hiçbir 
ilişkim yoktur. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bu adam değil de, bunun dışındaki kişilerin de sizin böyle 
ihalelerde rol aldığınız... 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Benim, Alaattin Beyle hiçbir şekilde temasım olmamıştır, tanımam, 
bilmem etmem. Alaattin Bey diyebilir, onu bilemem de. 
Yalnız, Alaattin Beyin, dikkatinizi çekerim, lütfen, bantını bir daha okursanız, dostum 
demediği, arkadaşım demediği, kullandım demediği bir insanım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Banttan değil de, biz, dün kendisini 4 saat dinledik. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Ben, banttaki konuşmayı daha objektif değerlendiriyorum. Ona 
bakarsanız, hatta küfür ettiği bir kişiyim ben orada. 
BAŞKAN -Sayın Çörtük "bir vesileyle, başka bir vesileyle Sayın Mesut Yılmaz'ın yanına 
görüşmeye gittiğimde ancak bu ihale söz konusu oldu" dediniz. O gün, o görüşmeye gitmeden 
önce Sayın Korkmaz Yiğit'le beraber olduğunuzu Sayın Başbakan biliyor muydu? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Hayır efendim, bilmiyordu. Konu açıldığı zaman ben söyledim, 
bugün bir vesileyle beraberdim dedim. 
BAŞKAN - Korkmaz Yiğit'in sık sık bu konuyla ilgili Alaattin Çakıcı'yla diyalog halinde 
olduğu, telefon görüşmesi yaptığını bilmiyor muydunuz? 
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KAMURAN ÇÖRTÜK - Hayır efendim, bilmiyordum ve o gün de yemekte kendisine 
söyledim, bu tip şeyler söyleniyor dedim. Kendisi, bana bir saate yakın, hiçbir ilgisi olmadığını, 
bir kere telefonla kendisini aradığını, valiliğin önünde aradığı gibi bir hikâye anlatmıştır "hiçbir 
ilişkim yok, hiçbir konuda yardım istemedim, böyle bir ilişkim yok" diye bana kendisi 
anlatmıştır. Bildiğim odur. Kendi söylevidir bana anlattığı, detayını bilmiyorum tabiî. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Sayın Çörtük, Türk Ticaret Bankası ihalesi öncesi, Mesut 
Yılmaz'ın evine saat 01.00'de Pakistan'daki bir yol işi için gittiğinizde, Mesut Yılmaz Bey, 
Arena Programında sizi Zorlu Grubuyla görüştükten sonra, Korkmaz Yiğit'in Çakıcı'yla olan 
ilişkisini sormak ve Korkmaz, Yiğit'i uyarmak gayesiyle çağırdığını söylüyor ve siz, Mesut 
Yılmaz'ın söylediklerini, tekrar Korkmaz Yiğit'e, yanına giderek bilgi veriyorsunuz. Eğer, 
Pakistan'daki yol işi için Mesut Yılmaz'ın konutuna gittiyseniz, gece saat 02.00'den sonra 
Korkmaz Yiğit'le niçin tekrar görüşmeye gittiniz, görüştünüz? 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Efendim, benim randevu talebim, Pakistan'da aldığımız büyük bir yol 
ihalesine başlamıştık, Pakistan Başbakan Yardımcısı gelecekti Türkiye'ye o günlerde, belli 
konularda bazı sıkıntılarımız vardı, konu açıldığında yardımcı olması talebiyle randevu 
istemiştim ve onu konuştuk kendisiyle. Daha sonra, yine bahsettiğim gibi "bu ihaleyle ilgili 
söylentiler var, bir bilgin var mı; biliyor musun böyle bir şey, duyuyor musun" dedi. Vallahi 
söylenen şeyler var, ben bir vesileyle Korkmaz Beyle beraberdim, Korkmaz Bey, böyle bir 
ilişkinin olmadığını söylüyor dedim kendisine. Dedi ki: "Bu söylentiler inşallah çıkmaz, çıkarsa 
ciddî sıkıntılar olur. Bir vesileyle kendisini görürsen, kendisini ikaz et" demiştir bana. Ben, 
ayrıldıktan sonra, Korkmaz Beyi aradım, dedim ki yarın sabah bana bir uğrarsan, ben, sana bu 
konunun hâlâ; çünkü, Korkmaz Bey, bunu şiddetle savunuyordu "hiçbir şekilde ilişkim yok, 
görmedim etmedim, böyle bir konuda yardım isteyecek kadar aptal mıyım. Böyle bir işe 
kalkışır mıyım; bir bankada böyle bir ilişki olur mu" gibi iddiaları vardı. Kendisine söylemek 
üzere, sabah bana bir uğra dedim. Gece dedi ki: "Uyuyamıyorum, sinirlerim bozuk -otel de 
yakındı- iki dakika uğrar mısın?" Ben de lobide, kendisine, bak, sen böyle söylüyorsun; ama, 
böyle inandırıcı olmayan bir hava var, inşallah başın belaya girmez dedim. Benim söylediğimin 
hepsi budur kendisine. 
SALÎH DAYIOĞLU (İzmir) - Bir de, şu konuda bir açıklık getirmenizi istiyorum, daha 
doğrusu bir yorum istiyorum sizden. İşinizde başarılı bir kişisiniz. Buradaki Komisyondaki 
arkadaşlarımızın içinde, belki pek çoğu ticaretle meşgul olmuş insanlar var. Bu çerçevede, bir 
kişi bir yeri satın alıyor, bunu iki üç gün içinde bir başka iş adamına satıyor. Yani, televizyon 
olayını kastediyorum. Ticarî mantık çerçevesinde düşündüğümüz zaman gayet doğal, bugün 
alırım, akşama da satarım, bu çok önemli bir konu değil; ancak, aynı kişinin bankasından tekrar 
bir kredi kullanıyorsunuz. Tabiî, bu arada, az önceki açıklamalarınızda "evraklar, makbuzlar 
belgeler var, gerekirse size de takdim ederim" dediniz, biz, onu ayrıca Komisyon olarak sizden 
talep edeceğiz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Buradaki bu olayı ben anlayamıyorum, yani, satıyor, hatta kârlı 
da satmadığına dair bir bilgimiz var bizim. Ne derece kâr edip etmediğini bilmiyoruz ama, bir 
bilgi bu ve onun bankasından kredi kullanarak, bu ödeme işlemi gerçekleştiriliyor. Burada bir 
muvazaalı durum olabilir mi? 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Bu aynı televizyonun Korkmaz Bey tarafından daha önceki 
sahiplerinden aldığı mukaveledir; sizlere takdim edeyim. Bu, yirmi gün sonra arkadaşlarımızın 
içinde olduğu, bizim de ufak bir payımız olduğu bir alışveriştir. Rakamlar dolar bazında 
aynıdır, yirmi gün içinde; sadece ödemelerde bizim ilk ödememiz fazladır. Yani, aleyhte değil, 
lehte, ufak da olsa bir lehte durum vardır. Ödemelerle ilgili evraklar buradadır. O ay içinde 
yaklaşık kasamıza giren çıkan para miktarı 160 milyon dolardır, yani tahsilatlarımız, 
ödemelerimiz, ciromuz budur. Genelde bu tip büyük alışverişlerde tamamı ödenmeyeceği için 
bu tip kredi operasyonları hep yapılır. O bankayla krediniz varsa, kullanırsınız, o paralan da 
ödedik, kapattık zaten, zamanı geldikçe. Bunlar İstanbul'da veya Türkiye'de siz de ticaret 
erbabıysanız bilirsiniz, eğer peşin değilse, bir şekilde kredili alışveriş yapılıp, faizi ödenir. 
Faizsiz almadığımız bir paradır, faizini ödediğimiz bir paradır; bir alışveriştir, bugün de 
kapatılmıştır. Bedeli ödenmiştir; size ödeme evraklarını da, iki mukaveleyi de size takdim 
edeyim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 4 0 -

FARUK ÇELİK (Bursa) - Kâmuran Bey, ifadelerinizde böyle bir bankaya ihtiyaç olmadığını 
ve bu olayların içinde de direkt bulunmadığınızı söylüyorsunuz. Korkmaz Yiğit'in 
söylemlerinde çok enteresan şeyler var. Bu ihale anında bile 600 milyon dolara çıkışta veya alt 
limitle üst limit arasında sürekli sizinle irtibatın olduğu ifade ediliyor. 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Bu mümkün mü efendim, ihale esnasında?!. 
FARUK ÇELlK (Bursa) - Gecenin Tinden 3'üne kadar veya Güneş Taner Beyle ilgili 380 
üzerindeki bu farkı Güneş Beyle paylaşmalısınız gibi enteresan ifadeler var... 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Ben öneriyorum? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Siz Korkmaz Beye böyle şeyler söylüyorsunuz ve bu rakamın 600 
milyon dolarlara tırmanacağını, buna rağmen girip alınız diyorsunuz. 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Benim bildiğim ilk iddialar öyle değildi; ilk iddiaları 360'a alınması 
konusunda bana komisyon verdiğinin iddia ediyordu; yani, iddiası buydu. İhalede pazarlık 
yapılırken, orada televizyonlarda siz de incelerseniz, orada zaten insanlar kendisi artırıyor, ne 
yapıyorsa, yapıyorlar, böyle bir şeyin olması mümkün de değil. Bir başka şey de... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Şunu söylüyorum: 180 derecelik bir şey var, İfadelerinizle buradaki 
Kâmuran Çörtük'le ifadeleriniz arasında, zaman zaman... 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Efendim, bakın şunu söylüyorum; bunu söylemek istemiyorum; ama, 
iki tana işadamının söylemini değerlendiriyorsunuz. Bir tanesi ilk söylemlerinin büyük bir 
kısmını bugün inkâr etmiş durumda. En büyük iddiası olarak verdiği televizyonun rüşvet 
olmadığı kabul etme durumunda. Ki, bize en büyük suçlaması odur ki, dünyanın hiçbir yerinde 
herhalde bitmemiş bir ihale için 40 milyon dolarlık rüşvet de verilmez. Benim iş anlayışımda... 
Böyle bir şeyin dünyada olduğunu düşünmem mümkün değil. Bir başka şey daha söyleyeyim: 
Pazarlıkla, sayın milletvekilim tüccar anlamında sordu, tüccar anlamında söylüyorum; 
pazarlıkla yapılacak bir işte bir şekilde nasıl yönlendirme yapılır; ben bilmiyorum. Orada 
insanlar katılacaksa, televizyon huzurunda ihale yapılacaksa, o ihale esnasında dışarıdan başka 
güçlerin onu nasıl yönlendireceği konusunu ben değerlendiremiyorum. 300 küsur milyon 
dolardan başlayan bir ihale 600 küsur milyon dolara çıkmıştır; değerinden fazlasına çıkmış da 
olabilir; onu ben ölçemem ama, böyle bir yönlendirmenin olamayacağı gerçeği var. Bakın 
kapalı zarf olsa, başka bir ihale olsa, buradaki yönlendirme iddiaları doğrudur; ama, açık bir 
ihalede kimsenin kimseyi yönlendirme şansı da yoktur, olmamıştır da burada zaten. Burada bir 
şeyin olması mümkün de değildir; onu söylemeye çalışıyorum. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sayın Çörtük, dediğiniz doğru; normal ihale şartlan içinde bu 
böyledir; ama, konuşmanızın bir yerinde dediniz ki, Sayın Başbakan, hani neden ortak olmadın 
diye sormuş. Demek ihale öncesi bir görüşme var, bununla ilgili. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Hayır efendim, çok eski, ihale öncesi değil, bir ay öncesi, anlattım 
size, dedim ki, İzmir'de bir açılış esnasında gittiğimizde kendisi Korkmaz Beyle bir gün önce 
görüştü -ki, herhalde var zabıtlarda- Cefi Kamhi ile beraber yaptıkları bir görüşmede; ben 
yanıma da birilerini ortak alacağım, ortak gireceğim diye Sayın Başbakana kendisi açmış. 
Sayın Başbakan bana böyle bir şey oldu mu, bu kişiyi tanır mısınız; ben o tarihte 
görmemiştim... 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Neden ortak olmayı kabul etmedin diye sorduğunu söylediniz?.. 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Şunun için sordu efendim: Yani, bir endişemiz mi var, bu işte bir 
pislik var, korkuyor muyuz anlamında söylendi. Bunu Sayın Başbakan bir iki kere sordu zaten. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Böyle önemli ihalede daha önceden bir başbakanın işte Korkmaz 
Yiğit'e de söyleyin, işte, burada yanlışlıkla... Daha evvelki ihalelerde böyle bir yöntem var 
mıydı?.. 
KAMURAN ÇÖRTÜK - Efendim, söyleyin dediği şudur: Eğer böyle bir ilişki, ilinti varsa ki, 
o günlerde Türkiye'de böyle bir ilişkinin var olup olmadığı tartıhşıyordu; yani, basına 
düşüyordu, düşmüyordu; ama, iş âleminde konuşuluyordu. Kendisinin bana söylediği şey, 
böyle bir ilintisi varsa, sıkıntı olur, bir vesileyle görürsen söyle demiştir. Usulden midir, değil 
midir; onu bilemem; ama, bana söylenen budur; benim de söylediğim budur. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Peki, ben eski bir maliyeciyim; bu organizelerin içinde değilsiniz 
de niye bu kadar bilgi sahibisiniz?! 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Ne kadarı fazla sayın milletvekilim bilgi sahibi olarak? 
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MURAT AKIN (Aksaray) - Flash TV var, Türk Ticaret var, Korkmaz Yiğit olayı var, gece... 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Flash TV'de ne var efendim, söyler misiniz? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Siz bir işadamısınız, saat 10'dan, 2'den sonra işinizle ilgili 
olmayan, böyle daha sonra şaibeli bir işin içinde olan bir adamla niye yakın ilişki içindesiniz?! 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Sayın Başkanım, bu konuya cevap vermek istemiyorum; sayın 
milletvekilim, işi bir başka platforma... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Böyle şaibeli bir işin niçin içindesiniz? 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Şaibeli olabilir; benim yerim yok şaibenin içinde; onu söylemeye 
çalışıyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Yok, söylenenlerde tamamen işin baş aktörü sizsiniz. 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Söylenebilir; adam kimyam bozuk sayın milletvekili, ben normal 
adam değilim diyor... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Alaattin de mi bozuk yani! 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Ben Alaattin Beyle hayatta görüşmedim; tanımam, bilmem sayın 
milletvekili. Eğer, görüştüğüm tespit edilirse, çağırın o zaman sorun bana, bu kişiyle 
görüşmüşsün deyin. Böyle bir ilişki yok ki. Bunu buraya çekmeyin lütfen. Ben hayatım 
boyunca bu tip insanlarla hiçbir ilişkisi içinde olmadım sayın milletvekili. 
CEZMÎ POLÂT (Erzurum) - Sayın Çörtük, biraz önceki konuşmalarınızda, Sayın Başbakanın 
sizin kendi işiniz nedeniyle yapmış olduğunuz bir görüşmede Korkmaz Yiğit'in bu banka 
hadisesiyle ilgili işte o günkü şartlarda kamuoyunda bazı güçlerin, bazı kişileri sindirme 
operasyonu yaptığı biliniyor. Doğru, yalan; onu zaman içinde hep beraber anlamaya 
çalışacağız. Yalnız, Sayın Başbakanın öyle bir şeyi var ise Korkmaz Yiğit'i kastederek, böyle 
bir şeyi var ise biz de üzülür, o da üzülür şeklinde yanlış anlamadımsa, bir cevabınız oldu. 
Bundan bahsederken Sayın Başbakan bunu üstü kapalı bir tehdit anlamında mı yoksa?.. 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Hayır samimi bir uyarıydı; ben de samimi bir uyarı olduğu için 
aktardım.Efendim, arkadaşımızın bir tanesi bir soru sordu, Çakıcı'nın bugün rahatsız olması 
için bir sebep olabilir mi diye; ben Korkmaz olayı ortaya çıkmadan, Çakıcı bandı çıktıktan 
sonra, Korkmaz Yiğit henüz bir açıklama yapmadan veya böyle bir şey olmadan önce, Sabah 
gazetesiyle başka bir konu için yaptığımız bir sohbet var. Bantta da o tarihte de ismimiz geçtiği 
için bana köşeyazarı arkadaşımız bu konuda görüşlerimi soruyor. Ben de bu görüşlerimi burada 
beyan ediyorum; Korkmaz Yiğit'in açıklamasından önceki tarihte. Burada diyorum ki, müsaade 
ederseniz okuyayım, çok detaylı sorular var, o gün söylendiği için anlamı var; Korkmaz Yiğit 
bandından önce söylendiği için anlamı var. Bana soruyor 'banttan rahatsızlık duydunuz mu" 
gazeteci, bunu da size takdim edeceğim. "Alaattin Çakıcı'nın bantlarında ismimin geçmesinden 
rahatsızlık duymuyorum. O konuşmalan yapan ben değilim; hatta, kasette kendisini küfür 
edilen tek adam benim. Ben tehdit edilen ya da destek aldığı söylenen işadamı konumunda da 
değilim. Bizi arayıp dinleyin diyen de yok. Bantta şahısla konuşmadığımın delili var zaten. Bir 
gün çok yakın bir arkadaşım geldi ve Türkbank ihalesiyle ilgili niyetimi sordu; ben de 
ilgilenmeyeceğimi açıkladım. Bana bir ortak bulalım dedi; kim diye sordum; Korkmaz Yiğit'i 
önerdi; kabul etmedim. Üç neden ileri sürdüm; birincisi, zaten bankam var, yeni bir bankayla 
ilgilenmiyorum dedim. İkincisi bankacılık ortaklık yapmak zordur dedim. Üçüncüsü de 
Korkmaz Yiğit'i hiç tanımıyorum. Ardından da İstanbul iş âleminde kendisinin belirli destekleri 
aldığı iddiası dolaşıyor. -Korkmaz için söylüyorum, Cefi Beye- Lütfen kendisini uyarın; böyle 
bir ilişkinin varlığı başını belaya sokar." Yani, işadamının böyle bir düzen olması, onun başını 
belaya sokar diye bir söylemim var. "Devlet bu tartışma içinde kendisine bankayı vermez." 
Yani, böyle ihtilaflar olursa, bu ihale olmaz, iptal olur anlamında, tehdit yok. Sedece böyle bir 
şeyim var. Öyle anlaşılıyor ki, benim uyarım belli çevreleri rahatsız etmiş ve ihaleye etki sürece 
değişmiş. Birilerinin ortaya attık Kâmuran bizim emrimizdedir sözü hilaf-ı hakikattir; olsa olsa 
bizim ihaleye vermeyeceğimizi duyanlar kendi kendilerine güç kazandırmak için birtakım 
yorumlar yapmış olabilir diye bir söylemim var, bu açıklamadan önce. Bu Korkmaz Beyi ve 
bazı kesimleri rahatsız etitğini biliyorum Yani bunu ne gerekçeyle niye bu açıklık söyledin 
dendiğini biliyorum. Bundan dolayı daha sonra şahsımla ilgili bir rahatsızlık olmuş olabilir, bu 
işlerin içine bu denli çekilmiş olabilirim diye düşünüyorum sayın milletvekili. 
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OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Kâmuran Bey, Sayın Başbakanla görüştüğünüzü ifade ettiniz. 
Sayın Başbakan, başbakan olmadan önce bir münasebetiniz, bir samimiyetiniz var mıydı veya 
bu görüşmelerde bir başkası mı aracı oldu? 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Ben Mesut Beyi çok eskiden tanıyorum; Turizm Bakanlığı 
döneminden tanıyorum. Türkiye'nin ilk büyük turizm yatırımcılarından birisi bizdik; onun 
bakanlığı döneminde Türkiye'nin en büyük tatil köyünü açtık; o vesileyle, ta o yıllardan 
tanıyorum. Zaman zaman görüştüğüm bir kişidir. Hâlâ da görüşüyorum. Ben Romanya 
Cumhurbaşkanıyla, Pakistan Cumhurbaşkanıyla konuşuyorum, herkesle konuşuyorum 
işadamıyım ben. 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Başkanım, bir ufak soruyla onu tamamlasın Sayın Çörtük. 
Kâmuran Bey, şahsen benim anlamadığım oay şu: Korkmaz Yiğit, bankayı ısrarla almak 
istiyor. Siz ise banka olayına sıcak bakmıyorsunuz. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Korkmaz 
Yiğit önündeki engelleri aşmak istiyor. Legal ve illegal engeller diyebiliriz bunlara. Bu illegal, 
Alaattin Çakıcı ve benzeri ilişkiler, legal olarak da hükümet, Başbakan ve siyasiler. Zaten bu 
komisyonun ana amacı da siyasilerle ilgili. Bizde oluşan şöyle bir kanaat ne dedece doğru. 
Sanki, legal ilişkileri aşmada Kâmuran Çörtük Bey önemli bir misyon üstlenmiş gibi geliyor? . 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - O öyle düşünmüş olabilir. Onun için ortaklık teklif ettiğini... 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Hayır, Öyle bir izlenimle ilgili samimi bir soru... 
KÂMURAN ÇÖRTÜK - Tabii efendim, ben de samimi olarak söylüyorum. Kendisi 
televizyonla ilgili ilk görüşmeyi yaparken, bana Türk Ticarette tekrar ortaklığını fiilen yeniledi. 
Bu benim DGM ifademde vardır; yani, beni tanımadan Cefi Bey vasıtasıyla yeniledi. Daha 
sonra televizyonla ilgili ilk konuşmayı yaparken, tekrar burada da bana bu teklifte bulundu. 
Ben de kendisine ortaklık yapmayacağımı, kendisini tanımadığımı söyledim, ilk gördüğüm gün 
oluyor bu. Neden böyle bir ihtiyaç hissediyorsunuz diye ben sordum. Yine DGM ifadelerinde 
bu da vardır. O da bana Ankara'yı tanımadığını yalnız olduğunu, orada belli desteğe ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Ben de kendisine, yine, o ifadelerimde vardır, kendisi de bunu 
doğrulamıştır, DGM'de de doğrulamıştır. Ben de kendisine hiç böyle bir ilişkiye ihtiyacı 
olmayacağını, bunun açık bir ihale olduğunu, imkânları ve gücü varsa, gidip bunu alabileceğini 
söyledim. Zaten de ihale sonuçlandı; eğer, başka bir ilişkisi de olmasaydı, bunu da almıştı; ki, 
bunu da kendisi teyit etmiştir. DGM yüzleşme zabıtlarımızda da bu vardır. Böyle bir 
konuşmamız olmuştur. Öyle bir ihtiyaç içindeydi. Ben ona o ihtiyacın doğru olmadığını hem 
söyledim hem de o ihtiyaca hiçbir şekilde katılmadım. 

3.MEHMET GEDİK'in Komisyonumuzun 05.05.2000 tarihli toplantısında vermiş 
olduğu sözlü ifadede özetle; (EK-6) 
Hiçbir şekilde, hiçbir dönemde Erol Evcil'i Sayın Mesut Yılmaz ile görüştürmedim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Siz aracılık yapmadınız. 
MEHMET GEDİK - Hiçbir zaman yapmadım. Hiçbir zaman da böyle bir talep olmadı bana. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Eyüp Aşık'da da aynı şey?.. 
MEHMET GEDİK - Evet, aynı şekilde ve böyle bir talep de olmadı. Ben, Sayın Evcil ile 1996 
yılından sonra Bursa'da il başkanı olduğum dönemde bir dostluğumuz oldu ve hçbir zaman da, 
böyle, Sayın Evcil'in, Sayın Yılmaz ile görüşmek veya Sayın Yılmaz'a ulaşmak konusunda 
benden bir talebi olmadı. Belki, benden önceki il başkanları olabilir; ama, benim böyle bir 
konum olmadı. Sayın Genel Başkanımın da hiçbir zaman benden böyle bir talebi olmadı. O 
anlamda da, basına yansıyan veya kamuoyuna yansıyan bütün düşünceler yanlıştır şahsımla 
ilgili. Böyle bir olayın içinde hiçbir zaman olmadım, hiçbir randevu almadım, hiçbir şekilde 
Erol Evcil ile Mesut Beyi görüştürecek veya Sayın Erol Evcil'in benden bir şey talep edip de 
onu Sayın Genel Başkanıma aktardığım hiçbir konu olmadı. 
BAŞKAN - Sayın Gedik, dosya içerisinde verdiğiniz ifadelerinizde çetelerle ilgili bilgi vermek 
amacıyla görüşmeyi temin ettiğinizi söylüyorsunuz. Sizin ifadeleriniz arasında var. 
MEHMET GEDİK - Kesinlikle yanlış bir bilgi. 
BAŞKAN - Bu konuda bir kere daha yemininizi hatırlarak cevap vermenizi istiyorum. 
MEHMET GEDİK - Sayın Başkan, benim verdiğim ifadelerde, tamamen, Sayın Yavuz 
Ataç'ın, yani, daha önce MİT Daire Başkanı olan, şahsımın hiç tanımadığı, ama. Anavatan 
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Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Macaristan'da Budapeşte'de vurulan yumruktan sonra 
MİT'in içindeki Yavuz Ataç'ın, bir arkadaşım, Bursa'daki, Yusuf İlan, eski emniyet 
müdürlerinden bir arkadaşımın öncelikli olarak Sayın Genel Başkana, o zaman anamuhalefet 
lideri Sayın Mesut Yılmaz, Saym Genel Başkana randevu talep ettiğini ve Macaristan olayıyla 
ilgili bilgi verebileceğini bana ulaştırdılar. Ben de Anavatan Partisi Bursa İl Başkanı olarak 
Sayın Genel Başkanıma, telefonla "böyle böyle bir talep var, emrederseniz sizinle görüşmek 
istiyorlar, randevu verirseniz sizinle görüşmek istiyorlar" dedim. Sonra da Sayın Genel 
Başkanım "peki, filan gün gelsin" dedi ve Sayın Genel Başkanımla ve halen de tanımadığım 
Yavuz Ataç genel başkanımla görüştü. Onu da Sayın Başbakan daha önce kamuoyuna 
açıklamıştı ve aradan geçen üç ay sonra Sayın Başbakan Bursa'ya geldiğinde "efendim ne oldu" 
dediğimde "vallahi, iki saat konuştu, ama, ne dediğini anlamadım" dedi. Verdiğim ifade de, 
söylediğim sözcük de budur. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) -Evcil'in uçağını hiç kullandınız mı? 
MEHMET GEDİK - Evet. Ankara'ya gittiğimde. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Evcil'in sahip olduğu petrol bayinden ücretsiz akaryakıt alındı 
mı? 
MEHMET GEDİK' - Anavatan Partisi İl Başkanlığının araçlarına Erol Evcil'in benzin 
istasyonundan akaryakıt alınmıştır ve bu konuda kendisine teşekkür edilmiştir. Bu, bütün siyasî 
partilerde olduğu gibi, parti seçim dönemlerinde Anavatan Partisi İl Başkanlığının resmî 
araçlarına mazot birçok benzin istasyonundan alınır, ondan da alınmıştır ve kendisine diğer 
şahıslara yapılan yardımlar gibi teşekkür edilmiştir. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Dördüncü sorumu soruyorum: Erol Evcil'in Çakıcı ile olan 
ilişkisinden haberiniz var mıydı? Evcil'i nasıl bir işadamı olarak düşünüyorsunuz? 
MEHMET GEDİK - Erol Evcil'in Çakıcı ile olan ilişkisini Flash TV'nin baskınında -o zaman 
Anavatan Partisi Bursa İl Başkanıyım- Flash TV olayında Sayın Alaattin Çakıcı'nın Flash 
TV'de yaptığı konuşmada Erol Evcil'in kendisinin arkadaşı olduğunu söylediğini herkes gibi 
ben de televizyondan öğrendim. Onun dışında, Erol Evcil'in Alaattin Çakıcı ile dostluğunu, 
Erol Evcil'in Alaattin ile olan ilişkilerini hiçbir şekilde bilmem; çünkü, böyle benim uzun bir 
dostluğum Erol Evcil ile söz konusu değildir. Ayrıca, Erol Evcil, Anavatan Partisinin muhalefet 
döneminde, DYP-SHP koalisyonu döneminde, o zaman Türkiye İş Bankasından büyük krediler 
sağlayarak ve Bursa'da tanınmış bir işadamı, genç bir işadamı şekliyle tanıyoruz ve o şekliyle 
de Bursa'da ticaret yapan, Bursa'da ticarî ilişkisi olan, hatta, büyük Bursa firmalarıyla ticarî 
ilişkisi olan bir insan olarak tanıyoruz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Erol Evcil'in Bursa'da parti teşkilatına maddî katkıları oluyor 
muydu? Bu katkılar oluyorsa, Sayın Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın bilgisi dahilinde miydi 
veya bilgisi var mıydı? 
MEHMET GEDİK - Hayır, hiçbir şekilde Sayın Genel Başkanımızın bu konularda bilgileri 
olmadı. Anavatan Partisi ve Siyasî Partiler Yasasında da baktığınızda, partilerin yaşamasıyla 
ilgili olan, karşılıklı yardımlar söz konusudur; ama, Erol Evcil'in en çok Bursa'daki 
işadamlarında Anavatan Partisi gecelerinde, belki, bilet alarak veya gönderilen davetiyelere 
katılmadan destek sağlamış olabilir. Onun dışında, zaten, Bursa'da 17 ilçe var; her birinin ayrı 
ayrı geceleri yapılır. Bu konuda bunun denetimini veya kontrolünü yapmak mümkün değildir. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) -Erol Evcil, Çakıcı Eyüp Aşık arasındaki telefon görüşmesini size 
söyleyince ne yaptınız? Kendisinden bunun yayınlanmamasını istediniz mi? Bu kasetten 
haberdar olunca Eyüp Aşık'a bilgi verdiniz mi? Ne yaptınız? 
MEHMET GEDİK - Bu konuda bir yanlışlık var, onu baştan söyleyeyim. Ben, Eyüp Âşık 
Alaattin Çakıcı arasındaki kaseti hiçbir zaman hiçbir şekilde dinlemedim. Yalnız, Erol Evcil, 
bana telefonda "Sayın Başkan seninle özel olarak görüşmek istiyorum; önemli bir konu var; 
bunu size açıklamak istiyorum" dediğinde "hayırdır Erol, ne oldu" dedim. Dedi ki "ağabey bir 
konuşalım, anlatmak istiyorum." "Buyur, gel, konuşalım" dedim. Oturduk, dedi ki, büyük bir 
sıkıntı var, MİT'in tanınmış adamı Yavuz Ataç'ın Mesut Bey Başbakan olduktan sonra onu 
Pekin'e göndermesinden büyük bir rahatsızlık söz konusu. Bu rahatsızlıktan dolayı büyük bir 
tedirginlik söz konusu. Alaattin Çakıcı kendisini aradığını, bu konuda huzursuzluk verdiğini ve 
bu işten büyük bir sıkıntı doğacağını, kurulan 55 nci Hükümette problem olacağını söyledi. 
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Dedim ki "bak Erol, ben inşaat mühendisiyim ve bu kaset işlerinden anlamam. Ama, ben sana 
bir şey söyleyeceğim. Ben hem Eyüp Aşık'ı çok yakından tanırım hem de Sayın Başbakanı çok 
yakından tanırım. Eğer, Sayın Başbakan Yavuz Ataç dediğiniz insanı yurt dışına gönderdiyse 
bundan sonra hiç kimse geri getiremez. Hiçbir şekilde bu konuda baskı yapmanız hiçbir fayda 
vermez. Sayın Başbakan kararlı bir insandır, verdiği karardan geriye dönmez; bir. iki, ben bu 
ikisini de çok yakından tanırım Sayın Evcil, çok namuslu adamlardır, ikisini de beğenirim; 
uzun yıllar onlarla siyaset yaptım. Bu insanlarla ilgili bir kasetin olacağına inanmıyorum. Varsa 
bu kaset çıkarlar, kim söyleyecekse söylesin. Ben de Bursa il başkanıyım, beni hiç 
ilgilendirmez" dedim. Ama, maalesef, savcılıkta bana şöyle bir metin okuttular. Erol Evcil 
Alaattin Çakıcı arasında bir konuşması var, diyor ki orada "Mehmet Gedik kaseti dinledi, beş 
kilo zayıfladı, birden koltuğa çöktü. Eyvah, hükümet gidiyor, yazık oldu Mesut Beye" filan gibi 
bir metin okuttu bana savcı bey. Dedim ki "efendim, şimdi ben Bursa İl Başkanıyım. 55 inci 
Hükümet azınlık hükümeti; yani, Allahınızı severseniz, bana ne bu hükümetin yıkılmasından, 
bu hükümet yıkılırsa niye üzüleyim, neden beş kilo zayıflayayım. Bakın, burada, Erol Evcil 
Alaattin Çakıcı'ya tatmin etmek için yalan söylüyor. Ben şimdi kaseti dinlesem, bu parti 
kurucusuyum, böyle bir sıkıntı olsa, hem Eyüp Aşık ile konuşurum hem Sayın Başbakan ile 
konuşurum. Derim ki, böyle böyle bir sıkıntı var. Ben, dünyada böyle bir kaset dinlemedim, 
böyle bir kaseti reddettim, böyle bir düşünce varsa, işte, Türkiye, herkes çıkarsın kasetini 
konuşsun" dedim. Bunun dışında, benim herhangi bir kaset dinleme olayım veya böyle bir 
meselem değildir. Çok net olarak da Erol'a söyledim, Sayın Başbakanı tanırım, bu konuda taviz 
vermez. İkisiyle de uzun yıllar siyaset yapıyorum; çok onurlu, namuslu insanlardır; böyle bir 
kaset varsa zaten ortalıkta kasetler konuşuluyor, buyursun kim gösterecekse göstersin. Ben 
böyle bir kaseti bana Erol Evcil bende var, işte, sana dinleteyim gibi de bir şey söylemedi. 
Böyle bir olay da söz konusu değil. Tamamen yanlış anlamalar. Ben, bunu savcıya da 
söyledim, size de çok net olarak söylüyorum. 
MEHMET GEDİK - Sadece çok üzgünüm. Bir kere, ben Bursa İl Başkanıyım, politika yaptım; 
ama, bu meselelerin hiç yakınında olmayan bir insanım. İkincisi, buraya gelmemi doğru 
bulmuyorum, ayırıca, bu insanlarla ilgili, yani, bu komisyonun kurulmasını, hele benim bir 
şahit olarak, hakikaten, bu devletin en üst düzey görevlileri varken, devletin adalet bakanı 
varken; Alaattin Çakıcı yakalanmış, buraya getirilmesi varken, bizim kalkıp da hayatımda 
görmediğim Alaattin Çakıcı'yı ve de aklıma hiç gelmeyen olaylardan dolayı buraya gelmekten 
üzgünüm. Ama, sizin şahsınızda böyle bir komisyona bilgi vermekten de mutluluk duyuyorum. 
BAŞKAN -Sizi buraya bir sanık gibi veya sorgulamak... 
MEHMET GEDİK - Maalesef, İstanbul'a da öyle gittim, çok üzgünüm. Onun için hiç hak 
etmediğim ölçüde de politikada bu konuda büyük zarar gördüm. Bakın* size bu söylediğim 
olayların dışnıda hiçbir bilgim yoktur; ama, neredeyse, biz politikacı olduğumuz için, sizler de 
milletvekili olduğunuz için, yarın sizlerin de ben de sekiz yıl burada milletvekilliği yaptım, 
dünyada tanımadığım, merhabanın ötesinde yapmadığım şeylerden dolayı hem yanlış durumda, 
medyanın anlattığı, sadece Sayın Başbakanımın bana Bursa İl Başkanı getirdi dediği, ama, 
hangi Bursa il Başkanının belli olmadığı bir dönemde; bir de, üstelik, hayatımda tanımadığım 
Alaattin Çakıcı benim için "önce Başbakan eğer Yavuz Ataç'ı Pekin'den getirmezse, önce o 
Mehmet Gedik'i vuralım" dediği bir kaset konuşmalarının olduğu, hiç bilgim olmadığı halde 
bana bile bilgi verilmeden neredeyse Alaattin Çakıcı bizi vurduracaktı. Bu bilgiler, bunlar 
olmadığı halde kalkıp sizin karşısınızda diyorum ki, ben böyle böyleyim. Bunu savcılıkta 
söyledim, burada söylüyorum ve maalesef, çok üzgünüm; bu insanlarla ilgili böyle 
komisyonların kurulması yarın hepimizin başına gelebilir. Örnek benim. Hiç tanımıyorum da. 
Bunu samimî söylüyorum size. Ne Yavuz Ataç'ı tanırım ne Alaattin Çakıcı'yla telefon 
konuşmam vardır ne böyle bir olayım söz konusudur. Hepiniz de particilik yapıyorsunuz 
illerinizde. Onun için üzgünüm efendim. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Biz de şunu gördük. Herhalde, Erol Evcil'den bulaştı size bu 
kadar. 
MEHMET GEDİK - Erol Evcil, ama, Bursa'da tanınmış işadamı. Bütün bakanlarla, Sayın 
Genel Başkanla yaptığı herhangi bir talep söz konusu değli ki. 
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YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Buna bulaşmanız ondan olmuş; yani, Erol Evcil'in Bursalı 
olması... 
MEHMET GEDİK - Ama, bütün il başkanlarına bulaşıyor. Her Bursalıyla görüşmek, siz de 
ilinizde her tanınmış işadamıyla görüşmezsiniz. Kavun değil ki koklayalım. Adamın daha 
önceki suçlarını... 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Buraya gelmenizin sebebi o oldu işte, bedeli o oldu yani. 
MEHMET GEDİK - Devletin bütün bankaları ona o kadar büyük krediler verdiler, bize 1 
milyar vermiyorlar. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Erol Evcil'in mahkemede verdiği ifadelerde sizin adınızı 
kullanmış olması; yani "onun aracılığıyla Başbakanla görüştüm" 
MEHMET GEDİK - Hayır, orada yanlış var; orada o doğru değil. O il başkanı ben değilim. O 
konuda o il başkanı ben değilim. Ben onun görüşüp görüşmediğini de bilmiyorum; ama, o il 
başkanı kimse... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - İsim veriyor ama. İl başkanıyla değil, Mehmet Gedik vasıtasıyla 
diyor. 
MEHMET GEDİK - Yanlış efendim. Mahkemede onu söyleyemez; çünkü, sadece Yavuz Ataç 
ile ilgili bir konu olabilir. O da Yavuz Ataç ile ilgili konuyu da bana eski Emniyet Müdürü 
Yusuf İlan getirmiştir. Erol Evcil de getirmemiştir. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - O da vardı benim sorumda; ama, siz onu benim sormama fırsat 
bırakmadan açıklayınca sormadım. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. 

4.EROL EVCİL: 03.05.2000 tarihinde Alt Komisyonca İstanbul Kartal Kapalı 
Cezaevinde alınan sözlü ifadede; (EK-6/7) 
(Erol Evcil yemin metnini okudu) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Erol Bey, şimdi öncelikle benim sormak istediğim konu, bundan önce bir başka Meclis 
soruşturması komisyonuna yazılı olarak gönderdiğiniz bir ifadeniz var, Türk Ticaret Bankasıyla 
ilgili soruşturma komisyonuna göndermiş olduğunuz bir şey var. Burada şöyle diyorsunuz: 
"Cezaevinden çıktıktan sonra Eyüp Aşık Türk Ticaret Bankası ihalesiyle ilgili benimle 
görüşmek istedi. Ben Eyüp Aşık'ı tanımam, Alaattin Çakıcı'yı tanırım. Çakıcı bana telefonla 
'Eyüp Aşık seninle banka konusunda görüşecek' dedi, ben de kabul ettim. Kendisiyle 
İstanbul'da Plaza Otelde görüştüm." 
EROL EVCİL-Doğrudur. 
BAŞKAN - Bu konunun biraz daha ayrıntılarına girmek mümkün mü? Şu anlamda; görüşme 
ne zaman oldu, yanınızda başka kimse var mıydı, sizinle Eyüp Aşık görüşme talebinde 
bulunuyor bankayla ilgili, sizin talebiniz yok, bu ifadeye göre başlangıçta, o bulunuyor. O 
görüşmede onun size bu konuyla ilgili söyledikleri neler oldu? Daha sonra Çakıcı'yla 
görüştüğünüzü ifade ediyorsunuz, 6, görüşmenizi istiyor ve buluşuyorsunuz. Bunun detayına 
biraz daha girmek mümkün mü? 
EROL EVCİL - Baştan istedi, evet. Şimdi, tabiî, ben 1997'nin şubat ayında, iki ay, askerlikten 
dolayı cezaevindeydim. O arada bu Ticaret Bankası tekrar gündeme geldi, tam ben içerdeyken, 
cezaevindeyken. Çıktığımda Alaattin Çakıcı beni aradı ve bu konuyu, Türk Ticaret Bankası 
konusunu Eyüp Aşık'la ve Mesut Yılmaz'la konuştuğunu ve bu süreçte; yani, benim Ticaret 
Bankasıyla ilgilenmem sürecinde geçen olayları Eyüp Aşık'la görüşmemi ve Eyüp Aşık da bu 
konuda benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben o tarihe kadar Eyüp Aşık'ı tanımıyordum. 
Ondan sonra, bana bir telefon numarası verdi. Ben aramadım, Eyüp Aşık beni aradı. Sanırım üç 
gün içinde; yani, üç günlük bir şeyde İstanbul'a gelebileceğini, İstanbul'da herhangi bir yerde 
buluşabilip bu konu hakkında görüşmek istediğini söyledi. Ben de "olur" dedim. Daha sonra, 
sanırım iki gün sonra İstanbul'da Plaza Otelin lobisinde Eyüp Aşık'la biz buluştuk ve çok 
detaylı bir şekilde bunun hakkında; yani, Ticaret Bankasının gelişimi, süreci, alınması, 
alınmaması, Ticaret Bankasının genel durumu, bu konularda görüştük. Bu konular hakkında 
neler konuştuk; ben size onu anlatayım. Rüşvet konusu gündeme geldi, ben "böyle bir şey yok" 
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dedim. Ondan sonra, ben Ticaret Bankasıyla nasıl ilgilenmeye başladım, Ticaret Bankasının 
durumu nedir, genel hatlarıyla tek tek anlattım kendisine. 
BAŞKAN - Önceki ihale dönemindeki olaylar... 
EROL EVCİL - İhale yoktu. Bakın, burada çok bir kavram kargaşası var. Ticaret Bankasının 
yüzde 87'si çalışanlarının munzam sandığının banka... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Fona devredilmeden önceki safhasını söylüyorsunuz. 
EROL EVCİL - Evet; fona 64*te, 65'te değil o zaman. Banka, 1995'in... 
O zaman, ben başlangıçtaki süreci de anlatayım da size, siz ona göre bir şey yapın. 
1995 yılının sonuna doğru banka yöneticileri bana geldiler. Bu bankanın 22 trilyon zararı 
olduğunu, bankanın mevduatlarının iyi olmasına rağmen bankanın geçmişten kalan, devlete 
verdikleri bazı paralardan kalan zarardan dolayı zararın 22 trilyona kadar çıktığını, bankanın en 
az 20 trilyon daha -4 trilyon sermayesi vardı- girdiye ihtiyacı olduğunu, bunun 10 trilyonu 
sigorta fonundan... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Munzam karşılığı. 
EROL EVCİL - Munzam karşığılı. 
...10 trilyonu da bankaya sermaye koyarak ortak aradıklarını; ayrıca, sandığın da bu satıştan 
hisselerin yüzde 25'inin kendinde kalması gerektiğini ve 50 milyon dolar da para istediklerini 
belirtir bir teklifle geldiler bana. Biz o zaman inceledik teklifi, ondan sonra, 10 trilyon parayı da 
bulabiliyorduk, iki yıl içinde biz sandığa yüzde 25'ini bırakmak parayı da verebiliyorduk; fakat, 
sanırım o aşamada bu banka birilerine angaje olmuştu; kime bilmiyorum; ama, birilerine bu 
banka angaje olmuştu. Biz bu işe "evet" dediğimiz andan itibaren diğer bankalar üzerimize 
gelmeye başladı, bizim işler kötü gitti, biz bankayı alamadık. Ben böyle bir süreç yaşadım ve 
bu süreci de aynen olduğu gibi Eyüp Aşık'a anlattım; durum bu şekilde oldu, bu şekilde biz 
ilgilenmeye başladık, bu şekilde oldu, bu şekilde oldu... Adil Öngen'i sordu. Adil Öngerii ben 
tanımıyordum. Adil Öngen'le o aşamada iki sefer konuştum, olayları anlattım, ondan sonra; 
yani, bütün teferruatı anlattım "peki" dedik görüşme bitti. 
BAŞKAN - Bu görüşmedeki amaç, o safhadaki olayları ki, Sayın Aşık o dönemde hükümette 
değillerdi, bu görüşmeniz olduğu zaman. 
EROL EVCİL - Hayır, hükümette değillerdi. 
BAŞKAN - Muhalefetteydi. 
EROL EVCİL - Refahyol hükümeti vardı, o zaman da muhalefetteydi. 
BAŞKAN - Evet. Bu görüşmenin amacı ve çerçevesi o önceki yapılan ihalede meydana gelen 
olayları karşılıklı bir görüşmek ve neler olup bittiğini anlamak anlamında mı sizden bu 
görüşme talebinde bulunmuştu Eyüp Aşık? 
EROL EVCİL - Evet; yani, bakın, ihale olmadı; yani, benim, bankayla ilgili satın alma 
aşamasındaki olayları soruyor. 
BAŞKAN - Olayları soruyor, evet. Görüşmenin amacı buydu ve bu doğrultuda bir görüşme 
oldu. 
EROL EVCİL - Evet. 
BAŞKAN - Görüşmede yanınızda başka kimse var mıydı? 
EROL EVCİL - Sanırım korumalar vardı, başka kimse yoktu. 
BAŞKAN - Korumalar?.. 
EROL EVCİL - Benim korumalarım vardı, bir de onun korumaları vardı, başka kimse yoktu, 
onlar da uzaktaydı; ama, ikimiz görüştük. 
BAŞKAN - İkiniz görüştünüz. 
EROL EVCİL - Lobide görüştük, kimse de yoktu başka. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bu konuyla ilgili sizin sormak istedikleriniz varsa, buyurun. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sandıktan sonra, sandık için, sandığın yönetimindeyken diyor; 
yani, Türk Ticaret Bankasının çalışanlarının olduğu... O sandık yönetiminden sonra konuşma, 
görüşme oldu mu? 
EROL EVCİL - Tabiî, canım, biz Eyüp Aşık'la, ondan sonra, tanıştıktan sonra müteaddit 
defalar görüştük. Mesut Yılmazla da daha önce görüşüyordum zaten. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sigorta fonuna devredildikten sonra da konuştunuz mu satış 
safhasında? 
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EROL EVCİL - Hangi konuyu? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bu bankanın özelleştirilmesi konusunu. 
EROL EVCİL - Hayır. Biz, bu konuyu, Ticaret Bankasını ben iki sefer Eyüp Aşık'la konuştum. 
Bir. Bir de, daha sonra Bursa'ya gelmişti sanırım, o zaman konuştum. Onun dışında Ticaret 
Bankasıyla ilgili bir konu geçmedi. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ticaret Bankasının bir özel statüdeyken görüştünüz, sandığa dair 
yine; daha sonra da bu bir fona devredildi. Fona devredildikten sonra tekrar özelleşmesi 
gündeme geldi. O özelleştirme safhasında konuştunuz mu? 
EROL EVCİL - Konuşmadım hayır. Eyüp Aşık'la bu konuyu konuşmadım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kiminle konuştunuz? 
EROL EVCİL - Kimseyle... Zaten banka fona devrolup özelleştirmeye çıktıktan sonra ben 
bankayla ilgilenmedim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Erol Bey, Eyüp Aşık'la görüştüğünüz ifade edildiğine göre, 
Eyüp Aşık'ın, talep oradan gelmiş, Eyüp Aşık size bu konuda Türk Ticaret Bankasıyla ilgili ne 
amaçla, ne maksatla görüşmek istedi? O anda bakan değil, herhangi bir şey değil, sadece 
muhalefette bir milletvekili sıfatıyla gelip görüşmek istemesinin altında bir amaç, bir düşünce 
veya sizden bir talebi, bir şeyi var mıydı? 
EROL EVCİL - Talep derken? 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Herhangi bir talep yani. 
EROL EVCİL - Herhangi bir talebi olmadı benden, sadece bilgi aldı benden. Yani, amaç da 
herhalde o günkü iktidarda olan partilerin bu işle ne alakası var; yani, bu, ne gibi bir olaylar 
oldu, onu öğrenmek içindi, başka bir talebi olmadı benden, sadece bilgi aldı. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Anladım. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Peki, Sayın Evcil, Sayın Eyüp Aşık Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili size 
bir bilgi filan sundu mu, Sayın Mesut Yılmaz'ın bir talebini, görüşmede? 
EROL EVCİL-Ne gibi? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani, Türk Ticaret Bankasıyla ilgili olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın 
bir talebi gündeme geldi mi o görüşmede? 
EROL EVCİL - Hayır; yani, konuyu sadece Mesut Beyin de takip ettiğini; hatta, bu konuyla 
ilgili Mecliste bir konuşma yapacağını söyledi. Sanırım bu konuşma da Alalattin Çakıcı 
zorlamasıyla yapıldı; yani, ben öyle hatırlıyorum. Şimdi, geçmişi çok net hatırlamama rağmen; 
yani, konuyu Mesut Yılmaz'ın çok yakından takip ettiğini, konunun gündemde olduğunu ve bu 
konuyu kendi aralarında konuştuklarını söyledi; ama, Mesut Yılmaz özellikle benden bir şey 
istemedi veya böyle bir talebini bana iletmedi. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Kabil. 
AHMET KABİL (Rize) - Ben bir şey açıklamak istiyorum; yani, burada Eyüp Aşık'ın 
konuşması bu bankayla ilgili herhangi bir zorlama, herhangi bir tehdit, herhangi bir suçlu var 
mı, yok mu diye öğrenip, gündemdışı konuşmaya done toplama maksadıyla zannediyorum; 
değil mi? 
EROL EVCİL - Şimdi, burada konuşmanın amacı şuydu: Yani, bu bankada herhangi bir 
yolsuzluk olmuş mu, herhangi bir rüşvet alınmış mı ve çok da ilgileniyordu; yani, bankayla 
olağanüstü ilgileniyorlardı; yani, bir yerden bir şey çıkarmaya çalışıyorlardı; fakat, olayın ben o 
istenilen mahiyette olmadığını, gelişmeleri anlattım, bu şekilde, bu şekilde bir gelişme oldu, 
ondan sonra; yani, dedikleri mahiyette bir şey olmadığını söyledim ben onlara ve konu orada 
kapandı. 
MURAT AKIN (Aksaray) - O zamanki iktidarın bu bankayı bir zorlamayla zararına devir edip 
etmediğini öğrenip, demek ki, o... 
EROL EVCİL - Hayır, hayır, zararına devir diye bir şey yok. 
AHMET KABİL (Rize) - Bir kayırma var mı, yok mu diye, zannediyorum. 
EROL EVCİL - Bu olayda bir suiistimal var mı, şey var mı onu araştırıyorlardı; yoksa, o 
zaman bankada daha devir söz konusu değil, daha sigorta mevduat fonu bankaya para 
koymamış, banka devlete geçmemiş, herhangi bir şey yok. 
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SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Erol Bey, şimdi, Eyüp Aşık'ın görüşme talebi Alaattin Çakıcı 
kanalıyla size iletildiği ifade edildi. 
EROL EVCÎL - İlk önce ben çıkar çıkmaz Alaattin Çakıcı beni aradı, Eyüp Aşık'la ben 
hapishanedeyken görüştüklerini, hatta, Mesut Yılmaz'la da görüştüklerini bu konuyu, ondan 
sonra ve bu konu hakkında detaylı bilgi almak istediğini Eyüp Aşık'ın söyledi ve bana telefon 
numarasını verdi, ben aramadım, o beni aradı. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tamam, o konu anlaşıldı. Benim sormak istediğim burada şu: 
Siz Mehmet Gedikle de arkadaşsınız, iyi dostsunuz... 
EROL EVCİL - Evet, arkadaşız, iyi dostuz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bu görüşme talebi Mehmet Gedik vasıtasıyla size yapılıp 
iletilebileceği halde, acaba neden Çakıcı kanalıyla bu talep geldi? Bu konuda bir yorumunuz, 
bir düşünceniz, bir bilginiz var mı? 
EROL EVCİL - O tarihte... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Çünkü, Mehmet Gedikle ulaşmak belki daha kolaydı size. Siz 
Bursa'daydınız, o da Bursa'daydı herhalde. 
EROL EVCİL - İyi de, o tarihte Alaattin Çakıcı benimle her gün konuşuyordu, Alaattin Çakıcı 
Eyüp Aşıkla da bu konuyu her gün konuşuyordu. Onun için, bana Alaattin Çakıcı söyledi. 
Daha sonra ben bu konuyu Mehmet Gedik'e anlattım ama; dedim ki, böyle böyle... O da, Eyüp 
Beyin çok samimî bir arkadaşı, her şeyi açık kalplilikle anlatabilirsin dedi, ben de her şeyi 
olduğu gibi anlattım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Peki, Mesut Beyle görüştüğünü nereden biliyorsunuz Alaattin 
Çakıcı Beyin? 
EROL EVCİL - Kendisi söyledi. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Mesut Bey mi söyledi? 
EROL EVCİL - Hayır, Alaattin Bey söyledi. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Erol Bey, bu meyanda soruyorum: Diyorsunuz ki, Eyüp Aşık 
bu özelleştirmeden mütevellit Özer Çillerin Türk Ticaret Bankasının satışından 20 milyon 
dolar rüşvet istediğini söylemiş size Eyüp Aşık. 
EROL EVCİL - "Böyle bir para istendi mi" dedi. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - 20 milyon dolar rüşvet istediğini, bunun Türkiye için büyük 
bir olay olduğunu, İş Bankasının bu olaylar ve benim Ticaret Bankasına talip olmamdan çok 
rahatsız olduğunu size söylemiş Eyüp Aşık. 
EROL EVCİL - Eyüp Aşık bana böyle bir şey söylemedi. Siz onu nereden okuyorsunuz 
anlamadım; ama. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Şimdi, bu sizin sanık olarak mahkemede verdiğiniz ifadede 
şöyle diyor... 
EROL EVCİL - Mahkeme değildir o, emniyettir. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Zabıt, hazırlık safahatında, Eyüp Aşık da Özer Çillerin Türk 
Ticaret Bankasının satışından 20 milyon dolar rüşvet istediğini, bunun Türkiye için büyük bir 
olay olduğunu demişsiniz. 
EROL EVCİL - ŞimdiTö emniyet şeylerini... Emniyet istediklerini yapıyor. Aynen, Eyüp Aşık 
bana "senden Özer Çiller 20 milyon dolar para istedi mi" dedi. Ben de "kesinlikle ben ne Özer 
Çillerle telefonla konuştum ne Özer Çilleri tanırım, böyle bir para da istenmedi benden" 
dedim. Bana söylediği oydu. Zaten, amaç burada bunu gündeme çıkarmaktı. 
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum, anlaşıldı konu. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Peki, Özer Çiller o günden bugüne kadar hiç seni bu hususta, 
banka konusunda aradı mı? 
EROL EVCİL - Ben hayatımda Özer Çillerle bir defa olsun telefonla görüşmedim veya bana 
dolaylı olarak da şey yapmadı. Ben banka konusunda Adil Ongenle görüştüm; çünkü, o tarihte 
bizim işlerimiz çok iyi, durumumuz çok iyi ve biz 10 trilyon parayı da buluyoruz, bankayı da 
alıyoruz, işlerimiz yürüyor, her şey çok güzel, çok muntazam bir şekilde gidiyor. Biz bankaya 
talip olduk. Dedik ki, yüzde 25 sandıkta kalsın... 
BAŞKAN - Erol Bey, o kısmı tamam anlaşıldı, teşekkür ediyorum. 
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Şimdi, yine bu önceki yazılı ifadenizden bir bölümü açacağım. Ben bu konuşmalardan sonra 
diyorsunuz bir ay kadar geçti Mesut Yılmaz'la ve Eyüp Aşık'la görüştüm, bu konulan aynen 
anlattım. Aynca, bu konuşmalar dışında bir de yumruk olayında Mesut Yılmaz'la görüştüm 
diyorsunuz. Bana bu yumruk olayını Alaattin Çakıcı'yla görüş, kimin yaptığını öğrensin ve 
hesap sorsun dedi şeklinde bir ifadede, beyanda bulunuyorsunuz. Bu Eyüp Beyle İstanbul'da 
yaptığınız görüşmeden bir ay sonra, bir ay kadar geçtikten sonra... 
EROL EVCİL - Hayır, orada tarihler karışmış olabilir. Bu konuşmayı biz daha önce yaptık, 
burada şey var. Bu yumruk olayı bu konuşmalardan önce oldu. 
BAŞKAN - Eyüp Aşık'la otelde buluşmanızdan daha önce mi oldu bu konu? 
EROL EVCİL - Tabiî, tabiî; yani, bu yumruklama sanırım 1996'nın sonunda ben... Hatta 
yumruklama olayında ben Yavuz Ataç'ı götürmüştüm, bu safahat içinde Mesut Beyle bu 
konuşmayı yaptık biz. 
MURAT AKIN (Aksaray)-Nerede, Bursa'da mı? 
EROL EVCİL - Bursa'da değil, Ankara'da Nenehatun'da Mesut Beyin çalışma ofısindeydik. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ha, Nenehatun'daki. 
EROL EVCİL - Evet. 1996 yılının sonu, bu konuşmalardan önce değil o. 
BAŞKAN - Önce demiyorsunuz, sonra diyorsunuz. 
EROL EVCİL - Pardon, bu konuşmalardan önce oldu. 
BAŞKAN - Önce oldu; yani, Eyüp Aşık'la bu İstanbul'daki görüşmenizden daha önce 
görüştünüz. 
EROL EVCİL - Üç dört ay daha önce oldu. 
BAŞKAN-Peki, bu görüşmede yanınızda kimse var mıydı? 
EROL EVCİL - Serkan Yazıcı vardı; ama, son anda ikimiz yalmz kalmıştık biz Mesut 
Yılmaz'la; yani, o tarihte yine, işte, çok gündemde olan konular vardı; yani, tam ben 
hatırlamıyorum. Yavuz Ataç'ın Alaattin Çakıcı vasıtasıyla... Alalattin Çakıcı dedi ki: "Bazı 
konularda Yavuz Ataç, Mesut Beye bilgi vermek istiyor -anamuhalefet lideriydi o zaman 
Mesut Bey-ondan sonra... 
BAŞKAN-Evet. 
EROL EVCİL - ...bir görüştürür müsün" dedi. Ben bu konuyu Mehmet Gedik'e ilettim. Kendisi 
iletmiş, sen de ara dedi. Ben de aradım Mesut Beyi; dedim ki, böyle böyle, sizinle, bazı 
konularda bilgi vermek için Yavuz Ataç var MİT'ten, işte Alaattin Çakıcı'nm arkadaşı 
konuşmak istiyor dedim. 
BAŞKAN - O konuyu da; yani, Alaattin Çakıcı'nm sizin bu konuyla ilgili Mesut Yılmaz'la 
görüşme isteğini de ifade ettiniz Mesut Beye. 
EROL EVCİL - Alaattin Çakıcı'nm görüşme isteğini ifade etmedim. 
BAŞKAN - Hayır, hayır, Alaattin Çakıcı'nm sizlere "bu konulan Mesut Beye anlatın" 
tarzındaki konuyu. 
EROL EVCİL - Ben konunun tam detayını bilmiyorum, ilgilenmiyordum da, sadece Alaattiri 
Çakıcı beni telefonla aradı, dedi ki, bazı konularda bilgi verecek, hatta dedi Yavuz Bey ile 
Mesut Bey tanışıyorlar, işte Azerbaycanlı İtibar Mehmedov'dan filan, şuradan buradan şey 
yaptı, sen dedi kendisine söylersen görüşecektir dedi, bazı konularda yanlış bilgileniyor dedi, 
Yavuz Ataç onu doğru bilgilendirir dedi. Ondan sonra, ben de Mehmet Gedik'e ilettim, dedim 
ki, ara, böyle böyle bir olay var, Alaattin Çakıcı'nm arkadaşı var Yavuz Ataç, MİT'te şu 
pozisyonda bir adam, ondan sonra, kendisiyle gizli bir şekilde görüşmek istiyor dedim. "Ben 
söyledim sen de söyle" dedi. Ben aradım Mesut Beyi, yine aynı şekilde ilettim "peki" dedi, bir 
tarih verdi. Bu tarihte İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan Yazıcı benim yanımda çalışıyordu. 
Yavuz Ataç'la biz Ankara'da buluştuk ve konuta gittik. Ondan sonra, Yavuz Ataç iç taraftaki 
odaya geçti, işte Mesut Beye de yumruklama olayı olmuştu, biz ilk önce Serkan Yazıcı'yla şey 
oldu, ondan sonra... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Serkan Yazıcı Yazıcı Otelin sahibi mi? 
EROL EVCİL - Evet, evet. İşte, geçmiş olsun, nasılsınız, iyi misiniz gibi konuşmalardan, 
hayırdır, şudur, budur, ondan sonra şey yaptım, sağol falan... Yavuz Ataç'ın kim olduğunu, 
kiminle arkadaş olduğunu hepsini anlattım ve "size bazı konularda bilgi verecek" dedim. O ara 
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Serkan Yazıcı çıktı, işte yine bu yumruklama olayı nasıl oldu, onu konuştuk, o zaman şey yaptı 
"bunu kim yapmış olabilir" dedi, "bunu Alaattin bilir mi" dedi. 
BAŞKAN - Yavuz Ataç da yanınızda mıydı bu soruyu sorduğunuzda? 
EROL EVClL - Yavuz Ataç o zaman daha... Onun dipte bir odası var sağ tarafta; biz, hemen 
girişte karşılama şeyindeydik. Ondan sonra "bilir mi bunu" dedi. Ben "bilip bilmediğini 
bilmiyorum" dedim, "ama; yani, yurtdışmdaysa belki bir bilgisi vardır" dedim. Konu buydu, bu 
kadar. Ondan sonra "iyi bakalım, bir öğrensin" dedi, o kadar. Onun dışında... 
BAŞKAN - "öğrensin ve..." demişsiniz "hesap sorsun" diye burada... 
EROL EVCİL - Hesap sorsun yok, sadece öğrensin, "bir öğrensin bakalım neymiş" dedi. 
Ondan sonra, daha sonra biz Mesut Beyi aldık Yavuz Beyle tanıştırdım, işte şudur, budur... 
Onların işi çok uzun sürecek. Zaten, gece saat 2'ye kadar konuştu. Benim de Bursa'ya 
dönmem... Ben oradan çıktım Bursa'ya döndüm. Bu olaydan sonra işte, zaten, basın her şeyi 
yazdı. Bu olay daha sonra, iki gün sonra MÎT'e yansıdı; yani, Mesut Yılmaz MİT'te birine diyor 
ki: "Benimle Yavuz Ataç geldi görüştü ve bana bu konularda şöyle şöyle bilgiler verdi." 
Yapılan bu gizli görüşmenin açığa çıkması ve Mesut Yılmaz tarafından söylenmesi Yavuz 
Ataç'a bu sefer soruşturma başlattılar "niye ana muhalefet lideri hakkında görüşüyorsun" diye 
ve pozisyonu geriledi. Zaten, daha sonraki gelişmelerde belki soracaksınız veya şimdiden 
anlatayım ben. Alaattin Çakıcı'nın Yavuz Ataç'ı bir yerlere gelsin; yani, kaybettiği pozisyona 
tekrar gelsin diye bastırmasının nedeni buydu. Yani, olay neydi; siz ana muhlefet liderisiniz, 
size gizli kaydıyla bir görüşme yapılıyor, bu görüşmeyi siz MİT'e anlatıyorsunuz. MİT de bunu 
alıyor, bu adam hakkında soruşturma başlatınca, Yavuz Ataç gelmesi gereken rütbeden geriye 
gidiyor. Bu da Alaattin Çakıcı kendinde bunu şey gördü, vebal gördü ve hükümet devrildikten 
sonra hiç olmazsa eski pozisyonuna gelsin diye bir uğraşı içine girdi; tüm konu buydu. Yani, o 
konuşma da, sanırım 1996'nın kasım veya aralık ayı, tam hatırlamıyorum. 
BAŞKAN-Anladım. 
Peki, Erol Bey bu görüşmeyi siz daha sonra Alaattin Çakıcı'ya ilettiniz mi? Yani, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın "Çakıcı'yla görüş, bu konuyu bir araştırsın, öğrensin" tarzındaki... 
EROL EVCİL - Üzerinde çok fazla konuşmadık; ama, yani şey yaptık. 
BAŞKAN - Bununla ilgili bir gelişme oldu mu? 
EROL EVCİL - Hayır, herhangi bir gelişme olmadı. 
BAŞKAN - Yani, o konuyu araştırmak noktasında Çakıcı'nın bir çalışması... 
EROL EVCİL - Hayır hayır, herhangi bir gelişme olmadı, sadece böyle bir konu geçti 
aramızda o kadar. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bu konuyla ilgili soracağınız şeyler var mı? 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Gerçi şeyde var; ama, yine Erol Beyin bir şeyi var, ifadesinden 
okuyorum, gerçi, Türk Ticaret Bankasıyla ilgili değil ama: "Türk Hava Yollarına alınacak uçak 
filosu için Yaşar Topçu, Cavit Çağlar ve Erman Yerdelen 55 milyon dolara tekabül eden 
komisyon parasını Nesim bana söyledi" diyorsunuz. "Benim hesabıma yatmış dediler o parayı 
aldılar..." 
EROL EVCİL - Bakın, şurada bir şey var, siz emniyetteki ifadeyi okuyorsunuz bana. Nesim 
Malki bana 55 milyon dolarlık bir makbuz gösterdi. Bu makbuzda isim yoktu, daha sonra, belki 
isimleri de söyleyecekti. Makbuzda sadece tarih vardı, yanlış hatırlamıyorsam 1992 yılının 
tarihiydi; fakat, dağılım yoktu; yani, şu şuna gitmiş, bu buna gitmiş; fakat, bana söylediği 
şuydu: O tarihte dedi, biri iki tane bakandı dedi, biri de yönetim kurulu başkanıydı dedi. Ondan 
sonra, ama kesinlikle isim yoktu orada. Emniyet; orada emniyetin nasıl ifade aldığı belli, 
emniyette nasıl sorgulandığım da belli benim. Emniyet yılı sordu bana, ben yılı söyleyince 
bunlardır dediler. Dedim ki, isim yoktu orada; ne Yaşar Topçu vardı, ne Cavit Çağlar vardı, ne 
Erman Yerdelen vardı; fakat, 55 milyon dolar bir makbuz vardı, İsviçre bankasından bir yerden 
gelmiş ve bir yerlere dağılma olmuş; ama, Yaşar Topçu, Cavit Çağlar ve şeyin ismi yoktu, 
sadece bana yılı sordular. Yıl da sanırım 1992 yılıydı. Emniyet "1992'de bunlar böyledir" dedi, 
"bunlar yapmış" dedi, "imzala" dedi, orada imzalamamanız imkânsız zaten. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Tabiî; yani, çok sağol, çok teşekkür ederim, daha iyi oluyor, 
aydınlığa kavuşuyor. 
EROL EVCİL - Yani, ben de size söyledim; yani, orada ben isim görmedim; ama... 
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MURAT AKIN (Aksaray) - Olabilir mı; yani, emniyetin yakıştırması senin kafana yatmış 
olabilir mi; yani, böyle, o dönemde bunlar almış olabilir şey etsin diye; yani, şöyle muhakeme 
olarak. 
EROL EVCİL - Neyin muhakemesi; orada muhakeme yapamıyorsunuz. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Taksimat; yani, bu söylenen; yani, o olay değil de, böyle 55 
milyon dolar gelen bir paranın denilen şahıslara... Bu mantığa uygun mu yani? 
EROL EVCİL - Ben onu bilemem. 
Emniyetin yakıştırması mı mantığa uygun; yoksa, paranın dağılması mı?.. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Emniyetin demeyelim de, paranın gelip böyle dağıtılması. 
EROL EVCİL - Ben onu bilemem; yani, ben kimseyi de suçlamak istemem, ben çünkü 
görmedim. Eğer ben bilsem ki, bunu Cavit Çağlar Yaşar Topçu'yla şey yapsa, derim ki bunlann 
ismi vardı; ama, isim yoktu orada, sadece bir dekont vardı ve dekonttan sonra dağılımlar vardı, 
bunun devamı da vardı, belki Niso bana onları da gösterecekti; fakat, ben ilgilenmedim olayla. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Erol Bey, daha sonrasında, biraz önce söylediniz, Sayın Mesut Yılmazla Yavuz Ataç ile 
birlikte gidip görüşmenizi anlattınız ve daha sonra da bulunduğu konuma yeniden en azından 
dönmesi anlamında Alaattin Çakıcı'nın talebinin gerçek sebebinin bu olduğunu söylediniz. 
EROL EVCİL - Yavuz Ataç'ın şeyi mi?.. 
BAŞKAN - Evet Yavuz Ataç. 
Bu konuyla ilgili, Yavuz Ataç konusuyla ilgili olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı 
döneminde ve Sayın Eyüp Aşık'm bakanlığı döneminde konuya yönelik olarak görüşmeleriniz 
devam etti mi? 
EROL EVCİL-Etti. 
BAŞKAN - Hatırlayabildiğiniz kadarıyla kaç defa görüştünüz? 
EROL EVCİL - Sanırım, Mesut Yılmaz'la iki defa görüştüm, Mesut Beyle bu konuyla ilgili iki 
defa görüştüm. 
BAŞKAN - İki defa görüştünüz? 
EROL EVCİL-Evet. 
BAŞKAN - Başbakanlığı döneminde?.. 
EROL EVCİL - Başbakanlığı döneminde. İşte, dediğim gibi, ben cezaevindeydim, Alaattin 
Çakıcı Eyüp Aşık'la ve Mesut Yılmaz'la bu konuları görüşmeye başlamış, Ticaret Bankası, şu 
konu, işte diğer konuları görüşmeye başlamış. Ondan sonra, bir Flash TV konuşması oldu. Ben 
konuşmaya ısrarla karşı çıktım; yani, böyle bir konuşma yapmaması gerektiğini... Fakat "ben 
söz verdim, ölsem de bu konuşmayı yapacağım" dedi. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kim diyen? 
EROL EVCİL -Çakıcı. 
"İyi, tamam yap" dedim, yaptı konuşmayı. Konuşma yaptıktan sonra sanırım üç ay sonra veya 
iki ay sonra hükümet devrildi. İşte, hükümete, o zaman Anasol-D mi geldi, ne geldi, Mesut 
Yılmaz Başbakan oldu. Mesut Yılmaz Başbakan olunca Yavuz Ataç'ın gerileyen pozisyonu... 
Hakettiği bir pozisyon vardı veya yoktu, bilemiyorum ben, bana söylenen bunlar. Dedi ki, biz 
buna ana muhalefet lideriyken bunu gönderdik, bu da bu arkadaşımızı açığa verdi ve bu çok zor 
durumda kaldı, pozisyonundan geriledi. Bununla git konuş; yani, gerekli şey yapılsın. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - İadei itibar yapılsın. 
EROL EVCİL - Evet, iadei itibar yapılsın. 
Ben konuşmak istemedim; çünkü... Sanırım birkaç kişiyi devreye soktu, kimler olduğunu 
bilmiyorum. 
BAŞKAN - Devreye sokan kim? 
EROL EVCİL - Alaattin Çakıcı. 
BAŞKAN-Size... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bunun dışında... 
EROL EVCİL - Benim dışımda birkaç kişiyi daha devreye soktu. Ondan sonra, çok ısrarkâr 
oldu. Ben gittim Mesut Beye anlattım durumu. Dedim ki, bakın, ben size bu insanı getirdim... 
BAŞKAN - Nerede anlatıyorsunuz, konutta mı, Başbakanlıkta mı? 
EROL EVCİL - Evindeydi. 
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BAŞKAN-Evinde. 
EROL EVCÎL - Yani, konutun bir şey altında, öyle bir yerde, evindeydi. Evinde... Ben size 
bunu getirdim dedim. Ondan sonra ana muhalefet diyerek size bazı şeyler verdi ve bu 
pozisyondan dolayı böyle bir durum oldu. Şimdi de böyle bir talep var, ben size iletiyorum, 
başka bir şey söylemiyorum dedim. Tamam dedi, ben anladım dedi, zaten konu benim aklımda; 
fakat, konuyla Eyüp Aşık ilgileniyor dedi. Sen Yavuz Ataç'ı Eyüp Aşık'la tanıştır dedi. Siz o 
zaman Eyüp Beye söyleyin dedim..Peki dedi. Ben Eyüp Beyi aradım; ama, Eyüp Beyle artık o 
arada görüşüyorduk zaten. Eyüp Beyi aradım, dedim ki, böyle böyle bir konu var, durum da 
sizin malumatınız, şey yapın. Peki dedi, ondan sonra, bana getir. Ben kendim gitmedim, Eyüp 
Aşık ve Yavuz Ataç'ı ben karşılaştırdım. Sanırım Ankara'da karşılaştılar ve iki üç sefer de 
konuştular veya iki sefer, bilmiyorum, belki bir sefer; ama, telefonla da konuşuyorlardı, 
devamlı da görüşüyorlardı, iş sürüncemeye başladı. Daha sonra, iş sürüncemeye başlayınca 
benim Ankara'da bir işim vardı, ben tekrar bu konuyla ilgili Mesut Beyle bir sefer daha 
konuştum, yine sabah kahvaltısı sıralarıydı böyle, gittim konuştum. Dedim ki, böyle böyle bir 
şey var, bu sıkıntı olacak, ondan sonra, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedi ki, dört beş 
yerden devreye girdi, bu duyuldu, ondan sonra, Alaattin Çakıcı'nın adamı diye şey yapılıyor, bu 
da artık duyuldu, ayyuka çıktı, yine de bakacağım dedi. En son konuşmamız da bu oldu. Daha 
sonra, zaten, tam tersi uzaklaştırılma gibi görüldü veya rütbe mi aldı mı; yani, MİT'in 
pozisyonu nedir, bilmiyorum ben, ondan sonra, Pekin'e gitti. 
BAŞKAN - Sayın Eyüp Aşık'la da tabiî bu arada görüştünüz... 
EROL EVCİL - Ben Yavuz Ataçla Eyüp Aşık'ı tanıştırdıktan sonra, Eyüp Aşık'la bu konuyu... 
BAŞKAN - Bir daha görüşmediniz; siz, karşılaştırmanın dışında bir daha görüşmediniz... 
EROL EVCİL - Bir iki sefer "ne oluyor" dedim, "bakıyoruz, hallediyoruz" dedi, o kadar. 
BAŞKAN - Bu isteğin Alaattin Çakıcı'nın isteği olduğunu; yani, Yavuz Ataç'a iadei itibar veya 
hak ettiği dediğiniz konuma getirilmesi noktasındaki isteğin Alaattin Çakıcı'nın isteği olduğunu 
Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Eyüp Aşık biliyorlar mıydı? 
EROL EVCİL - Biliyorlardı tabiî. 
BAŞKAN-Biliyorlardı. 
EROL EVCİL - Zaten, bana kendileri şey... Ben bu konuyla çok fazla ilgilenmek istemedim, 
hep konunun dışında... Çünkü, MİT'teki üst düzeyde bir yetkilinin böyle benim tarafımdan şey 
yapılması çok bana ters gelmişti; ama, iki üç kanaldan girdiğini Mesut Bey de söyledi "bana 
dört beş kanaldan bu geldi; ama, artık bu ayyuka çıktı" dedi. 
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum. 
Bu Yavuz Ataç'ın bir makama getirilmesi noktasındaki istek, sadece onun daha önceki 
görüşmeleri sebebiyle mağdur edilmesini telafiye yönelik bir istek miydi size göre; yok, onun 
dışında Alaattin Çakıcı'nın daha rahat bir ortamda gezebilmesine yönelik de bir faydayı içeriyor 
muydu? 
EROL EVCİL - Bana söylenen sadece ve sadece düştüğü o ters pozisyondan kurtulmasıydı. 
Alaattin Çakıcı'nın serbest dolaşmasını sağlayacak veya ona kolaylık sağlayacak bir pozisyon. 
için geldiği söylenmedi bana; yarii, bilemiyorum bunun ne olduğunu da. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkanım, buradan özet olarak şu anlaşılıyor: Yavuz Ataç 
iyi,bir yere getirilecekti; o şekilde görüşmeler sağlanmış; ama, o MİT'e intikal edince o 
düşürülmüş. 
EROL EVCİL - Hayır... Hayır... Yok... Yok... 
BAŞKAN - Yoruma girmeyelim, "anlaşılıyor" tarzındaki yorumlara girmeyelim. 
EROL EVCİL - Siz yanılıyorsunuz, kesinlikle öyle bir şey yok. Yavuz Ataç, Mesut Yılmaz'a 
gidip de "kendim bir yere geleyim" demedi. Yavuz Ataç gündemdeki konularla ilgili bilgi 
verdi; yani, Yavuz Ataç demedi ki "beni şuraya getir" diye. O günkü görüştüğü tarihte 
gündemde olan bazı konular hakkında Mesut Yılmaz'a bilgi vermeye gitti; yoksa, ben şuyum 
buyum demeye gitmedi. 
BAŞKAN-Anlaşıldı. 
Yorumlara girmeden net sorular tarzında sorabilirsek, değerli arkadaşlarım, daha faydalı olur. 
Buyurun Ahmet Bey. 
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AHMET KABİL (Rize) - Yoruma girmeden, bir şeyin aydınlığa çıkması için bir soru sormak 
istiyorum; bu da şöyle: Bankanın satışıyla ilgili Eyüp Aşık ve Mesut Yılmaz'ın, bu işte bir 
rüşvet veya suiistimal var mı diye Yavuz Ataç'tan bilgi almaşım sağlayan Alaattin Çakıcı, Erol 
Bey vasıtasıyla görüştü. Bu görüşme esnasında MİT'teki arkadaşın, Yavuz Ataç'm "niçin 
muhalefet liderine gidip bilgi verdin" diye görevden tenzil edildi; yani, geriye doğru gitti. 
Tabiî... 
EROL EVCİL - Bir de bir şey söyleyebilir miyim. 
Yavuz Ataç Ticaret Bankasıyla ilgili görüşmedi, o gündemdeki konu neydi; yani, Susurluk 
muydu, başka bir konu muydu; yani, tam hatırlamıyorum; yani, gündemde bir konu vardı, bu 
konu hakkında görüşmeye gitti; yani, Ticaret Bankasıyla ilgili konuşmaya gitmedi. 
AHMET KABÎL (Rize) - Bu görüşmeyle ilgili "niçin muhalefet lideriyle görüştün" diye bir 
gerileme oldu. Bu gerilemenin, herhalde, Mesut Yılmaz, benimle görüştüğü için bir mağduriyet 
söz konusu, en azından, eski pozisyonuna gelsin diye bir iki defa sormuş olabilir. 
EROL EVCİL - Gerileme şudur bakın, bir daha açıklamaya çalışıyorum: Mesut Yılmaz'la o 
günkü gündemde olan bir konu hakkında görüşmeye gitti ve gizli bir görüşmeydi bu. "MİT'te 
üst düzey pozisyon muhalefet lideriyle teşkilatın haberi olmadan görüşmem zaten sakıncalı" 
diye Yavuz Ataç kendisi söylemişti; ama, dedi madem böyle bir şey var, doğruyu bilsin dedi, 
gitti konuştu. MİT'in iki gün sonra bundan haberi olmuş. Mesut Bey "bana böyle bir insan 
geldi, bunları bunları anlatıyor" demiş. Böyle olunca pozisyon fiilen gerilemedi onda; fakat, 
hakkında, bana söylediği, soruşturma başlatıldı ve yazılı ifadesi alındı ve MİT'te çok "kötü 
duruma düştü adam. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Savunma alınır yani memuriyette. Konu anlaşıldı; yani, biraz daha 
açıklığa kavuştu, tamam. 
BAŞKAN - Buyurun Faruk Bey. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Erol Bey, şimdi, gerek eldeki dosyalardaki bilgilerden gerekse 
anlattıklarınızdan Sayın Çakıcı ile Mesut Yılmaz'ın arasının iyi olduğu... 
EROL EVCİL - Arası iyi mi, kötümü bilmiyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Görüşmelerinin olduğu... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Görüşmelerden çıkan şey o... 
MURAT AKIN (Aksaray) - İyi değil de, devamlı görüştüğü yani. 
EROL EVCİL - Devamlı değil, görüştüğünü... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bu görüşmeler olduğuna göre durumun normal olduğu; fakat, zaman 
içerisinde bu Yavuz Ataç meselesinden dolayı Yavuz Ataç'ın itibarının iade edilmesi konusu 
mu acaba Çakıcı ile Sayın Mesut Yılmaz'ın arasının açılmasına sebep oldu? Arada olan birisi 
olarak bu konudaki düşünceniz nedir. Bir. 
İkincisi: Bir cümle var telefon görüşmenizde, Alaattin Bey size diyor ki: "Sen bana 
yapabileceğin her şeyi yaptın." "Sen bana yapabileceğin her şeyi yaptın" ifadesinin 
siyasetçilerle ilgisi nedir; yani... 
EROL EVCİL - Siyasetçilerle hiçbir ilgisi yok bunun... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Yapılanlar içerisinde siyasetçilerin dahli nedir veya? 
EROL EVCİL - Yani, böyle bir dahil yok; yani, yapabileceğini... Biz arkadaşlık anlamında 
birbirimize her zaman yardım etmeye çalıştık. Bunun siyasetçilerle hiçbir alakası yok. Mesut 
Yılmaz ile Alaattin Çakıcı'nın arasının açılma nedeni, ana nedenlerinden biri Yavuz Ataç'ın 
pozisyonudur; ama, onun dışında benim Alaattin Çakıcı için hiçbir siyasetçiye gidip de şunu 
yapın, bunu yapın demişliğim yoktur. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Karşılıklı talebin yerine getirildiği; yani, para ihtiyacı olur veya bir 
başka şey olur... 
EROL EVCİL - Hayır, hayır... Yani, biz Alaattin Çakıcı'yla eğer... O kayıtlar da şey, o kayıtlar 
bilinçli mi veya bilinçsiz mi, bilmiyorum, hep böyle parça parça alınmış, konuşmalann 
bütününe hiç girilmemiş. Biz üç sene, dört sene devamlı telefonla her gün bir iki saat 
konuşuyorduk ve dertleşiyorduk; yani, odur. 
BAŞKAN - Peki, Çakıcı'nın Sayın Mesut Yılmaz'la ve Eyüp Aşık'la görüştüğünü 
söylüyorsunuz ve bu görüşmeler... 
EROL EVCİL - Bana görüştüğünü söyledi... 
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EROL EVCİL - Eyüp Aşık'la görüştüğünü biliyorum da, Mesut Yılmaz'la telefonla 
konuştuğunu bana kendisi söyledi. 
BAŞKAN - Alaattin Çakıcı mı... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Siz iyi biliyor musunuz görüştüğünü; yani, mutmain misiniz; 
görüşmelerinizde böyle bir görüşmenin olduğuna kani oldunuz mu? 
EROL EVClL - Herhalde görüşmüşlerdir; yani, çünkü, Alaalttin Çakıcı bana bunu söyledi... 
EROL EVCİL - Bana Alaattin Çakıcı'nın söylediği "ben telefonla görüştüm" dedi. 
BAŞKAN - Yani, görüştüğünü Alaattin Çakıcı'nın söylemesi sebebiyle biliyor. 
EROL EVCİL - Evet; yoksa, ben ne Eyüp Aşık'la konuşurken yanındaydım ne de Mesut 
Yılmaz'la konuşurken yanındaydım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Alaattin Çakıcı'yla Mesut Bey veya Alaattin Bey söyledi mi, şey, 
Mesut Bey veya Eyüp Bey size söyledi mi görüşmelerinizi... 
EROL EVCİL - Eyüp Beyle biz bu konuyu konuştuk da, Mesut Beyle Alaattin Çakıcı benimle 
görüşüyor filan bana bir şey söylemedi. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Eyüp Aşık Bey konuştuğunu söyledi mi Alaattin Beyle size? 
EROL EVCİL - Söyledi tabiî. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Mesut Beyle olsun, Eyüp Aşık Beyle olsun sizin direkt 
tanışıklığınız hem de Alalattin Çakıcı'nın sizi aramasının nedeni de, bazı arkadaşların 
görüşmesine aracılık ettiniz. Yaşar Topçu'yla ilgili herhangi bir ilginiz veya Yaşar Topçu'yla 
bir tanışıklığınız... 
EROL EVCİL - Hayır, hiçbir tanışıklığım yok. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - ...Alaattin'in konuşmalarında Yaşar Topçu'yla ilgili herhangi bir 
görüşmeniz oldu mu? 
EROL EVCİL - "Topçu" geçen o topçu değil, topçu Mustafa Kefeli'dir. Burada geçen topçu 
takma şeydir; Mustafa Kefeli'dir, Yaşar Topçu'yla herhangi bir alakası yoktur. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - "Kel" Eyüp Aşık mıdır? 
EROL EVCİL - "Kel" Eyüp Aşık'tır. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Mustafa Kefeli kim o? 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Samsunlu... 
EROL EVCİL -Samsunlu; eski Beşiktaş fulbolcusu olduğu için Alaattin Çakıcı ona "topçu" 
der; yani, Yaşar Topçu'yla bir bağlantısı yoktur. Ben Yaşar Topçu'yu tanımam. 
BAŞKAN - Erol Bey, bu Sayın Mesut Yılmaz ile Eyüp Aşık görüşmeleriniz çerçevesinde 
Yavuz Ataç konusunun dışında başka talepleriniz oldu mu? 
EROL EVCİL-Hayır. 
BAŞKAN-Olmadı. 
EROL EVCİL - Ben, Mesut Yılmaz'la devamlı zaten muhalefetteyken görüştüm, iktidara 
geldiği zaman bir tek ben Mesut Yılmaz'la iki sefer görüştüm. 
BAŞKAN - Tamam. 
EROL EVCİL - İkisinde de Yavuz Ataç'la ilgili konuyu ilettim, onun dışında ben Mesut 
Yılmaz'la herhangi bir talebim... 
BAŞKAN-Olmadı. 
Sayın Aşık'la var mı herhangi bir talep? 
EROL EVCİL - Aşık'la hiçbir talebim olmadı. 
BAŞKAN - Çakıcı adına bir talep?.. 
EROL EVCİL - Onda da olmadı, kesinlikle. 
BAŞKAN - Yani, o görüşmelerinizde Çakıcı adına bir talep... 
EROL EVCİL - Zaten, Eyüp Aşık ile Çakıcı görüşüyorlardı, bana aracılık yapmasına gerek 
yoktu. 
BAŞKAN - Gerek yoktu diyorsunuz. 
Peki, bu Çakıcı ile Sayın Aşık'ın arasında geçen telefon görüşmelerinin kasetinin basına intikali 
konusunda bilginiz var mı? Sizin kanalınızla mı basına intikal etti? 
EROL EVCİL-Hayır. 
BAŞKAN - Veya başka bir kanalla intikal etmişse o konularda bildikleriniz var mı? 
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EROL EVCİL - Şimdi, Alaattin Çakıcı yakalanmadan üç dört ay önce böyle bir kaset olduğunu 
söyledi bana. Amerika'dan çıkışını, daha doğrusu, Alaattin Çakıcı kaldığı sürece devamlı 
Amerika'daymış, ben bile bilmiyordum. Amerika'dan çıkışını Eyüp Aşık'm söylediğini ve 
çıkması gerektiğini, çıktıktan sonra bunun bir oyun olduğunu ve böyle bir kaset aldığını söyledi 
bana. Ondan sonra, kaseti bana gönderdi, kaset bende vardı; fakat, Türkiye'de birkaç kişiye 
göndermiş; kimlere gönderdiğini bilmiyorum. Daha sonra, yakalandı; yakalanınca tekrar bu 
kaseti gündeme getirdi; ama, kaseti gündeme getiren avukatları oldu. Kasetin varlığından... 
Alaattin Çakıcı kendi hakkındaki bütün gelişmeleri, zaten, basından da takip ediyorlardı, bütün 
gelişmeleri, benim onunla konuşmalarım, işte, meşhur kasetler, çıkan kasetler gazetelerde, 
televizyonlarda günlerce bahsedilince avukatları bunu gündeme getirdi. 
BAŞKAN - Bu basına intikali noktasında bir bilginiz var mı; kimin tarafından?.. 
EROL EVCİL - îşte, onu anlatıyorum. 
Ondan sonra, avukatları bunun siyasî mülteci, siyasî iltica edebilmesi için siyasî bir kişilik 
kazandığını, bakanla görüşmenin siyasî bir kimlik kazandıracağı için böyle bir şey çıksın dedi 
gazetelerde delil olması için; fakat, o aşamada zaten bu kaset herkesde vardı; yani, Türkiye'de 
herkeste bu kaset vardı. Bu kaseti benden gelip -o zaman Alaattin Çakıcı'nın şeylerine ben 
bakıyordum Fransa'da; yani, ben yardım ediyordum- çoğu gazeteci istedi bunu. Hemen 
vermedim; çünkü, ben kasetin açıklanmasını istemiyordum, gerek yoktu böyle bir şeye, ben 
vermedim. Ondan sonra, daha sonra Uğur Dündar geldi, Kadir Çelik geldi; yani, bütün medya 
geldi. Kaseti sanırım Uğur Dündar'a İstanbul'da bir çocuk götürdü. Ben telefon açtım; ama, 
kaset benden gitmedi. Ondan sonra, İstanbul'da duran, kim, ismini de bilmiyorum, bir çocuk 
gitti kaseti verdi; fakat, kaset o tarihte herkeste vardı. 
BAŞKAN - Herkeste vardı. 
EROL EVCİL - Bütün herkeste vardı; neredeyse simitçilerde dahi vardı o kaset. 
BAŞKAN - O konuda bir bilginiz var mı; yani, nasıl intikal etti? Benim de öğrenmek istediğim 
o. Siz diyorsunuz ki, benim kanalımla intikal etmedi basına bu kasetler. 
EROL EVCİL - Uğur Dündar'a gitmesini ben şey yaptım. 
BAŞKAN - Evet; ama "ondan önce de vardı herkeste" diyorsunuz. O noktada bir bilginiz?.. 
EROL EVCİL - Hayır, yok. 
BAŞKAN - Yok; kimler vasıtasıyla oraya gönderildiğine yönelik bir bilginiz yok. 
MURAT AKIN (Aksaray) - İstihbarat yapmış olabilir mi, MİT göndermiş olabilir mi?... 
EROL EVCİL - O konuları bilmiyorum ben, o konularda bir bilgim yok. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bendeki sorular aşağı yukarı tamamlandı, son bir şey sorarak 
bendeki soruları tamamlayacağım, ondan sonrasında sizin soracaklarınız varsa, onlarla 
tamamlayacağız. Ben son sorumu yöneltmek istiyorum. 
Erol Bey, gerek Sayın Mesut Yılmaz gerekse Sayın Eyüp Aşık'la yaptığınız görüşmelerde, 
onların Başbakanlığı ve bakanlığı döneminde gerek size gerek Çakıcı'ya doğrudan veya dolaylı 
yardımları oldu mu? Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? 
EROL EVCİL - Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Eyüp Aşık'm bize yardımları mı? 
BAŞKAN - Evet, görevli bulundukları, Başbakan ve bakan oldukları dönemde... 
EROL EVCİL - Bana direkt herhangi bir, hiçbir yardımı olmadı. Alaattin Çakıcı'ya sorarsınız, 
yani onu ben bilmiyorum. Bana direkt herhangi bir şey ne talebim oldu, ne onların bana bir 
yardımı oldu. 
BAŞKAN - Sizin vasıtanızla herhangi bir şey?.. 
EROL EVCİL - Benim vasıtamla da öyle bir şey olmadı. 
BAŞKAN-Evet. 
Ben teşekkür ediyorum. 
Diğer arkadaşlarımızın, eğer soruları varsa, buyursunlar sorsunlar. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Erol Bey, bu bahse konu olan kasette, işte bu medyada çıkan, 
deşifre edilen kasetlerin haricinde başka kasetler var mı; varsa, bu konuda bilginiz var mı; yani, 
Sayın Yılmaz, Sayın Aşık'la ilgili? 
EROL EVCİL - Sanırım, kasetler var; ama, benim o konuda çok fazla detaylı bilgim yok. 
Alaattin Çakıcı'ya herhalde şey yapacaksınız, kendisi bu konu hakkında bilgi verir size. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Teşekkür ederim. 
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EROL EVCİL - Ama, yani, kasetlerin içeriği kimdir, ne değildir, bilmiyorum. 
BAŞKAN - Evet, Salih Bey, buyurun. 
SALÎH DAYIOĞLU (İzmir) - Erol Bey, benim önümde bazı notlar var. Bu notlar çerçevesinde 
sorularım olacak. Yalnız, sorular hep birbiriyle bağlantılı olduğu için isterseniz kısa kısa 
sorulan ben sorup, arkasından sizin verdiğiniz cevaba göre diğerlerini yöneltmek istiyorum. 
EROL EVCİL - Tamam, buyurun. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Şimdi, Eze Zeytincilik; bu şirket sizin kurduğunuz bir şirket. 
EROL EVCİL - Evet, ben kurdum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bu şirkette muvazaalı da olsa bir başka ortak var mıydı... 
EROL EVCİL-Yoktu. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - ...veya Turgut Yılmaz'ın bu şirketle bir bağlantısı var mıydı? 
EROL EVCİL - Hiç alakası yok, ilk defa böyle bir şey duydum. Hiç alakası yok, Turgut 
Yılmaz'ı ne tanırım ne de böyle benim şirketimle hiç alakası yok. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Peki, bununla ilgili sizin yurt dışına çıkma aşamasına geldiğiniz 
bir dönemde bir noterde bu şirketin devriyle ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı Bursa'daki bir 
noterde? 
EROL EVCİL-Kime? 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Turgut Yılmaz'a. 
EROL EVCİL - Yok, canım nereden çıkarıyor böyle şeyleri. Turgut Yılmaz'ı nereden 
çıkarıyor; yani, ilk defa böyle bir şey... Eze'yi ben kurdum, tamam mı, ne Turgut Yılmaz'ın ne 
dünyanın üzerinde olan bir insanın ortaklığı vardır; kesinlikle böyle... Turgut Yılmaz nereden 
çıkıyor?! 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Nereden çıkıyorunu bilmiyorum, bize gelen birtakım bilgiler 
çerçevesinde biz bunları sorma durumundayız. 
EROL EVCİL - Hayır, hayır, ben Turgut Yılmaz'la hayatımda ne görüştüm ne konuştum ne 
tanırım... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bazı şeyleri şimdi Sayın Başkanın açıkladığına göre, 
biliyorsunuz, yani biz de aynen ona katılıyoruz, sizi burada biz ne yargılama ne soruş... Biz 
sadece sizi tanık sıfatıyla birtakım şeylerden, bilgilerinizden istifade etmek istiyoruz, bu amaçla 
bunları soruyuruz. 
EROL EVCİL -Ben Turgut Yılmaz'la ne Eze'yle ne herhangi bir başka kurum veya kişiyle 
ilgili bir bağlantım yok ne de tanırım kendisini. Bu söylediğinizi de ilk defa şimdi duydum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Berna Yılmaz'a alınan bir BMW'den bahsediliyor. Bu BMW'nin 
bedelinin kim tarafından ödendiği veya sizin herhangi bir ödeme konusunda bir katkınız dolaylı 
veya direkt?.. 
EROL EVCİL—Ben ödemedİm, ödeyen kimse onu... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bilginiz var mı veya bu konuyla ilgili? 
EROL EVCİL - Ben ödemedim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bilginiz olduğu anlaşılıyor yani. 
EROL EVCİL - Ben ödemedim diyorum size; yani, ben duyduğum şeyleri size; yani... Ben 
çünkü burada bugün hapishanede "dedi ki", "demiş ki"lerle yatıyorum, tamam mı. Ben 
ödemedim diyorum size; ama, duyduğumu da ben size burada şey yapamam. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Peki İş Bankasından Eze Zeytincilik adına 130 bin dolarlık bir 
kredi olayı oldu mu, olmadı mı? 
EROL EVCİL - 96 milyon dolardır rakam. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bendeki 130, değişik olabilir tabiî. 
EROL EVCİL - İş Bankasından beri 96 milyon dolar kredi kullandım; 64 milyon dolar kadar 
kredi borcumu düşürdüm. Daha kredi borcumun bitmesine altı ay varken basında çıkan 
haberler yüzünden İş Bankası rahatsız oldu. Devrettiğim fabrikanın İş Bankası tarafından 
yapılan ekspertiz değeri 156 milyon dolardı. Biz de bu fabrikayı İş Bankasına satmadık. Dedik 
.ki, bizim Ticaret Bankasına borcumuz var, bunu da kapat; bize altı yıl bu fabrikayı çalıştır, altı 
yıl sonra geri ver. İş Bankasıyla bütün şeyimiz budur. 96 milyon dolar kadar kredi kullandım, 
bunu 64 milyon dolara kadar düşürdüm ve İş Bankasına fabrikayı borçlarım ödenmesi kaydıyla 
altı yıllığına devrettim. 
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SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Evet, iki konu daha kaldı. Eze Zeytincilikte çalıştırdığınız, 
yönetici sıfatıyla çalıştırdığınız emekli asker olabilir veya üst düzey bürokrat olabilir, fark 
etmez... 
EROL EVCİL -Emekli bir polis var. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bu tür kişilerin şirkete alınmasında tavsiye niteliğinde size "şu 
burada çalışsın, bu kişi burada çalışsın" gibi tavsiye eden, siyasî bağlantısı olan kişilerden 
herhangi bir kimse var mıydı? 
EROL EVCİL - Hayır, Eze Zeytincilikte üst pozisyonda çalışan emekli emniyet müdürü Yusuf 
İlhan vardı. Yusuf İlhan'ı da ben yaklaşık 1987 yılından beri tanırım, çok yakın arkadaşımdır, 
yakın arkadaşım olduğundan dolayı yanıma aldım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sizin iradenizle olan bir hadise diyorsunuz yani. 
EROL EVCİL - Tabiî, tabiî, kimse bana şeyi tavsiye etmedi. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Son sorumu soracağım: Eze Zeytincilik adına Ankara'da büro 
kiraladınız mı son zamanda? 
EROL EVCİL - Kiraladım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Kiraladığınız bu büroda yardımcı olan veya büronun 
kiralanmasında size Ankara'da yardımcı olan kimseler var mıydı? Varsa kimler? 
EROL EVCİL - Hayır, bu büroyu tamamen orada biz bir tane ana bayi bulduk, Soylu diye bir 
kişiydi; yani, Soylu Şirketler Grubunun sahibiydi; Soylu-Eze diye bir şirket kurduk orada, 
kimse de bana bu konuda yardım etmedi. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Etmedi. 
EROL EVCİL - Hayır, etmedi. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Peki, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Arkadaşların sanırım başka sorusu yok. 
Erol Bey çok teşekkür ederim. 
EROL EVCİL - İyi çalışmalar. 

5.ALAATTİN ÇAKICI: 03.05.2000 tarihinde Alt Komisyonca İstanbul kartal 
Kapalı cezaevinde alman sözlü ifadesinde;(EK-6/7) 

ALAATTİN ÇAKICI:Alaaddin Çakıcı; 20.1.1953 Trabzon İli, Arsin İlçesi, Fındıklı 
Köyü nüfusuna kayıtlıyım. 
BAŞKAN - Ana adı, baba adı, doğum yeri?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ana adı Şakire, baba adı Ali, 20.1.1953 Trabzon. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
O yemin metni önünüzde. 
ALAADDİN ÇAKICI - Yemin: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 57 nci madde: Bir şey 
saklamaksızın ve bir şey katmaksızın, kimseden korkmayarak ve tesire kapılmayarak, 
bildiğimi, namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söylediğime yemin ediyorum. 
BAŞKAN - Oldu, teşekkür ediyorum. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ben teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Şimdi Alaaddin Bey, bu en son Türk Ticaret Bankasıyla ilgili olarak Meclisten 
size gönderilen sorulara yönelik verdiğiniz bir sayfalık bir cevap var. 
ALAADDİN ÇAKICI-Evet. 
BAŞKAN - Ben, öncelikle oradan başlamak istiyorum. 
Burada "Refahyol hükümetinin yıkılması için Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık'a yardımcı oldum, 
işbirliği yaptım" diyorsunuz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Doğrudur, 
BAŞKAN - Bunu biraz açmamız mümkün mü? Yani, nasıl yardımcı oldunuz, hangi konularda 
yardımcı oldunuz; bunun zamanı; ilk yardımcı olmaya başladığınız zaman?.. Daha sonra 
"işbirliği yaptım" diyorsunuz; bu işbirliği sonraları ne şekilde devam etti?.. Bu konuyu biraz 
açabilir miyiz? 
ALAADDİN ÇAKICI - Biraz geniş açmak istiyorum. 
BAŞKAN - Evet, buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 



- 5 8 -

ALAADDÎN ÇAKICI - Şimdi, zannediyorum ki, yine, Refah Partisinin uzantısı olan Fazilet 
Partisinin üyeleri devam ediyor. 
BAŞKAN - Tabiî, burada bütün siyasî partilerden arkadaşlarımız var. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Çocukluğumdan bugüne kadar benim için önemli olan -anlıyor 
musun- devletin millî birliği. Kişiler farklı düşünebilir; yani, değişik partilerde görev alabilir. 
Amaç, Türk Milletine, Türk Devletine ve Türk insanına yardım. 
Bazı nedenlerden 1993 yılında yurt dışına çıktım. Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşadım, 
sonradan Amerika'ya gittim, tabiî, gittiğim günden yakalandığım güne kadar Amerikalılar 
sürekli beni izlediler; lokantada, evde, sokakta... Kullandığım şoförler kendi elemanlarıydı, 
Türk kökenli. Tabiî, bunların hepsini biliyordum. Ve orada üç yıl bir telefonu kullandım. 
Değiştirmedim; çünkü, istiyordum ki, benim o ülkede yaşadığım ve dünyadaki bağlantılarımı 
onlar bilsinler. Nedeni de şu: Tabiî, Türk kamuoyu sürekli bizi mafya üyesi olarak gündeme 
getiriyor. Benim yasadışı iş yapmadığımı bizzat Amerikalılar bilsin ve o ülkede rahat 
yaşayayım. Tabiî, onlar benim bütün telefonlarımı dinliyorlardı yani. Yattığım odaya bile gizli 
kamera koymuşlar. Yani, onları deşifre ettiğimi onlar da biliyorlardı. 
Mesut Yılmaz'la ilişkimin temeli, tabiî, şeye dayanıyor. Tansu Çiller hükümetiyle ortaklığı 
yıkınca -hepimiz Müslümanız, kimin ne kadar Müslüman, kimin çok, kimin az olduğunu bir tek 
Cenabı Allah bilir yani- tabiî, o günkü Refah yönetimi iktidara geldiği gibi -Türkiye'nin coğrafî 
yapısı, anlıyor musun, çok hassas bir bölge; Balkanlarda, Kafkaslarda ve hele de Ortadoğuda-
ilk İran'a gitti, peşinden Irak'a gitti, Libya'ya gitti, Uzakdoğuya gitti, Türkiye'nin millî 
güvenliğiyle ilgili, ekonomisiyle ilgili uluslararası anlaşmaları tamamen ters bir yöne döndürdü. 
Tabiî, bana da bir Türk olarak, bu, her şeyden evvel... Biz Arabi 400 yıl, 500 yıl sırtımızda 
taşıdık, İslam'ı üç kıtaya yaydık, onun kültürünü taşıdık, Arap bizi sırtımızdan vurdu. Tabiî, 
Arap'tayken Kuzey Afrika'daki Arap kültürünün erozyona uğrattığı Berberileri demiyorum -
Fas, Cezayir, Tunus'u- Ortadoğu Araplarım kastediyorum. Tabiî, bu arada Tansu Çiller'e haber 
gönderdim ben. Onunla da dolaylı bir bağım vardı. Dedim ki, Mesut Bey seni Yüce Divana 
gönderirse ona birileri dur diyebilir; ama legal, ama illegal. Bu hükümeti beraber 
oluşturmasınlar diye. 65 milyon Türkiye'de hepimiz Müslümanız. Hiç kimse inkâr etmiyor ki 
Müslüman olmadığını; gelmiyor, ben Müslümanım demiyor. Fazilet'in içinde de çok namuslu, 
şerefli, mutlaka ülkesini en az bizler kadar, belki bizlerden fazla da seven halk kitleleri var, 
topluluklar var. Tabiî ki, bu nedenle bunlara ben tavır koydum. Bu uzun süre devam etti. 
Sonradan, bu Erol'un bir banka alma işi oldu. Bize ricada bulundu. Biz de tabiî aradık, devreye 
birilerini soktuk. Dedik ki, bu bankayı bir başka biri alacağına bizim arkadaşımız alsın; ama, 
bunu yasadışı yollardan değil, normal, açık artırmayla. Bu Adil Önger, tabiî, Tansu Hanımın 
bankalarla ilgili Başbakanlık Müşaviriydi. Tabiî, bunlar tezgâhı kurmuşlar. Mehmet Üstünkaya, 
Tansu'nun beyi. Belki Tansu Hanım iyi duygularla yola çıkmış; ama, çevresini atmacalar 
sarmış. Yani, düşünebiliyor musunuz, bir ekonomi profesörü, hiçbir devlet deneyimi yok; şans 
bir anda getiriyor onu, iktidar yapıyor. Belki yılların vermiş olduğu birikim, belki bugün devleti 
yöneten ehliyetli bir insan olmuş olabilir; ama, o günkü koşullarla bugünküler çok farklı. 
Sonra, bu görüşmeler olurken, bu banka konusunda Mehmet Eymür'le aram açıldı benim. 
Çünkü, bunlar, harbiden bir çete oluşturmuşlar Türkiye genelinde. Bunlara bağlı olan 
bürokratlar, devletin değişik birimlerinde bunların ilişkide olduğu insanlar... Uzun bir süre 
devam etti. Çok özür dilerim, buraya bir nokta koyuyorum. Ben, Türkiye Cumhuriyetine 
canımı kurtarmak için değil, ölmeye geldim. 
BAŞKAN - Bu gelişinizde?.. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Buraya bugünkü dönüşümde. Ki, 16 ay ben orada her gün işkence 
gördüm 12 metrekarelik bir odada. Çırılçıplak soyuluyordum, psikolojik baskı yapıyorlardı, 
kimseyle görüştürülmüyordum. 6 ncı katta, şöyle tel örgülerin içerisinde 10 metrekarelik bir 
yerde yürüyordum. Her iki tarafta kamera vardı. Bu şekilde yürüdüğüm zaman kamera 
buradaki yüz mimiklerimi alıyordu, dönüyordum, bu taraftan alıyordu. Cezaevinin merkezî bir 
bölümünden izleniyordum. Enfraruj lu, son derece yüksek bir ışık altında 6 ay uyutuldum, 
dengeyi bozacak ilaçlar verdiler. Tabiî, önce bizimle pazarlık yaptılar. Benim elimde belge var. 
Türkiye Cumhuriyetiyle ilgili bunları falan konuş, seni 3 .ay sonra bırakalım. Fransız Gizli 
Servisinden gelen bir avukat tarafından. Biz bunu kovduk. Kovarken de Türkiye'ye mesaj 
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verdik. Dedik ki, ben, canını kurtarmak için idam sehpasından çıkaran kanı bozuklardan 
değilim. Belki sizler de okumuş olabilirsiniz, gözünüzden de kaçmış olabilir o açıklamalar. 
Ondan sonra, baktılar baskıyı kabul etmiyoruz, yoğunlaştırdılar. Bir devre sabrettik, 
bırakılabileceğimiz düşüncesiyle. 16 ay filan bu işi yaptılar, uzattılar. Son 8 ayda biz de 
tepkimizi göstermeye başladık. Cezaevi yönetimine karşı mahkemelerle konuştuk, oranın 
adliye bakanlığını basın yoluyla ayağa kaldırdım, oradaki her türlü ambargoyu deldim yani. 
Otuz defa intiharın eşiğinden döndüm; belki yirmi defa delirmenin eşiğinden döndüm; ama, her 
şeyde Hazreti İbrahim'i kendime örnek aldım. Allah didar, ateşe atladım, gül bahçesine döndü. 
Biz de Allah'ın ipine sarıldık orada yani. Neticede, beynimize ve aklımıza bir şey olmadan... 
Tabiî, burada da cezaevinde 3 tane yakınım öldürüldü. 7 ölüden 4'ü öbür taraftan olmasına 
rağmen, basın sürekli spekülasyon yaptı, provoke yaptı, yanlış yazdı -sinirlerimizin bozulması 
için- aynı organizasyon bugün de devam ediyor. Belki sizler de izliyorsunuz. Sonra kardeşim 
vuruldu. Amaç, bana her türlü psikolojik baskıyı yurtiçi, yurtdışı uygulamak kaydıyla... 
Fransız Hükümeti karar verdi. Yani, ülkeye dönüş şartlı. Tabiî, benim elimde imkânım vardı. 
Yargıtaya gitmiş olsam, beni Yargıtay mutlaka, oranın Danıştayı beni bırakmak 
mecburiyetindeydi. Yani, biraz da uzatabilirlerdi. Bir de çevrem de programlamaya çalışıyordu 
beni. Ben İngilizce konuşuyorum. Tabiî, cezaevinde İngilizce konuşan, belki gizli servisin 
kullandığı hapishaneden insanlar, belki direkt kendi üyeleri, beni Avrupa İnsan Haklarına 
yönelttiler, oraya ver falan diye. Orada da 5 sene zaman uzuyordu. O zaman içerisinde tabiî bu 
psikolojik baskılarla insanın bünyesi bir yere kadar sabrediyor. Ve biz döndük buraya 
geliyorken, ne kimseden korkarak ne baskı altında, yarın ben giderim hapishanede yahut 
emniyette öldürülürüm... Düşmesine neden olduğum hükümetin üyesi İçişleri Bakanı. Ona 
rağmen biz geldik. Ama, malum İçişleri Bakanının namuslu adam olduğunu biliyorum yani. Ve 
bize hiç dokunulmadı bile yani, bir beyefendi gibi bizi karşıladılar. Çayımız, kahvemiz ikram 
edildi, sigara ikram edildi, "ulan" dahi bir ifade kullanılmadı bize, Allah var. Tabiî, buraya 
geldikten sonra bu psikolojik baskılar bu hapishanede de devam etti. Orada 16 ay 12 metrekare 
bir yerde yattım, burada da yalnız yatıyorum. Ve her gün asılsız haberler gündeme getirdiler 
burada. Yok lahmacun kriziymiş -ben zaten hastayım, karbonhidrat bana yasak yani- yok 
savcılara küfrediyormuşum, yok gardiyanları kovalıyormuşum... Tabiî, böyle asılsız haberler, 
gündemde sürekli böyle karalama, kötüleme... Tabiî, bunların yine belirli bir merkezden 
organize edildiğini biliyorum. Bazı siyasîler -bazı diye kullanıyorum yani, çoğul 
kullanmıyorum- medya patronları ve bunların bazı işbirlikçileri yani. Ama bürokraside var, 
ama devletin değişik birimlerinde, bilemem. 
Biz o günkü şartlarda... Olayın özüne tekrar dönüyorum. Sonra aramız açıldı bunlarla. Bizden 
20 milyon dolar bir para istediler. 
BAŞKAN - Banka vesilesi... 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
Bu arada bir olay oldu. Biri vuruldu. Zırhlı bir araca 30-40 mermi sıkıyorlar. Tabiî araç 
zırhlıymış, içeridekiler vurulmuyor. Mehmet Eymür'ün programladığı ve onlara vermiş olduğu 
bir ek ekipten müdahale ediliyor, biri vuruluyor kalbinin altından, ölmüyor. Tabiî, aslında çok 
önemli bir olay bu. Bunu basın, o zamanlar... O günkü hükümet basına baskı yaptı yani. 
Dünyanın her yerinde benimle röportaj için sıraya geçen hiçbir basın mensubu benim bu tip bir 
olayı gündeme getirmeme hiç ilgi duymadı. Kapılar kapandı bana. Sonra tanıdığım gazeteci bir 
program yapımcısını aradım. Yayınlarım dedi tabiî, yayınlamadı. Aslında tam yayına 
giriyorken yayını kapattılar, yani, kestiler. Sonra Emin Çölaşan'a bu durumu anlattık. Onun iyi 
bir adam olduğunu biliyorum; dürüst bir adam. Fikrî yapısı ne olursa olsun hiç önemli değil. O 
biraz işledi bu işi. Sonra, Mehmet Ali Yılmaz'la görüştüm ben. Bu arada Eyüp beni direkt 
arattırdı: 
BAŞKAN - Kendisi mi aratıyor? 
ALAADDİN ÇAKICI - Kardeşimi arıyor. Diyor ki: "Ağabeyini mutlaka bana bul." Kendisiyle 
eski tanışıyorum, Trabzon'dan tanışıyorum. Yine bizim bir arkadaşımızın bir düğününden. 
Daha evvel tanışıyorduk da yakınlaşmamız oradan. "Ya ne olur bu konuyu bize anlat." Biz de 
anlattık bizden istenilen parayı, işte o olayı anlattık, sonra o olayı gündeme getirmemek için 
bütün basın ve medya kuruluşlarına bunların baskı yaptığını... Biz Mesut Beye çete reisi, 
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çetebaşı derken, Tansu Hanıma da çetebaşı diyoruz. Bu suçsa bunları kabul ediyorum burada 
yani. Tanık olarak değil. Bu cümlelerim benim suç olarak kabul ediliyorsa kabul ediyorum. 
Sonra, baktılar bu iş, cidden ben kararlıyım... Tabiî, bütün bu konuşmalarımı hep Amerikalılar 
dinliyor. Zaten Amerikalılann işine de geliyor. Yani, mevcut Refahyol hükümetinin 
düşmesine... Bunun üzerine şey oldu tabiî. Yine birini devreye koydular. Bu ismi yemin 
etmeme rağmen vermem. Yine tanıdığım bir bakan -Doğru Yol'dan- devreye giriyor. Anyonun 
bunu. Eğer bir bakanın telefonu gizli servis tarafından dinleniyorsa, gizli servis arşivinde 
kayıtlıdır. "Bu işi karıştırmayın, bu bankayı size verelim..." 
BAŞKAN-Verelim?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Verelim... "...Tansu Hanım öyle söylüyor." Biz de bunun üzerine 
dedik ki, biz bankanın peşinde değiliz. Bugün Türkiye'nin durumu, dünyada bir terörist devlet 
durumuna düşmüştür. Yani, Arap ülkeleriyle... Araplar, bizimle, evet, manevî yönden aynı 
Allah'a, aynı kitaba, aynı dine inandığımız insanlar; ama, onların, tabiî, dünyadaki politikasıyla 
bizim politikamız çok farklı. Refahyol hükümetini bozarsa ben bankadan vazgeçiyorum, bu işi 
basına falan da aksettirmiyorum, eğer kişisel bir organizasyonum varsa da durduruyorum. 
Bunun üzerine Erol Evcil'le beraber Mustafa Kefeli'yi gönderiyorum ben. Bunların ikisi de 
bana yalvarıyor ki "ne olur, he de bankayı alalım." İşte Erol'u çağırın sorun. Ben de dedim ki, 
benim için bankanın önemi yok. Benim bunlara tavır koymam, bu mevcut olan hükümetten 
dolayı. Tabiî, onun üzerine, bunlar yine bana yalvanyorlar yani; dolaylı, rica ediyorlar. Onlar 
bütün basına sansür koyuyor, medya kuruluşlarına baskı uyguluyorlar. Yine Türkiye'nin en 
büyük... Öyle diyelim yani, isim vermeden, belki sizler tahmin edersiniz. Yani, son 40 yıldır 
Türkiye'de çok güçlü olan bir isim. Onun yakınlarıyla yakın dostluk ilişkilerim var. Direkt 
kendisiyle değil; ama, birinci derecede aile bağı olan, kan bağı olan biriyle irtibata geçiyorum. 
Bunlar bize Flash TV'yi ayarlıyorlar. Her türlü baskıya rağmen Flash Televizyonu mevcut 
hükümete hiç taviz vermiyor. Önce Eyüp'ü çıkarttırıyorum ben televizyona, sonra Mesut 
Yılmaz'ı çıkarttırıyorum. Evet, Mehmet Ali Yılmaz yakın dostum benim, hemşerim. Dostluk 
ilişkilerinden başka hiçbir maddî bir çıkar, bir bağlantım olmamıştır. Ne arkadaşlarım beni 
yirmi yıl evvelki yaşantımdan dolayı suçlayabilir ne ben onları suçlayabilirim. Ama, ben 
arkadaşlarımı on yıldır görmüyorum yani. O da, Hüsamettin Cindoruk'la konuşuyor. 
Hüsamettin Bey de, babamın, rahmetlinin çok eski dostu, aynı partide yıllarca görev yapmışlar 
otuzbeş sene evvel. O da çıkıyor. Tabiî, onun üzerine en son ben çıkıyorum. Tabiî, benim 
konuşmam çok etkili oldu. Çünkü, kamuoyunun dikkatini çekmek için mutlaka bir altyapı 
oluşturmak lazım. îşte, onlar da sağ olsunlar... Bazen şeytan insanın beynine girer, ya Azrail'i 
çağırttırır ya da iflas olmasına neden olur. Onlar da Flash TV'yi basıyorlar. Basınca, ne de olsa 
hepsi basın ve medya ailesinin üyeleri olduğu için öbürleri de tepki gösteriyor; bütün basın 
ayağa kalkıyor, işte, zamanın muhalefetteki liderleri konuşma yapıyor, Hürriyet'i 
kurşunluyorlar derken Türkiye'de bir kazan kaynıyor, yirmi gün sonra da hükümet devriliyor 
yani. 
Tabiî, bu konuşmalarımdan... Yemin ettik, yalan konuşmayalım yani. Bu, ülkenin meselesi, 
yalan konuşmaya da gerek yok. Belki 150'nin üzerinde konuştuk Eyüp'le. Hatta, bir seferinde 
bana diyor ki. Ben o zaman Arizona'dan arıyorum. "Alaaddin, yanımda Mesut Bey, şu anda 
seninle konuşacak" diyor. Ben de, telefon dinlenebilir, sıkıntı vermeyelim ona diyorum. 
Sonra hükümet devrildikten, yani, düştükten sonra -tabiî, Mehmet Eymür iki taraflı oynuyordu; 
hem Tansu'nun yanında hem de Mesut'la irtibat halinde- bunun beynine giriyor, diyor ki: 
"Alaaddin, bunu size karşı bir gün kullanabilir." Bir gün Amerika'dayım, kardeşimi arıyorum. 
Beni kimse aramıyordu, ben arıyordum, telefon vermiyordum. "Eyüp Bey seni arıyor" dedi. 
Arıyorum Eyüp Beyi. Hayırdır... Bu, onu konuşturduğum bantta da belli yani. Onlar "dublaj" 
diyor, şu diyor, bu diyor falan; ama, buradaki adlî tipin raporu onun gerçek olduğunun teyidi. 
Diyor ki: "Mesut Bey bizzat beni aradı. Alaaddin'e söyle, Amerika'dan mutlaka ayrılsın. Falan 
bir ekip gitti, onu almak istiyor." Tabiî, onların amacı aslında şu. 
BAŞKAN - Sayın Mesut Yılmaz'ın başbakanlık ve Eyüp Aşık'ın bakanlık yaptığı dönemde mi 
geçiyor bu konuşma? 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. Zaten, basına açıklattırdığım kasette belli. Sonra ona, ağabey, 
ben bu adama dostluk yaptım, hizmet ettim, bunun karşılığında -anlıyor musun- sağdan soldan 
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duyuyorum, yani, Eymür'ü kullanarak bana suikast gibi bir şey düşünüyor. Yani, bu ne dostluğa 
ne hemşeriliğe sığmıyor. İnsanda vefa olmalı diyorum. Ve o arada bir cümle yapıyorum ona: 
Mesut Bey kendine hizmet edenleri sevmez zaten. Eyüp de kahkahayla gülüyor. Tabiî, Eyüp 
Beyle bu görüşmelerimiz bir müddet daha devam etti. Tabiî, ondan sonra sürekli beni her yerde 
sıkıştırmak istediler. Amerika'dan ayrıldım FBI peşime takıldı. Kanada'ya gittim, oradan 
Malezya'ya geçtim. Ben nereye gidiyorsam Amerikalılar sürekli benimle dolaşıyorlar. South 
Africa'da kaldım, Arjantin'e gittim, Uruguay'a gittim, Şili'ye gittim, Peru'ya gittim, Machu 
Picchu'ya gittim yani. Hatta oraya gidemedim çok yüksek olduğu için -bronşit var bende, üç 
gün hasta yattım- Cuzco diye bir yer var orada, oraya kadar gittim înkalann piramitlerini 
görmek için. Sonra tekrar aynı yol güzergâhını izledim. Tekrar Malezya'ya gittim, oradan 
Japonya'ya. Sonra, Erol, özel uçağıyla aldı beni götürdü Bahama'ya. Baktım Bahama çok ufak 
bir yer. Tabiî, FBI veyahut da CIA -bilmiyorum- hep benimle beraberdiler yani. Amerika'da 
FBI'ydı; ama, Amerika'dan çıktıktan sonra bilemiyorum. İtalya'ya gittim. İki defa öldürmek 
istediler bizi; ama, başarılı olamadılar yani. Bir sefer de Fransa'da yaptılar bunu, yine başarılı 
olamadılar; çünkü, biz de 3-4 kişiyiz, silahlıyız. CIA'yla bu şeyin bağlantısı; yani, CIA 
kuruluşunun direktörünün emriyle değil, Mehmet Eymür'le kim ilişkideyse yani. Orada bir, 
işte, Avrupa masası sorumlusu mu, Türk masası sorumlusu mu, bilemiyorum. Sonra, tabiî, beni 
yakaladılar. Beni Amerikalılar yakaladı. 8 saat izlediler beni. Adamları deşifre ettim. Birisi 
zaten İtalya'da kaldığım yazlık evin bahçesine sanki bahçıvan gibi geliyordu. Arkasında 
dedektör; ama, sanki bahçeyi ilaçlıyormuş gibi. Biliyordum onun Amerikalı polis olduğunu. 
Aynı adam beni Fransa'nın kuzeyinden itibaren başladı, Nice'te yakaladı. 
Sonunda, tabiî, yakalandıktan sonra bana Mehmet Kocabaş'ı gönderdiler. Bu hükümet 
düşmesin... Çünkü, bende kaset olduğunu biliyorlardı. Mehmet Kocabaş'ı kibarca reddettim. 
Sonra Uğur Dündar'ı gönderdiler. Dediler ki: "Alaaddin, sen milliyetçi bir adamsın, Mesut Bey 
iktidardan düşerse, bak yine fanatik dinciler iktidara gelecek." Bunu da kovdum ben. Onu 
resmen kovdurdum. İşte, ondan sonra kaseti yayınlattırdım. Sonra birine bir mektup yazdım. O 
da, korkusundan, çıktı doğruları konuştu ve hükümet ondan sonra düştü. İşte, ondan sonra da 
bize Fransa'da 16 ay baskı yaptılar ve neticede buraya döndük. Yani, bu anlattıklarımda en ufak 
bir hilaf, bir katkı da yok. 
Ha, Mesut Yılmaz Ermeni asıllı mıdır, değil midir?.. O soru çok önemli. Bir insan, diniıj, 
milliyetini, annesini, babasını, aile yakınlarını seçme şansına sahip değil. Hiç kimse lafımdan 
alınmasın. Bizlerin babaları da bir Ermeni kadınla evlenmiş olabilir, gönül ilişkisi. Suç 
hiçbirimizin değildir. 
Şimdi yine bir konuşmamda... Bu kaset var bende; ama, şu anda burada, Türkiye'de değil. Yine 
Eyüp Aşık'a açtım, konuşuyorum. Sağdan soldan etnik kökenli olduğunu duyuyorum dedim. 
Ben ona diyorum ki: Babaanne Ermeniymişti. Başlıyor Eyüp gülmeye: "Sen nereden 
biliyorsun." Beraber gidip -anlıyor musun- kütükteki o sayfayı yırttırmadınız mı dedim. 
Gülerek "Alaaddin, bu mevzuya pek girme" dedi. Ama, gülmeleri tabiî bunun teyidi. Mesut 
Beyin suçu değil babaannesinin Ermeni olması. Şansı yok seçmeye. Tabiî, Yüce Mecliste -
anlıyor musun- bunu bütün milletin bilmesini istiyorum, Türk Milletinin, kamuoyunun da 
bilmesini istiyorum. Tamam, yani, Türkiye'de arı ırk, Türk olarak aramaya kalktıktan sonra 
bazı insanlarda bir şey bulursun; çünkü, Osmanlı'yı Türkler kurmuş; ama, savaşı ümmetçilik 
üzerine olmuş. 
BAŞKAN - Bu işbirliğini geniş bir şekilde ortaya koydunuz. Flash TV'deki bu açıklamanızla 
mı sınırlı? Yani, Refahyol hükümetinin o dönem düşürülmesini istiyordum dediniz. O 
bakımdan da, işte, memleket, millet ve devlet kaygılarıyla bu düşünceye sahiptim dediniz ve o 
hükümetin düşmesini istiyordum dediniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
BAŞKAN - Bu anlamda da... 
ALAADDİN ÇAKICI - Bir bankayı reddettim. 
BAŞKAN - Bu anlamda da, Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık'a yardımcı oldum diyorsunuz. Biraz 
önceki anlattıklarınızla da, bu yardımcı olmak konusunu Flash TV'de ortaya koymak anlamında 
yaptığınızı söylediniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
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BAŞKAN - Bunun dışında, yani, Flash TV'deki o açıklamalarınızın dışında, yine, 
yardımlaşmanız ve işbirliğiniz... 
ALAADDlN ÇAKICI - Ama, tabiî, onları da çıkartan benim Flash TV'ye. 
BAŞKAN-Evet. 
O konunun dışında, o dönem içinde başka işbirliğiniz, başka yardımlaşmanız oldu mu? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Mesela, bunun bir dövülme olayı var. O dövülme olayında direkt Erol 
Evcil'i arıyor: "Alaaddin'e ulaş, beni dövenleri tespit etsin, bunlara gereken cezayı versin" 
diyor. Bir de böyle ilişkimiz oldu bu konuyla. Bir de, ben onu MİT'çi Yavuz Ataç... 
BAŞKAN - Bu konuyu Erol Bey size iletti mi? 
ALAADDlN ÇAKICI - Evet. 
BAŞKAN - Sayın Mesut Yılmaz'ın kendisinden... Ki, o da bunu söylüyor zaten. "Bana böyle 
söyledi" diyor. "Alaaddin'le görüş, kimin yaptığını öğrensin ve hesap sorsun" dedi diye... 
ALAADDlN ÇAKICI - Koparsın. Hesap sorma anlamı o. 
BAŞKAN - Erol Bey size bu talebi getirdi mi? 
ALAADDlN ÇAKICI - Getirdi. 
BAŞKAN - Bu konuda gelişmeler oldu mu? Görüşmeniz oldu mu daha sonra Sayın Mesut 
Yılmazla? 
ALAADDlN ÇAKICI - Bu konuyu Mesut'la ben konuşmadım. Sonradan onun ikinci bir haberi 
geldi, biraz beklemeye aldım. Yine, Mesut Beyle beraber ben MİT'çi Yavuz Ataç'ı tanıştırdım, 
bir araya getirttirdim. Çünkü, Refahyol hükümetinden kaygı duyuyordum. Sebebi şu: Mehmet 
Eymür yıllardır CIA'ya çalışmış bir adam. Bugün bile Türkiye'yi tehdit ediyor. "CIA bana 
müşavirlik teklif etse kabul ederim" diyor. Daha sonra, tabiî, basında onunla ilgili, yazılar 
çıkmaya başlayınca "çalışır demedim; ama, terör konusunda uzmanım, gelip benimle bilgi 
alışverişinde olsa yardımcı olurum..." Kaygılarım olduğu için Eymür'den, istedim ki, o 
hükümetin yanlış ilişkilerini muhalefet lideri olana anlatsın yani. Çünkü, muhalefet de, yarm 
devletin yönetimine talip olacak bir insan. Bir de onları öyle bir araya getirdim ben. 
BAŞKAN - Bu görüşmelerin dışında veya bu görüşmelerden sonra Refahyol hükümeti düştü. 
Daha sonra Anasol-D denilen hükümet kuruldu. 
ALAADDlN ÇAKICI - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Mesut Yılmaz başbakan oldu, Eyüp Aşık bakan oldu. Daha önceki 
görüşmelerinizde, bu işbirliğine karşılık, hükümet oldukları takdirde size yönelik herhangi bir 
taahhütleri veya sizin onlardan bir talebiniz oluyor muydu? 
ALAADDlN ÇAKICI - Benim arkadaşımın kontrolünün dışında bir talebim oldu şimdi. Tabiî, 
ben, Yavuz Ataç'm orada operasyon dairesine getirilmesini istedim. Çok önemli bir kurum. 
Ama, Yavuz Ataç'ın bana bu konuda en ufak bir talebi varsa, oğlum yurt dışında, Allah bana 
nasip etmesin. Yani, ben talep ettim; ama, Yavuz Ataç'ın gıyabında ettim yani. Yavuz direkt bu 
konuda ne benden rica etti... 
BAŞKAN - Hükümet olmadan önce muhalefet döneminde mi bunu gündeme getirdiniz? Onu 
öğrenmek istiyorum. 
ALAADDlN ÇAKICI - Evet. 
BAŞKAN - Yani, bu hükümet yıkılır siz hükümet olursanız, sizden Yavuz Ataç'ın filanca 
makama gelmesini istiyorum. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Evet. Ne müsteşarlık ne müsteşar yardımcılığı, sadece orada bir 
basamak yukarı; ama, çok önemli bir yer orası. 
BAŞKAN - Bu işbirliğine karşılık bu talebi kime söylediniz? Eyüp Aşık'a mı? 
ALAADDlN ÇAKICI - Eyüp'e söyledim. 
BAŞKAN - Onun size cevabı neydi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Kafadan olumlu. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Olmadı, değil mi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Olmadı. 
Ama, bu konuda -şunu Ermeni kapısında dileneyim hilafım varsa- Yavuz'un benden hiçbir 
talebi olmadı. 
BAŞKAN - Gerek yok o yemininize, tekrarlamaya gerek yok Alaaddin Bey. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili sizin bu çerçevede, şu ana kadarki olan çerçevede... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Ben bir konuyu aydınlatmak için... 
Bu 54 üncü hükümet, Refahyol hükümetiyle ilgili olarak bu haricî sebepleri izah ettiniz; yani, 
dışpolitika için. Dahilî problem olarak içeride ne gibi şey var? Mehmet Eymür diye öne çıktı 
herhalde. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - O hükümet Mehmet Eymür'ü mü öne çıkarıyordu? Bunun dışında, iç 
ilişkilerde ne gibi sıkıntılarınız oldu 54 üncü hükümetle Alaaddin Bey? 
ALAADDİN ÇAKICI - Ben bu ülkede yaşamıyordum ki, yurt dışındaydım. Benim şahsıma 
yönelik bunların bütün yanlış... Veyahut da benimle ilgili düzenlemek istedikleri operasyon 
Türkiye bağlantılı değil, uluslararası. Hangi bir ülkede beni yakalasalar, orada koparılmamı, 
yakalattırılmamı, onların düşüncelerini bilemem. 
Yalnız bir şeyi burada açıklamak isterim. İçişleri Bakanı, servisten Mehmet Eymür, Hanefi 
Avcı, bakanlıkta toplanıyor benimle ilgili; yerini tespit ettirelim, işte bir şey gönderelim... 
Anında haberim oluyor benim. Tabiî, o gün ben bir provokasyon yaptım yani. Bilgiyi verenden 
değil, bana da yakalamak isteyen Meral Akşener'e... Yani, o vermiş gibi... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönem. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
Yani, Meral Hanımın orada bana en ufak bilgi sızdırması diye bir konu yok. Bana bankayı 
teklif eden adamın, yani, bakanın bilgi sızdırması var. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bir husus da ben soracağım. 
O Flash TV baskını, sonra bir televizyon baskını; Hürriyet'in mi, Kanal D'nin mi 
bombalanması?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Hürriyet... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Hürriyet mi? 
ALAADDİN ÇAKICI - Bilmiyorum. Bir gazete... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Tamam, İstanbul'da. Veya Sabah olacak herhalde. 
O sizin bilginiz dahilinde mi? "Flash TV bilgim dahilinde" dediniz. Veya öyle mi anlaşıldı? 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır; Flash TV'de konuşma benim bilgim dahilinde oldu. Yani, Eyüp 
Aşık'ın, Mesut Yılmaz'ın ve Hüsamettin Cindoruk'un... Hüsamettin Bey'i de, direkt Mehmet Ali 
Yılmaz'ı devreye koyarak çıkarttırdım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Anladım. Flash TV baskını oldu mu? Geçmişte öyle bir şey oldu 
mu? Ondan haberiniz var mıydı sizin? 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Gazetede de yoktu?.. Sabah veya Hürriyet?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Hiçbirisinde yoktu. 
BAŞKAN - Alaaddin Bey, birçok konuşmanın içerisinde "bu Türk Ticaret Bankası meselesi 
benim namus meselem oldu" tarzında ifadeler geçiyor sizin ifadelerinizde. 
ALAADDİN ÇAKICI-Evet. . 
BAŞKAN - Refahyol hükümeti döneminde Sayın Aşık'la yaptığınız bu görüşmelerde bu 
yardımlara karşılık Yavuz Ataç meselesinde bir talebim olmuştu dediniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. , 
BAŞKAN - Türk Ticaret Bankası meselesi de o günlerde gündeme geldi mi görüşmelerinizde? 
Yani, Refahyol hükümeti... 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır, yok. 
BAŞKAN-Gelmedi?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır. Bana Doğru Yol'dan teklif ettiler; karıştırma bu işi... 
BAŞKAN - Onu anladım. O görüşmelerde, Sayın Aşık'la yaptığınız görüşmelerde bu gündeme 
gelmedi?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır... Yok... Yani, bu banka alındığı zaman, benim tarafıma böyle 
bir, siz lütfen yardım edin gibi ne benim talebim oldu ne de onların böyle bir... Benim bir-
talebim olmadığı gibi onlarla bu konuyu da konuşmadım. 
BAŞKAN-Evet. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Alaaddin Bey, bu 20 milyon dolar o zaman mı sizden istenmişti? 
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ALAADDtN ÇAKICI - Erol'dan istendi. Erol Evcil... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Ne diye isteniyor? 
ALAADDİN ÇAKICI - Avanta. 
Özür dilerim. Doğru Yol'da bir sürü namuslu; şerefli, onurlu, memleketini seven, ülkesine bağlı 
milletvekili var. Yani, Tansu Çiller ve aile yakınlarını suçluyorken Doğru Yol'un üyelerini 
suçlamamak lazım. Belki o Doğru Yol içerisinde, yani, Mecliste, belki 10 tane, 15 tane bunlarla 
işbirliği yapan olabilir; ama, bütün Doğru Yol Partisinin Meclisteki üyelerini aym yelpazenin 
içerisinde tutmamak lazım. Bu, Refahı hükümeti için de geçerli. Yani, Refahyol'dakilerin hepsi 
şeriatçı, hepsi sarıklı diye bir şey yok. Onlar da bizim kadar bu memleketi seviyor. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Tansu Hamının sizinle direkt bir konuşması, bir selam göndermesi 
oldu mu? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Var, dolaylı var. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ama, bir telefon açıp direkt konuştu mu ? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Hayır, yok. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Dolaylı?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Var. 
MURAT AKIN (Aksaray) - O dolaylı olanın ifade ettiği doğru olabilir mi, istismar ediyor 
olabilir mi? 
ALAADDİN ÇAKICI - Yüzde 90 doğru. 
BAŞKAN - Tamam mı arkadaşlar?.. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Alaaddin Bey, bir de bu, malum, basına akseden kasetler var. Bir 
kısmı deşifre edilen. Onun haricinde deşifre edilmeyen kaset var mı? 
ALAADDİN ÇAKICI - Mesut Yılmaz'ın Ermeni asıllı olduğunu Eyüp Aşık'ın ağzından teyit 
ettiğine dair bir kasetim var. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Onun haricinde kaset?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Birkaç tane daha var; ama, onlar bizde saklı. 
MURAT AKIN (Aksaray) - O kasetin konulan belli mi? Üç aşağı beş yukarı... Kesin 
söylemeyebilirsiniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Bir tanesini^ Eyüp Aşık'la konuşmamda, Mesut Yılmaz'ın 
babaannesinin Ermeni asıllı olduğu... 
MURAT AKIN (Aksaray) - O anlaşıldı. Onun dışındakiler?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Öbürleri bana kalsın. 
BAŞKAN - Bu Türk Ticaret Bankası meselesi, demin de söylediğim gibi, çok sık sık "bu 
benim namus meselem oldu" diyorsunuz bu deşifre metinlerde. İkinci ihalesinin yapılmasında... 
ALAADDİN ÇAKICI - İkinci ihaleden evvel bir tanesi almak istiyor burayı; Aydın Bolak. 5 
milyon dolar da emekli sandığına veriyor. Bunun üzerine ben şeyi gönderiyorum ona... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kefalet sandığı; bankanın emekli sandığı değil de, banka sandığı, 
çalışanların sandığı. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet efendim.İkinci ihaleden bir iki ay evvel burayı almak istediler. 
Tabiî, bu bize ulaşınca, ben de Mehmet Kocabaş'a, Aydın Bolak'ı tanıyor musun dedim. 
"Tanıyorum." Git ona söyle, bu işe girmesin; bu bizim namus meselemiz dedim. "Namus 
meselemiz" cümlesini Aydm Bolak'a ben söyledim; ama, o zaman ikinci ihale yok, böyle bir 
ihale yok yani, gündemde de değil. Ve Güneş Taner bu ihaleyi buna verecekti. Ben de Güneş 
Taner'i -daha evvel dediğim gibi- tanımam etmem. Bu Uzakdoğuya gidiyor ANAP 
hükümetinde, maymun beyni yiyor, gündeme geliyor. Oradan tanıyorum onu. Aydın Bolak'la 
konuştum. Dedim ki, bak, bankayı lütfen alma, bu bizim onur meselemiz olmuş. Adam da sağ 
olsun bizi kırmadı, o bankaya yatırdığı 5 milyon doları da yaktı. Ondan sonra ikinci ihalede 
benimle ilgili bir sürü spekülasyonlar oldu. Bir sürü; ama, ben hiçbir kimseye açıp kimseyi 
tehdit etmedim. İşte, ihaleye girenlere Meclis araştırması sırasında sorun: Alaaddin size direkt 
telefon açtı, bu ihaleye girmeyin dedi mi. Bir tanesi dediyse, beni Meclise mi getirirsiniz, tekrar 
buraya mı gelirsiniz, tekrar benim ifademe başvurun yani, ihtiyaç hissedilirse. Kimseyi tehdit 
etmedim; yani, kimseye telefon açmadım ikinci ihaleyle ilgili. 
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BAŞKAN - Ama, önemsiyordunuz. Yani, Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi safhasında 
"namus meselem" dediğinize göre, bunu kimin alacağı, kimlerin talip olduğu konusunu 
önemsiyordunuz ve bu arada, bu çerçevede Korkmaz Yiğit'le görüşmeleriniz oldu. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Korkmaz Yiğit'le benim sadece şeyle ilgili görüşmem var. Bundan çok 
evvel, Erol Evcil'in şu anda yargılandığı bir dava var; Nesim Malki olayı. Nesim Malk,# 

olayında adamı koparıyorlar, işi bize yıkmak istiyorlar. Hatta, diyorlar ki sabahleyin Alaaddin 
Ağabeye söyleyin, bu adama bir telefon açsın, bu adam çok korkuyor Alaaddin Ağabeyden. Bir 
arkadaşımıza söylüyor. O gün de ben o arkadaşımı aramıyorum, akşamüstü anyonun, o da bana 
söylemiyor. Sabah 9'da arasın diyorum. Meğerse tabiî her şey ayarlanmış. Polis dinliyor onlan. 
tşi tezgahlayanlar zannediyor ki, ben arayacağım; ama, haberim yok. Arkadaş söylemiyor bana 
böyle bir talep var diye. Saat 11.00'de de adamı öldürüyorlar ertesi gün. Ben bunun üzerine 
anyonun Korkmaz Yiğit'i. Diyorum ki: Bu adamı öldürdüler, ihaleyi de bize yıkma tezgâhı 
kurdular; ama, belki Allah, Yahudi'nin intikamını bana nasip eder. Hatta, bu, polis kayıtlannda 
da var yani. Ama, biz merhametli adamız anlıyor musun, sahibimiz Allah. O günkü bahsettiğim 
adam Erol Evcil. Burada benim elimde yani. Çok özür dilerim. Ben ona burada yine yardım 
ettim, o Kasımpaşalı çingeneler bundan haraç istedi diye. Dışanda bizim kontrolümüzün 
dışında gelişen bir sürü olay oldu. O çingeneler de gidip, garip Karslılarla, Diyarbakırlılann 
kahvesini bastılar, garipleri öldürdüler orada. Amaç, işte, gündeme gelme, yapılana karşılık 
verme. Ve Korkmaz Yiğit'le ilişkimin başlangıcı o. 
Ondan sonra da, ondan bir ev alma durumu var. 
BAŞKAN - O konular aslında... Yani, o sizin kendi şeyiniz. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Onun dışında benim Korkmaz'la bir ilişkim yok yani. 
BAŞKAN-Evet. 
Bu ihale safhasında, burada "Türk Ticaret Bankası ihalesi sebebiyle ben kimseyi tehdit 
etmedim" diyorsunuz. Biraz önce de söylediniz: "Bu ihaleyle ilgilenmedim" diyorsunuz 
buradaki şeyinizle. Bunu mu aynen tekrarlamak istiyorsunuz? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Evet. 
BAŞKAN - Yani, "bu konuyla ilgili hiç kimseyle görüşmedim; dönemde sayın-başbakanla 
veya Eyüp Aşık'la olan..." 
ALAADDÎN ÇAKICI - Ama, şimdi sizi mi kandırayım?.. Kim alsa ondan parayı alacaktım. 
Yani, şimdi doğruyu konuşmak gerekirse. Ama, kimseyi tehdit etmedim, kimseyle işbirliği 
yapmadım. 
BAŞKAN - "Kimseyle işbirliği yapmadım "diyorsunuz?.. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Yapmadım, kesinlikle. 
BAŞKAN - Bu konuyla ilgili Eyüp Aşık'la da konuşmalannızda hiç geçmedi diyorsunuz? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Hayır... Hayır... Ne Mesut Bey bana haber gönderdi ne bir şey... 
BAŞKAN-Anlaşıldı. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Yalnız, Kamuran Çörtük, bir arkadaşımdan haber gönderdi bana. 
Şeyle ilgili; onlar, petrol kurumunu ihaleyle aldılar. Önce Hayyam Gariboğlu'na verilmişti. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Petrol Ofisi... 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayyam'a baskı yapayım diye bana haber gönderdi Mustafa Kefeli'yle. 
Karşılığında da 60 milyon dolar talep ettiler, veririz diye. Tabiî, o ihale, işte sizlerce de malum, 
birinci adam 1 milyar 100 bin dolar veriyor, ikinci adam Ayhan Şahenk 900'a yakın veriyor, 
750 milyon dolar veren Mesut'un adamlan, gizli ortakları 750 milyon dolara alıyor. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - O ihale iptal oldu o zaman değil mi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Sonradan oldu ama. Çok sonra, hükümet düştükten sonra oldu. 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Hayyam Gariboğlu'nun ihalesi, değil mi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Evet. Yani, şunu ifade etmek istiyorum. Birinci adam ihaleye girdi 
aldı. Bu sefer, onu devre dışı bırakmak için beni devreye soktular. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kim devreye soktu, tekrar isim verebilir misiniz? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Kamuran. Kamuran da, Mustafa Kefeli'yi kullandı. Daha sonra 
Kamuran'la konuştum ben. "Alaaddin, biz sana bunu taahhüt ediyoruz" dediler. Ondan sonra 
da, biz de Hayyam'a haber gönderdik. Dedik ki, bak, sen çok yüksek aldın bunu, sen bu 
ihaleden çekil. Sonradan üçüncü adama verdiler tabiî. Biz de 60 milyon doları alamadık. 
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BAŞKAN - Şimdi, ben, birkaç tane şeyi kısa kısa sorup, burada arkadaşlarımla... 
ALAADDÎN ÇAKICI - Çünkü alamadık, bizi yakalattılar. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bir iki şey daha soralım da, ondan sonra... 
"Mesut Beye yumrukla kalsın" dediniz. Bilgi sahibi olabildiniz mi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Kim vurdu diye?.. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Evet, o konu. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Mehmet Eymür vurduruyor. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kime vurdurdu? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Viyana'da bizim bazı arkadaşlarımız var. Yani, ortak bir camianın 
arkadaşları. O çocuk değil de, onlara yakın olan birisi yapıyor bunu. îşte, o basında gündeme 
gelen. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Alaaddin Bey, bu Berna Yılmaz Hanıma bir BMW alınmış. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Erol Evcil vasıtasıyla alınıyor, şey getirip veriyor. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Parasını ödeyen?.. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Parayı ödeyen Erol Evcil, getiren de Mehmet Gedik. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Arabayı getiren Mehmet Gedik, parayı ödeyen Erol Evcil?.. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Evet. 
CEZMÎ POLAT (Erzurum) - Alaaddin Bey, bu Yaşar Topçu'yla ilgili herhangi bir... 
ALAADDÎN ÇAKICI - Hayır, asla. Sadece, Büyük Ankara Otelinde oturuyordum. Mehmet 
Ali Yılmaz, hemşerim olması sıfatıyla... Ben, 1980 ihtilalinde siyasî suçlu olarak yattım. 13 ay 
20 gün. Araştırırsanız, benim ilk, yani, bilgi toplamadaki suçum, örgütsel faaliyet diyor. Benim 
yirmi yıl evvelki yaşantımdan bugünkü insanlar ne suçlu olarak itham edilebilir ne suçludur. 
İnsan yirmi yıl evvelki dostluğunu, yirmi yıl sonra farklı bir konuma gelip yok edemez yani. 
Mehmet Ali Yılmazla benim dostluğum çok eskilere dayanıyor. O Devlet Bakanıydı. Sizler de 
yirmi otuz yıl evvel tanıdığınız bir adamı görseniz, insan olarak selam vermek 
mecburiyetindesiniz. .Oturuyordum. Mehmet Ali Bey geldi. "Gel, buyur" dedi. Yaşar Topçu da 
vardı orada, Ömer Barutçu Bey vardı. Yine, Diyarbakırlı mühendis vardı. Marmaris'te oteli var. 
Sedat... Sedat Bucak değil. Sedat... Diyarbakırlı, mühendis bu. 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Milletvekili mi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Hayır. Ama, Doğru Yol'la çok yakın ilişkileri olan biri. Hep beraber 
oturduk, yemek yedik. Hepsi bana ilgi duydu, Yaşar Topçu ilgi bile duymadı, göz kapaklarının 
altından bize baktı. Ama, Yaşar Topçu, daha sonra bazı ihalelerde yolsuzluk yapmıştır 
yapmamıştır, onu bilemem. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Peki, Mesut Beye Mehmet Eymür vurdurdu diyorsunuz. Bunda 
Tansu Hanımın beyinin bir katkısı oldu mu? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Bakın, çok özür dilerim; Ben, Tansu Hanım için her gün Ayetel Kürsü 
okurdum, her gün ama. Ömrümde -çok özür dilerim, hep erkeğiz- cünüp dolaşmadım. Her gün 
Ayetel Kürsü okurum, Nas okurum, Felak okurum, Elham okurum. Çok az namaz kılarım. 
Senede iki defa; ama, her gün Allah'a yalvarırım. Sahibim o. Ama, çocukluğumdan beri bu. 
Burada da böyle, her yerde böyle. Hep dört kitapla dolaşırım. Bende hem Kitabı Mukaddes var, 
hem Kur'an-ı Kerim var. Kitabı Mukaddes var derken, elhamdülillah Müslümanım yani, her 
şeyden evvel. Kitabı Mukaddesten -anlıyor musun- sadece Yahudi tarihi, Hıristiyanlık... 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Dinler tarihi... 
ALAADDÎN ÇAKICI - Evet. Bilgi edinmek, başka bir şey değil. 
Ben, Tansu Hanım için namaz bile kıldım iki rekât. Dedim ki, Türkiye artık bir 
demokratikleşmeye gidiyor, artık Avrupalı ve dünya Türkiye'ye farklı bakıyor. Ve o zaman da 
Dündar Kılıç'ın kızı ölmemişti. Tatildeydik bir termalde. Onun babasının da İsmet Sezginle 
dostluğu vardı. Onlar onu istiyorlardı, biz de kadını istedik yani. Namaz kıldık. Belki 
kadıncağız o kadar kötü de olmayabilir; ama, Tansu Hanımın ihtirası beyninden evvel hareket 
ediyor. Bir de, tabiî, çevresindeki ekibinde ilk dönem çok çatlak insanlar vardı. Uzun yıllar 
Amerika'da yaşamış, Amerikan mantığıyla hareket ediyor... Öyle bir duruma geldi ki, Celal 
Adan'ın dışında kimse onu Mecliste -anlıyor musun- karşılamadı. Beraber giriyorlardı. Ama, 
hırsız olan onun kocasıdır; yani, Özer Bey, aile dostu ve kirli bazı bürokratlar. 
Başka sormak istediğiniz bir şey Sayın Milletvekilim?.. 
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BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, çalışma konumuzun dışına çıkacağımız sorularla gidersek, 
hem buradaki zamanı uzatıyoruz hem de bizim çalışma konumuza faydası olmayan konular 
üzerinde dolanıyoruz ister istemez. Bizim soruşturma komisyonunun çalışma alanı içerisinde 
kalmaya dikkat ederek soruları... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bir şey tamamlansın diye ben... 
BAŞKAN - Anlıyorum şeylerinizi; ama, konumuz içerisinde kalırsak, daha verimli... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bazı müphem olaylar var ya Başkan... Hani, mesela... 
BAŞKAN - Onun yeri burası değil. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Her zaman bir araya gelip konuşamıyoruz. Mesele o yani. Yoksa... 
BAŞKAN - Anlıyorum ben sizin sorularınızdan ne için sorduğunuzu; ama... 
isterseniz şöyle yapalım. Konu çerçevesindeki şeyleri bir tamamlayalım öncelikle. Faruk Bey, 
eğer bu çerçevede varsa, buyurun. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Ben, az önce görüşülen bu yumruk meselesiyle ilgili... Yani, şu: 
Mesut Yılmaz... 
ALAADDİN ÇAKICI - Kadının ilişkisi... Zannetmiyorum. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Hayır, o anlamda değil. Ben o anlamda sormuyorum Alaaddin Bey. 
Mehmet Eymür eğer bu işi tezgâhlamışsa, yapmışsa... Daha önceki ifadenizde Mesut Yılmaz ve 
Tansu Çiller arasında mekik dokuyor Mehmet Eymür dediniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ama, iktidarda Tansu Hanım var. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani, iktidar da ondan yana diyorsunuz? 
BAŞKAN - Birkaç tane kısa soru var Alaaddin Bey. 
ALAADDİN ÇAKICI - Buyurun. 
BAŞKAN - Eyüp Aşık ile Erol Evcil'in görüşmesini sizin sağladığınız, sizin tanıştırdığınız 
noktasında şeyler var. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet efendim. 
BAŞKAN - Bir; bu doğru mu? Bu talep sizin tarafınızdan mı Eyüp Aşık'a iletildi, o mu istedi 
bu görüşmeyi? 
ALAADDİN ÇAKICI - Eyüp benden istedi beni Erol'la tanıştırsana diye. 
BAŞKAN - Ve bu ihale içindeki gelişmelerden bilgi sahibi olmak istiyorum, bizi Erol Evcil'le 
görüştür diye Eyüp Aşık mı sizden talepte bulundu? 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet efendim. 
BAŞKAN - Diğer bir konu. Bu ilişkilerden sonra, sizin yurt dışında bulunduğunuz dönemde 
Türkiye'ye geliş gidişleriniz oldu mu? Ve bu giriş çıkışlar oldu ise, o dönem içerisinde gerek 
Sayın Aşık'ın bakanlık yaptığı dönemde gerekse Mesut Yılmaz'ın herhangi bir yardımı... 
ALAADDİN ÇAKICI - Ben 1993'te çıktım, bir daha da yakalanıp iade edilene kadar 
Türkiye'ye dönmedim. 
BAŞKAN - Dönmediniz?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Daha önceden aranıyor muydunuz? 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır, aranmıyordum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Arsin'de sık sık kalıyordunuz değil mi? 
ALAADDİN ÇAKICI - Ben kırk yıldır İstanbul'da oturuyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Arsin'de kalmadınız?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Hayır, ben çocuk yaşta çıktım oradan. 
BAŞKAN - Sayın Mesut Yılmaz'la direkt görüşmeleriniz oldu mu? Bu görüşmelerde hangi 
konular?.. Bu Yavuz Ataç meselesi direkt görüşmelerinizde gündeme geldi mi? 
ALAADDİN ÇAKICI - Banka konusunda... Yani, ilk talep edilen dönem, yani, Flash TV'den 
evvel. 
BAŞKAN - Evet. O dönemde direkt görüşmeniz oldu iki defa. Onun dışında?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Onun dışında birbirimize dolaylı haber gönderdik. Arada Eyüp'ü 
kullanarak. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Mesut Yılmaz'la iki kez mi görüştünüz? 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Yolunuz hangi noktada ayrıldı Alaaddin Bey? 
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ALAADDÎN ÇAKICI - Yolumuzun aynldığı nokta... işte onu programladılar. Sen şimdi artık 
başbakansın, Alaaddin Çakıcı'nın sizinle görüşmeleri, bu organizasyonu bir gün basına yansıtır, 
sana sıkıntı verir dediler. Tabiî, o bizim Sherlock Holmes Mehmet Eymür'ün o üstün zekası 
istedi ki benimle Mesut Beyin arasının kopmasını; çünkü, aramız açılmıştı daha evvelden. 
BAŞKAN - Bu Flash TV konusunu da soracaktım; ama... Sizin kendi isteğinizle mi bu Flash 
TV'deki açıklamalarınız oldu? Sayın Mesut Yılmaz'dan veya Aşık'tan Flash TV'ye çıkıp bu 
açıklamaları yapmanız için size bir telkin, bir istek oldu mu? 
ALAADDIN ÇAKICI - Ben onları organize ettim. 
BAŞKAN-Siz ettiniz? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Evet. Ama, tabiî ki, Flash TV, bizi, yani, bu ülkeye damgasını vurmuş 
birinin kan bağı olan birisi -anlıyor musun- o bizi ona hazırladı yani. 
BAŞKAN - Ben son sorumu soracağım. 
Daha önceki dönem içerisinde iyi bir işbirliği ve yardımlaşma var iken, daha sonrasında, 
özellikle Amerika'da bulunduğunuz dönemde yaptığınız konuşmalarda, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
sizi öldürtmek istediğine yönelik bir iddiadan veya o tespitlerinizden bahsediyorsunuz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
BAŞKAN - Bu dönüşüm -biraz önce Faruk Bey de sanıyorum onu sormak istedi- hangi 
noktada oldu size göre? Yani, iyi ilişkiler devam ederken, hangi noktada koptu ve sizi 
öldürtmeye yönelik birtakım teşebbüslerin içine girdiği şüphesine kapıldınız? O konuda bir şey 
söyleyebilir misiniz? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Şüphesine kapılmadım. Bizzat -ben burada ismini 
açıklayamayacağım- yine devletin çok önemli bir kurumundan birkaç tane arkadaşımdan 
aldığım bilgi. 
BAŞKAN - Sizce ne oldu ki, o noktaya yöneldi? 
ALAADDÎN ÇAKICI - îşte, bir gün, benimle olan ilişki nitekim meydana çıkınca hükümet 
düştü. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bu BMW'yi ne için almış olabilir Mehmet Gedik, Erol Evcil? Ne 
karşılığı olarak? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Orasını bilemiyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Yani, bir kredide filan yardımcı olunmuş?.. 
ALAADDÎN ÇAKICI - Hayır, bilemiyorum. Şimdi desem ki, bir kredi karşılığıdır veyahut da 
ekonomik imkânları zayıf da bir katkıda bulundu. Bu konuda bir şey diyemiyorum. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, sizin sorularınız... 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Alaaddin Bey, Yavuz Ataç'la tanışmanız hangi yıl veyahut da 
çok eski bir dostluğunuz filan var mı? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Bu konulara hiç girmek istemiyorum. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Alaaddin Bey, az önce Başkanımın da ifade ettiği gibi, Mesut 
Yılmaz'ın sizi öldürtme hadisesi olduktan sonra, sizin, Mesut Yılmaz'a herhangi bir tehdit veya 
herhangi bir, neden, niçin gibi bir baskı, soru, tehdide varan bir yaklaşımınız, bir ifadeniz oldu 
mu, bir görüşmeniz oldu mu? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Bakın efendim, bunlar teklif ettiler CIA'ya benim için. Aslında FBI'a 
ettiler teklif. Dediler ki, Alaaddin Çakıcı'nın karşılığında biz size Usame Bin Ladin'in ölüsünü 
Afganistan'da teslim edelim. General Dostum'u iyi kullanarak. Vardı ya Özbek General. Önce 
komünistti, sonradan milliyetçi oldu. Onun Türkiye'yle, servisle ilişkileri son derece iyiydi. 
Teklif edildi, bunu Amerikalılar kabul etmedi. 
SALÎH DAYIOĞLU (îzmir) - Ne beklemiş olabilir bu tür bir şeyden? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Mehmet Eymür... Sizler de yıllardır tanıyorsunuz. Devletin mihenk 
taşı olan bir kurumun çok gizli olan raporlarını iki devredir bu adam basın kuruluşlarına 
sızdırıyor. Bu adamın vatanperverliği, milliyetçiliği, yurtseverliği ortada yani. Son derece kinci 
bir adam. Aslında son derece korkak bir adam. Onu psikologa götürseler -anlıyor musun1 bütün 
rahatsızlıkları bilinçaltındaki korkuda yatıyor. 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Peki Alaaddin Bey, bir çelişki yok mu şimdi? Mesut Bey size karşı 
olmakla bu bilgilerin sızması tarafınızdan mümkün olacaktı. Yani, bunu nasıl?.. Bir çelişki var. 
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Yani, siz Mesut Beyle cepheleştiğiniz zaman, sızmaması gereken bilgilerin sızma ihtimali daha 
yüksek. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ama, onun için ben öldürülmek isteniyorum işte. Teklif ediliyor 
Amerika'ya. Amerikalılar kabul etmiyor bunu. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Devamı öldürülmek... 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Bu öldürülme hadisesi, biraz önce bahsettiğiniz Raşit Dostum 
vasıtasıyla Amerika'nın orada ele geçirmek istediği, terörist diye nitelendirdiği bir şahsa 
karşılık sizin... 
ALAADDİN ÇAKICI - Benim kopmam. Amerikalılar bunu kabul etmiyor. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Bunun altından şöyle bir şey mi çıkıyor? 
ALAADDİN ÇAKICI - Takas. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Takas ve bahse konu olan kişilerle ilgili elinizde olan bilgi ve 
dokümanların açığa çıkmaması, susturulmanız yönünde. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Tabiî; açıklanmadan önce öldürülmesi, ortadan kaldırılması... 
ALAADDİN ÇAKICI - Yalnız, Mehmet Eymür'le bizim iplerimiz son derece kopmuş. Ben de 
bir gün arıyorum, o bakıyor ki, olmuyor... 
Ve çok enteresan bir şey anlatayım ben size burada. Susurluk raporunu Mehmet Eymür daha 
evvel hazırlıyor, Doğu Perinçek e veriyor ve Doğu Perinçek, Susurluk raporunu gazetesinde 
gündeme getiriyor. İşte, orada, Abdullah Çatlı'nın kullandığı kimliği, ilişkilerini filan. Daha 
sonra, tabiî, bu rapora ilgi duyulmuyor. Duyulmayınca, Mehmet Eymür, eski bana bağlı olan, 
kader arkadaşım olan birkaç tane ülkücüyü programlıyor ve benimle irtibata geçiyor. Çocuk 
"Ağabey, bu Doğu Perinçek, senin için de 'CIA ajanı' dedi. Bu topalı koparalım mı" diyor. O 
arada Amerika'da benim yanımda başka biri var. O da, sabahleyin kalkıyor evinden, 
konuşuyordum, diyor ki durup dururken: "Ağabey, bu topal ölmek mi istiyor, bunu öldürtelim 
mi" diyor. Onun üzerine biz bu işe engel oluyoruz. Yani, Eymür, orada iki tane ülkücüyü 
kullanarak Doğu Perinçek'i öldürtecek, ihaleyi de bana yıkacak. Ve iki yıldır benimle 
konuşmayan adam kardeşimi buluyor, servise çağırıyor Yenimahalle'ye, binaya. Oradan ben 
anyonun. Bana "vallahi billahi Alaaddin, ben senin için kötü düşünmedim, senin hasımlannla 
Yavuz Ataç görüşüyor. Sık sık görüşelim" diyor. 2,5-3 yıldır bir kopma bağımız var. Birkaç 
gün sonra da beni arıyor işte: "Bir şeyler düşünüyorsun, biraz bekle" diyor. Benim bir şey 
düşündüğüm yok, sen organize ediyorsun Doğu Perinçek'in işini dedim. Ne zaman trafik kazası 
olunca, Doğu Perinçek'in yayımladığı rapor gerçekleşiyor, Mehmet Eymür geçici süre 
kahraman oluyor; ama, Mehmet Eymür'e bakıyorsun, kullandığı adamlarda eroin işi yapan var, 
tahsilatçılık yapılmış, insan kaçırılmış, öldürülmüş. Madem ülkesini bu kadar seviyor, niye 
gelip burada DGM'ye ifade vermiyor? Soruyorum. 
BAŞKAN - Peki. 
Buyurun Salih Bey. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Alaaddin Bey, milletvekilleri olarak biz buradayız. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet efendim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Başkan konuşmasının başında söyledi. Meclisin verdiği bir 
görev çerçevesinde sizden alacağımız birtakım bilgiler, sizin tanıklığınıza başvurmak amacıyla 
buraya geldik ve birtakım ciddî şeyler koydunuz ortaya. Bunlar için evvela bir teşekkür 
ediyorum. 
ALAADDİN ÇAKICI - Hepinize ben teşekkür ediyorum, buraya kadar yorulup geldiğiniz için. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Estağfurullah. 
Şimdi, bu deşifre olan birtakım konuşmalar, telefon konuşmaları, televizyonda yayınlanan 
olaylar var. Bunların dışında başka kasetlerin olduğunu, bunların sizde kaldığını ve bunları şu 
anda açıklamak istemediğinizi ifade ettiniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - O tamam... 
ALAADDİN ÇAKICI - Yalnız, tabiî, bu cumhurbaşkanlığı seçiminden evvel ben bu ifadeyi 
verdim. Alt komisyona bir ifade verdim. Mesut Yılmaz, yıllardan beri bir şeyin üzerine 
oynuyor; cumhurbaşkanlığı makamına. İcranın başı. Tabiî, genelde bir savaş hali olduğu zaman 
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cumhurbaşkanı direkt ordunun başına geçiyor, başkumandan oluyor. Ben de bir Türk olarak, 
kan bağında bir Ermeni kan bağı olan bir adamın, yani, 5 000 yıllık tarihi olan kutsal bir ocağın 
başına Ermeni kan bağı olan bir adamın geçmesini istemedim. Ondan açıkladım ben onu 
kamuoyuna. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Benim burada öğrenmek ve sormak istediğim şey şu: Birtakım 
ilişkilerden, birtakım görüşmelerden bahsettiniz. Bu ilişki ve görüşmelerden bahsederken 
kullandığınız bazı isimler oldu. Bu isimlerin dışında, sizce açıklanmasında uygun gördüğünüz 
veya mahzur görmediğiniz bazı isimler daha var mıydı, bir. İki; bunu şunun için soruyorum: 
Millet adına biz bir rapor düzenleyeceğiz, bu düzenleyeceğimiz raporu Genel Kurula 
sunacağız. Burada sizin açıklamalarınız bizim için çok büyük önem arz ediyor. 
ALAADDİN ÇAKICI - Çok özür dilerim Sayın Vekilim. Bugüne kadar Mesut Yılmaz'ın 
babaannesinin Ermeni olduğunu bütün partilerde bilmeyen yok veyahut da kulağına gelmeyen 
yok; ania, onu bugüne kadar kimse açıklayamadı. Onu ben açıklıyorum. Ben, Türkiye 
Cumhuriyeti, Allah ve devletin dışında kimseden korkmam, kimseye de taviz vermem. 
Hükümetler önemli değil benim için, benim için önemli olan devlet. Sizler gelip gidiyorsunuz 
dört senede bir; ama, Türkiye Cumhuriyeti baki. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tabiî. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ama, nüfus kaydında mühtedî diye yazıyor. Yani, sonradan 
hidayet bulmak diye. Yani, bunun zaten kaydı var. Yani, o babaannesinin Ermeni dediğiniz... 
ALAADDİN ÇAKICI - Ama, bu daha evvel meydana çıktığı zaman o yaprağın kopartıldığını 
da biliyor musunuz? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Onu bilmiyoruz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Eyüp Aşık'ın kasetinde var bu. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Şimdi bu çerçevede bizim hazırlayacağımız raporda biz vicdanî 
bir sorumluluk altına giriyoruz. Bu vicdanî sorumluluk altına girerken, dolaylı olarak siz de 
aynı vicdanî sorumluluk içine girmiş oluyorsunuz. Ben böyle mütalaa ediyorum olayı. 
ALAADDİN ÇAKICI - Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bana savaş açtıktan sonra Mesut Bey, 
gerçekten Türkiye'de çetelerin üzerine gitti. Bu da doğrudur. Yani, beni yok etmeyi kafasına 
koyduğu zaman, önce beni yok etmesi lazım. Bana karşı onu uygulamaya başladığı zaman, 
diğer, adı çete diye tabir edilen şeylerin üzerine gitti; ama, kendi ekibini korudu. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Yani, bunu şöyle algılayabilir miyiz?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Kendi ekibini korudu. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Anladım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kendi ekibini anlayamadım. 
ALAADDİN ÇAKICI - Kamuran Çörtük... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Şimdi, bu çerçevede, vicdanî sorumluluğumuzu, biz rahat 
olabilmemiz adına, siz rahat olabilmeniz adına, son bir göreviniz olarak, şu konuştuklarımızın 
dışında, bildiğiniz, sorulmayan, yahu şu da sorulsaydı şu cevabı verseydim diye 
düşünebildiğiniz, düşünebileceğiniz herhangi bir şey varsa, bize bu konuyu lütfen açıklarsanız 
seviniriz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Şunları kapatın, bir şey söyleyeyim size. 
(Kayıt kapatıldı) 
BAŞKAN - Başka sorunuz var mıydı Salih Bey? 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Benim başka sorum kalmadı. Bir kere daha bakayım da... 
BAŞKAN-Sizlerin?.. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Şöyle bir genel soru sorabilir miyiz? Tabiî, bu ilişkileriniz var 
birçok konuda. Yani, işinizi kolaylaştıran veya zorlaştıran siyasetçiler diye bir şey ifade edebilir 
misiniz isim olarak? Yani, önünüzde takoz olan siyasetçiler veya... 
ALAADDİN ÇAKICI - Tabiî, Tansu Çiller'e yakın olan bazı kesimler bir devre beni korudu, 
Eymür korudu. Daha sonra ilişkilerimiz bozuldu. Sonra, Mesut hemen iktidara geldiği gibi 
hemen bize tavır koydu; yani, o korumadı bizi yani. Ben ondan korunma da beklemiyordum 
yani; çünkü, boynunda beş altı tane iple dolaşan bir adam. Buraya da geldim, kimseden şefaat 
dilenmeden geldim, beni Türkiye'de neyin beklediğim de bilmeden geldim yani. Çünkü, 
Sadettin Tantan'la bir masada asla oturmamışım; ama, yıllardır uzaktan tanırım; iyi bir adam, 
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namuslu bir adam olduğunu bilirim yani. Polis kökenlidir. Parlamentoya pek alışamamıştır, 
hâlâ polisliğini üstünden attığı yoktur; ama, iyi bir adamdır, namuslu bir adamdır. Mesut Bey 
eskiden Aşık'ı kullanıyordu, şimdi de Tantan'ı kullanıyor. Genel Başkanıdır. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Kongrede Genel Başkan seçiminde katkınız oldu mu Mesut Beye? 
ALAADDÎN ÇAKICI - Hayır, yok. 
BAŞKAN - Sorduğunuz sorular hep kayda geçiyor değerli arkadaşlarım. Demin bir şeyi 
hatırlattım. Yani, konu içinde kalırsak... Bu sizin sorduğunuz sorular da kayda geçiyor. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Ben bir soru daha sorayım Alaaddin Beye. Az önce, belli bir 
süre Tansu Hanım beni korudu, kolladı gibi bir ifadede bulundunuz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Yani, ekibinden. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Aynı şey, zannederim, Mesut Yılmaz döneminde de olmuş. 
ALAADDİN ÇAKICI - Korunmadım Mesut Yılmaz'ın döneminde. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Öyle bir talebiniz yok. 
ALAADDİN ÇAKICI - Talebim yok; ama, korunmadım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Ama, size sahip çıkma gibi bir olay söz konusu. Bunun sebebini 
bir izah edebilir misiniz? Yani, Alaaddin Çakıcı'ya bu insanlar neden yakın olmak istedi veya 
niçin sizin bahsettiğiniz anlamda... 
ALAADDİN ÇAKICI - Ama, iktidara gelmesine yüzde 65 neden oldum. Daha niye sahip 
çıkmasın?! 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sebep o diyorsunuz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Evet. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Teşekkür ederim. 
MURAT AKIN (Aksaray) — Peki, Tansu Hanım korudu diyorsun. Tansu Hanımın haberi var 
mı bu Eymür'ün sana yardımcı olduğundan? 
ALAADDİN ÇAKICI - Zannediyorum var. Zannediyorum... Takdire konuşmuyorum. Ama, 
kocasının direkt haberi var. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bir de son bir soru, genel bir soru: Alaaddin Bey, Alaaddin Çakıcı 
kim ve bu ilişkilerde, yani, bilhassa, bu ihale, Türkbank ve benzeri ilişkilerdeki Alaaddin 
Çakıcı kim size göre yani? Ne yapmak istedi? 
ALAADDİN ÇAKICI - Bana göre, vatandaşım. Belki yasaları ihlal etmiş olabilirim. Yani, 
burada bağımsız yargı organları da bizden hesap soruyor. Sizler mebus olmadan evvel nasıl 
vatandaş iseniz, ben de öyleyim, öyleydim; ama, basın bizi sürekli gündeme getirme kaydıyla -
anlıyor musun- bize bir şey yakıştırdılar. Yani ben çok özür dilerim; milliyetçilik, yasaları ihlali 
meşrulaştırmaz. Ülkesini sevmek, vatansever olmak, bir ülkedeki yasaları ihlali 
meşrulaştırmıyor. Ben de normal bir vatandaşım. Belki yasaları ihlal etmişim, bağımsız yargı 
organlarına da burada şimdi hesap veriyoruz. Yoksa -anlıyor musun- ne herhangi bir kurum 
tarafından programlanmış, eğitilmiş, yönlendirilmiş... Ha, Mehmet Eymür'ü nereden 
tanıyorsun, ilişkilerin ne olabilir; yahut, bir başka birini nereden tanıyorsun, ilişkilerin nereden 
olabilir... Tabiî, bu sorular da insana sorulur. Ha, benim onlarla resmî bir organik bağım hiçbir 
dönem olmamıştır. Çok özür dilerim, bizim adımız kabadayıya çıkmıştır, gece dünyasında, 
bakmışız, bir adam gelmiş, selam vermiş, ya hemşerim yanımda olmuş ve tanışmalarımız hep 
bu düzeyde olmuş. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Alaaddin Bey, benim son bir öğrenmek istediğim... Şayet 
bilginiz varsa. Eze Zeytincilik diye bir şirket bu. Erol Evcil'in şirketiydi. Bu Eze Zeytincilik 
şirketinin tamamı -bilginiz varsa tabiî ki- Erol Evcil'in şahsına ait miydi? Yoksa, Eze 
Zeytincilik şirketiyle, Mesut Yılmaz veya kardeşi Turgut Yılmaz'ın herhangi bir sermaye 
noktasında bağlantısı var mıydı, yok muydu? 
ALAADDİN ÇAKICI - Yine şunları kapatalım da ben söyleyeyim. 
(Kayıt kapatıldı) 
BAŞKAN - Alaaddin Bey, şu ana kadarki samimî çerçevede ortaya koymuş olduğunuz... 
ALAADDİN ÇAKICI - Doğru konuştum. 
BAŞKAN - ...ifadeler bakımından teşekkür ediyorum. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ben teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Kayda geçmesini istediğiniz, söylemek istediğiniz hususlar var ise en son, açık 
olarak, serbest olarak, sizin söyleyeceklerinizle kayda geçmek ve öylece bitirmek istiyorum. 
Biraz önce söylediklerinizi, kayıt kapalıyken söylediklerinizi de söyleyebilirsiniz, başka şeyleri 
de söyleyebilirsiniz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Benim, normal cezaevinde bulunan, yasalan ihlal eden bir Türk 
vatandaşı olarak, eğer bu ülkede temiz eller operasyonu başlayacaksa... Bunu İtalya'da yaptılar; 
ama, italya'da bu işi yapanlar bu işe inandılar. Eğer bu komisyon, bu bilgileri toplayıp... 
Cumhuriyet başsavcısına mutlaka vereceksiniz bunları bildiğim kadarıyla. 
BAŞKAN - Yok. Biz sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor olarak vereceğiz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ama, daha sonra, ondan sonra, herhalde... 
Burada benim yargılanmam, benim ceza almam gerekliyse, ben de yargılanmalıyım, ben de 
ceza almalıyım. Yoksa, bu, Susurluk raporu gibi rafa kaldırılmasın. Eğer kaldmlacaksa, hiç 
kendinizi üzmeyin, yorulmayın yani. 
Niçin gülüyorsunuz efendim? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Endişe duyuyorsunuz demek ki. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ha, sizlerden değil... 
MURAT AKIN (Aksaray) -Neticeden?.. 
ALAADDİN ÇAKICI - Neticeden yani. 
Benim de talebim bu yani; vatandaş olarak talebim. 
BAŞKAN - Başka söylemek istediğiniz? 
ALAADDİN ÇAKICI - Başka... Hepinizi Allah korusun, ne diyeyim. 
Bir de böyle sinirli içeri girdim, özür dilerim. Kapıya vuruyorken demir kapı elime çarptı, 
parçalandı elim, kan aktı. Biraz da bu gardiyanlara sıkıntı verdik niye böyle oluyor diye. Tam o 
arada da beni çağırdılar. Aslında protesto edecektim onları. Yani, bir başka biri olsaydı hiç 
gelmeyecektim buraya, hastayım diyecektim yani. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
ALAADDİN ÇAKICI - Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun. 

6.ESAT KAYA: Komisyonumuzun 05.05.2000 tarihli toplantısında vermiş olduğu 
sözlü ifadesinde özetle ;(EK-6) 

Erol EVCİL' i , Mustafa ÇAĞLAR dolasıyla tanıdığını,kendisiyle birkaç kez işyerinde 
ve çekirgedeki Kervansaray Otelde görüştüğünü,şark hizmetinin çıktığını.eşinin sağlık 
problemleri nedeniyle bırakıp gidemeyeceğini belirterek, 1995 yılının Temmuz ayında birkaç 
arkadaşı ile birlikte istifa ettiğini Erol EVCİL ' in yanında çalışmaya başladığını, Erol EVCİL 
cinayet faili olarak aranmaya başlanmasından sonra yanından ayrıldığını belirtmiştir. 

Bir soru üzerine ,Erol EVCİL ile Eyüp AŞIK 'in İstanbul 'daki Plaza Otelinin 
kafesinde görüştüğünü, kendisinin lobide beklediğini.bunun dışında başka görüşmelerine şahit 
olmadığını ifade etmiştir. 

Alaattin ÇAKICI ile Erol EVCİL arasında hiç telefon görüşmesine şahit oldunuz mu? 
Sorusuna ise özetle şunları söylemiştir. 

Erol EVCİL'in askerliğe elverişsiz raporu alması nedeniyle cezaevinde bulunduğu 
zamanda Alaattin ÇAKICPnın kendisinin kullandığı cep telefonundan arayarak Erol EVCİL 'e 
cezaevinde nasıl ulaşabileceğini,kendisinin görüşüp görüşmediğini sorduğunu, kendisinin 
görüşme imkanının olmadığını ,Erol EVCİL'e ait herhangi bir telefon bilmediğini beyan 
etmiştir. 

Erol EVCİL'in Ahmet Mesut YILMAZ ' la yaptığı görüşmelerine şahit oldunuz 
mu?Görüşme kaz kere gerçekleşti? Sorusunu ise,aynen şöyle cevaplamıştır." Ben Mesut Beyi 
iki defa yüz yüze gördüm. Bir tanesi, eskiden Anavatan Partisi milletvekiliydi, İbrahim 
Yazıcı'nın oğlu Serkan Yazıcı'nın vesilesiyle oldu. Yavuz Ataç, Mesut Beyin evini bilen varsa, 
altında Elegant diye bir cafe var, orada bekliyordu, biz oraya geldik Erol Beyle. 5, 10 dakika 
sonra Serkan geldi. Dördümüz birlikte Mesut Beyin konutuna geçtik. Yanılmıyorsam ikinci kat, 
şişman bir sekreter hanım vardı. 5 dakika falan orada bekledik. Hemen girişimizden sonra 
Yavuz Ataç, o karşımızda bulunan kapı değil de arka taraftan bir yerden geçti. 20 dakika sonra 
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da Mesut Bey ön kapıdan Erol Evcil'i karşıladı, bir yarım saat görüşmeleri oldu. Tekrar çıktı, 
yolcu etti, Yavuz Ataç gelmedi yani. Biz, Serkan falan üçümüz ayrıldık oradan. 
BAŞKAN - Yavuz Ataç orada mı kaldı? 
ESAT KAYA - Orada kaldı. 
Bu görüşmeye şahit oldum." 

İkinci kez bir yılbaşı gecesi Bursa Uludağ'da Yazıcıların otelinde karşılaştıklarını ifade 
etmiştir. Bunun dışında telefon görüşmesine şahit olmadığını söylemiştir. 

BMW aracı alım konusunda yönetilen bir soruyu ise,Esat KAYA özetle şöyle 
cevaplamıştır; Erol EVCİL 'in kız arkadaşı için bir BMW araba alındığını aracın daha sonra 
satıldığını ve kız arkadaşı için yenisinin alındığını,başkası için alınıp alınmadığı hakkında 
bilgisi olmadığım belirtmiştir. 

7.YAVUZ ATAÇ: Komisyonumuzun 11.05.2000 tarihli toplantısında vermiş 
olduğu sözlü ifadede;(EK-6) 
Mesut Yılmaz'la görüştüğüm doğru. O da muhtemelen bu Susurluk kazasını takip eden üç dört 
ay içinde -şu anda kesin tarihini hatırlamıyorum- bu görüşme Mesut Yılmaz tarafından yapılan 
bir talep üzerine gerçekleşti. Bana intikal eden bilgi budur. Bu görüşmeyi kimlerin temin ettiği 
konusunda benim ayrıntılı bilgim mevcut değil. Yalnız, görüşme talebinin gerekçesi olarak 
benim birikimlerim itibariyle Mesut Yılmaz'ın o dönemde almış olduğu inisiyatif de, kendisini 
yanlış istikamette sevk etmekten alıkoymak, bu amaçla bir görüşmenin faydalı olacağı tarafıma 
intikal ettirildi. Ben de devletin bir görevlisi olarak bunu memnuniyetle kabul ettim ve görüşme 
zamanını, yerini, saatini tamamen kendileri belirlediler ve bana o saatte orada bulunmam intikal 
ettirildi. Ben de orada bu görüşmeyi yaptım. Kendisiyle aşağı yukarı dört küsur saat görüştük. 
BAŞKAN - Yeri ve zamanı konusunda?.. 
YAVUZ ATAÇ - Zamanı konusunda kesin bir tarih hatırlamıyorum. Muhtemelen Susurluk 
kazasını takip eden üç veya dört ay içinde olabilir. 
Yeri Nenehatun Caddesinde kendi ikametgâhı herhalde, orada başbaşa yaptık görüşmeyi, iki 
kişi... 
BAŞKAN - Konuta yalnız mı gittiniz? 
YAVUZ ATAÇ - Gayet tabiî. Konuta ben yalnız gittim. Ama, orada başkaları da herhalde 
vardı; yalnız onların varlığından bilgim yok; yani, Mehmet Gedik'in orada olduğunu söylediler; 
ama, ben kendisini tanımam, etmem. 
BAŞKAN - Erol Evcil'i tanır mısınız? 
YAVUZ ATAÇ - Evet, tanırım. 
BAŞKAN - O gün orada mıydı? 
YAVUZ ATAÇ - Olabilir... Görüşmeyle kendisinin bir ilgisi yok. Görüşmeye de katılmadı, 
görüşmeyle de herhangi bir benim kanalımdan bir ilgisi yok; ama, öbür kanaldan olabilir. 
BAŞKAN - Konutta mıydı o gün? 
YAVUZ ATAÇ - Olabilir... Muhtemelen oradaydı, hissettiğim kadarıyla oradaydı; ama, ben 
kendisiyle görüşmedim. 
BAŞKAN - Görüşmediniz. 
Sayın Mesut Yılmaz muhalefet lideriydi. Ona yönelik yurt dışından yapılan saldırı ile bir 
bağlantısı var mıydı bu görüşmenizin? 
YAVUZ ATAÇ-Hayır. 
BAŞKAN - Veya görüşmenin "4,5 saat sürdü" diyorsunuz, muhtevası hakkında bir bilgi 
vermeniz mümkün mü? 
YAVUZ ATAÇ - Gayet tabiî efendim. 
Önce, isterseniz ben kendi birikimimi özet olarak size takdim edeyim. Benim, tesadüfen, 
Türkiye'de güvenlik konularında biraz benim de elimde olmayacak şekilde önemli bir 
birikimim oluştu. Mesela, Özel Harekât Timlerinin eğitiminde görev aldım; Gölbaşı'nda bir yıla 
yakın görev yaptırdım. Daha önce o kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kocadağ'la yurtdışında 
beraber bir eğitim gördük. Ben Silahlı Kuvvetlerden, o da Emniyet bünyesinden katıldı ve daha 
önce ben Özel Harp Dairesinde uzun yıllar görev yaptım. Orada yaptığım görev de sıradan bir 
görev değildi. Türkiye'nin gündeminde bulunan bazı konularla doğrudan ilgim oldu. 
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Dolayısıyla, bunlan bugün kamuya yansıtıldığı şekliyle veya o günlerde kamuya yansıtıldığ 
şekliyle değil de daha doğru olarak devletin ilgililerine intikal ettirme ihtiyacını da hissettim 
ben. Mesut Yılmaz'la görüşmemizin başında da kendisine şunu söyledim. Siz bir inisiyatif 
aldınız; daha önce de devlette Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapmış, şu anda da 
anamuhalefet lideri olan çok önemli bir insansınız. Dolayısıyla, sizin aldığınız bu inisiyatifde 
doğru enforme edilmeniz lazım. Ben de bu bilgilere sahibim. Şimdi siz bana sorun, ne 
istiyorsanız, ben size doğrusunu söylerim, tabiî, belli hudutlar dahilinde ve bu doğruları 
kendisine Türkiye'de yaşananları başından almak suretiyle o güne kadar anlatmaya çalıştım. O 
arada o yumruk konusu da gündeme geldi; ama, o konuyla benim bilgim olmadığı için herhangi 
bir bilgi kendisine veremedim. Bilseydim, zaten daha önce ilgili makamlara da verirdim. 
BAŞKAN - "Görüşme talebi sayın Mesut Yılmaz'dan geldi" diyorsunuz. 
YAVUZ ATAÇ - Evet, görüşme talebi benden kaynaklanmadı, ben istemedim bu görüşmeyi, 
ben görüşeyim diye bir girişimde bulunmadım. 
BAŞKAN - Bu talebi size doğrudan kendisi mi telefonla, yoksa?.. 
YAVUZ ATAÇ - Hayır, dolaylı olarak intikal etti. Şimdi hatırlamıyorum. Yani, o dönemde 
birçok insanla görüşüyorum. Benim kendi bünyemde de yaşadığım meseleler vardı; yani, MİT 
bünyesinde de, müsteşarla, ne bileyim, işte, o tarihteki bazı görevlilerle, açıkçası, çok fazla bir 
uyum içinde de değildik; çünkü, o günün şartları öyle gerektiriyordu. Yani, benim o görüşme 
amacım, tamamen Mesut Yılmaz'ın o dönemde, işte bu Susurluk adıyla anılan olaya karşı aldığı 
inisiyatifte yanlış hareket ederek de ülkeye zarar vermesini engellemektir. Benim amacım odur. 
BAŞKAN - "Kimin kanalıyla geldiğini hatırlamıyorum" diyorsunuz. 
YAVUZ ATAÇ - Hayır. Kanallar birkaç, tek kanaldan değil. O dönemde benim bu görüşmeyi 
yapmamı, başkalarıyla görüşmeyi yapmamı isteyen çok başka resmi görevliler de vardı sadece. 
BAŞKAN - Hayır... Hayır.... Sayın Yılmaz'ın size bu talebi kimin vasıtasıyla ilettiği?.. 
YAVUZ ATAÇ - Hayır, onu hatır... Bana telefonla intikal ettirildi bu. Telefonla derken 
görüşme saati, zamanı, yeri, ondan sonra ben o görüşmeyi yaptım. 
BAŞKAN - Sayın Ataç, bu görüşmeden sonra Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlık yaptığı 
dönemde, Eyüp Aşık'ın bakanlık yaptığı dönemde başka görüşmeleriniz oldu mu; olduysa, 
hangi konularda oldu; gerek Sayın Mesut Yılmaz'la, gerekse Sayın Aşık'la? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır, kendisinin başbakan olduğu dönemde hiçbir şekilde görüşmem 
olmadı; ne telefonla ne yüz yüze ne bir vasıta aracılığıyla, hiçbir şekilde... 
BAŞKAN - Eyüp Aşık'la hiç görüşmeniz oldu mu? 
YAVUZ ATAÇ - Oldu; ama, o bakanlık döneminde değildi. 
BAŞKAN - Daha öncesinde miydi?.. 
YAVUZ ATAÇ - Herhalde; tam hatırlamıyorum; ama, bakan değildi; ama, o güven oyu 
sıralarında filandı. Özel bir görüşmeydi bu. 
BAŞKAN - Tamamiyle özel... 
YAVUZ ATAÇ - Özel. 
BAŞKAN - Bu özel görüşme sizin MİT içerisinde bir göreve gelebilmeniz konusu muydu? O 
konuda bir karşılıklı talep veya görüş alışverişini mi içeriyordu, yoksa daha başka özel, 
tamamiyle özel?.. 
YAVUZ ATAÇ - O tarihte MİT içerisinde ben kendi düzeyimle uyumlu bir görevdeydim; 
yani, bir göreve getirilmem filan söz konusu değildi. İhtiyacım da yoktu, MİT'in de ihtiyacı yok 
o tarihte. Dolayısıyla, bizim görüşmemiz, kendilerinin iktidara geldiğinde güvenlikle ilgili neler 
yapabileceği konusunda benden böyle bir özet fikir almıştır. Hepsi o kadar. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, sizlerin konuya yönelik olarak sormak istedikleriniz varsa, sizler 
buyurun. 
KEMAL VATAN (İzmir) - Alaattin Çakıcı'yla telefonla görüştünüz mü? 
YAVUZ ATAÇ - Gayet tabiî... 
Ne zaman yalnız "görüştünüz mü" dediğiniz? 
KEMAL VATAN (İzmir) - Bu dönemde. 
YAVUZ ATAÇ - Ben, Alaattin Çakıcı'yla 1987'den beri görüştüm, 1987'den itibaren, işte, ben 
görevden ayrılana kadar görüştüm. 
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KEMAL VATAN (izmir) - Peki, bu bahse konu dönemde DYP ve ANAP yetkilileri hakkında 
görüşmeleriniz oldu mu? 
YAVUZ ATAÇ - Benim Alaattin Çakıcı'yla görüşmelerimin tamamı, kendi görevimle ilgili 
teknik konulardadır. Onun dışında, hiçbir şekilde, ne siyasî ne ticarî ne diğer bir şekilde 
görüşmem olmamıştır. Sadece özel olarak memleketin meseleleriyle çok fazla ilgili bir insandı; 
işte, onu da hoş tutmak açısından zaman zaman o şekilde görüşmelerimiz oluyordu; ama, hiçbir 
şekilde ticarî, siyasî bağlantılar falan içeren görüşmeler değildi. 
KEMAL VATAN (izmir) - Peki, Çakıcı'nın Amerika'dan Kanada'ya geçişinde rolünüz oldu 
mu? 
YAVUZ ATAÇ - Öyle bir bilgim yok; geçtiğini de bilmiyorum. 
KEMAL VATAN (İzmir) - Yine, Çakıcı'ya bu kırmızı pasaport temini konusunda bildikleriniz 
var mı? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır, zaten o konuda bir yargı da devam ediyor; orada ifade ettim. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Yavuz, ben de, tabiî, bununla ilgili ... hazırlığı 
okuduğum için soruyorum. "Alaattin Çakıcı'yla görev ilişkisi nedeniyle tanıştım" diyorsunuz. 
Getirdiniz; ama "Alaattin Çakıcı'yla 1987'den beri görüşüyorum" diyorsunuz; belli, tabiî, 
MÎT'le ilgili göreviniz olduğu için, görüşürsünüz. Acaba, Çakıcı MİT'te görev aldı mı? MİT'le 
ilgili görevi var mıydı? 
YAVUZ ATAÇ - Şimdi, tabiî, bazı şeylerin hududunu belirlemek lazım. Şimdi, burada sizin; 
yani, bilmiyorum, limitleriniz... Ben, şimdi, bunu ifade etmeye burada... Ben zaten bunu ifade 
ettim; yani, MİT'te görev almanın tarifi çok geniştir, MİT'in kadrosunda hiçbir zaman görev 
almadım. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Hayır, çünkü, ifadenizde diyorsunuz ki: "Memleket 
meseleleriyle çok ilgileniyordu." Çakıcı, işte, malum, bir sürü işlere karışmış, memleket 
meselesiyle ilgilenirken; yani, siyasîlerle alışverişten dolayı mı ilgileniyordu, yoksa memleket 
meselesi dediğimiz -vatanımızı hepimiz seviyoruz- yani, o açıdan, MİT'le ilgisi var mı?.. 
YAVUZ ATAÇ - O son söylediğiniz konuyla ilgili olarak; yani "vatanımızı hepimiz 
seviyoruz" diyorsunuz ya, o insan da kendisini vatanını seven bir kişi olarak hep takdim 
etmiştir; biz de kendisini o çerçevede gördük. Yani, suçları ayrı meseledir. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Biz burada yargı değiliz zaten. 
YAVUZ ATAÇ - Gayet tabiî. 
Benim kendisiyle o çerçevede görüşmelerim olmuştur. Kendisi gönüllü olarak memlekete her 
zaman hizmet etmek isteyen bir yapıda olmuştur. O çerçevede "ağabey, ne olacak bu bilmem 
ne, şu ne olacak?.." İşte malum, artık siz, bunu, takdir edersiniz tabiî, o çerçevede 
görüşmelerimiz kendisiyle oldu. 
BAŞKAN - Buna bir ilave yapabilir miyiz. 
Bu bahsettiğiniz çerçevedeki görüşmelerinizde siyasî irade haberdar ediliyor muydu? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır, tamamen teknik; benim görevimle ilgili... 
BAŞKAN - Sizin şahsî görev alanınızla sınırlı bir görüşme mi?.. 
YAVUZ ATAÇ - Efendim, benim sıralı amirlerimin bilgisi dahilinde yürüyen bir münasebettir 
bu. Her ayrıntı, her görüşmenin ayrıntısını, gayet tabiî... Yani, bazen günde üç dört kere 
görüşme olurdu. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Amirlerinizin bilgisi vardı yani? 
YAVUZ ATAÇ - Gayet tabiî vardı. 
BAŞKAN - Sizin amirlerinizin bilgisi vardı. 
YAVUZ ATAÇ - Gayet tabi. Onların bilmesi gereken hususlar kendilerine intikal ettiriliyordu. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Yavuz diyor ki: "MİT'le fazla bir uyum içinde değildik." 
YAVUZ ATAÇ - O benim kendi problemim. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Anladım. Çünkü, MİT, işte, Emniyet Genel Müdürlüğü, ordu, 
birbirine işte böyle bir çelişki içindeydi o devirler. Sayın Yavuz da o zaman görevliydi. Tabiî, 
yani, burada "MİT'le fazla uyum içinde değildik" sözü... 
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YAVUZ ATAÇ - O tabiri düzeltebilir miyim. MİT'le değil. MİT içinde bir veya iki kişiyle. 
MİT çok büyük bir... 
MURAT AKIN (Aksaray) - İstihbaratta ayrıca bir askerî göreviniz var mı? 
BAŞKAN - Murat Bey, Yekta Beyin sorusu bitsin, ondan sonra... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Peki. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Yani "MİT içinde fazla uyum içinde değildik yani, bir kişiyle 
uyumum yoktu" dediniz. Ben, zaten bu açıdan soruyorum; çünkü, amacım şuydu: Alaattin 
Çakıcı MİT içerisinde bir MİT ajanı mıydı diye -açık söylüyorum bunu- çünkü, ifadelerinde o 
kadar vatanımızı, milletimizi hepimiz seviyoruz. Yani, Alaattin Çakıcı burada bir MİT ajanı 
gibi gözüküyor. Yani, biz bu soruyu sorduk "öyle resmî bir görevim yok" dedi. 
YAVUZ ATAÇ - Resmî görevi gayet tabiî yok, ben de onu ifade ettim. Resmî görevi yok, 
kadrolu görevi yok. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Ama, yani, MİT için kullanıldı. 
YAVUZ ATAÇ - Yani, vatana hizmete gönüllü olan herkes gibi kendisi de işte bu şekilde yer 
almıştır. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dayıoğlu. 
SALİH DAYIOĞLU (izmir) - Yavuz Bey, Çakıcı sizin için MİT'te önemli bir göreve 
getirilmenizi istiyor Sayın Mesut Yılmaz'dan. Bundaki amaç ne olabilir? Böyle bir göreve 
getirilme noktasında niye Çakıcı böyle bir talepde bulunsun? Bu sorum var, arkadan bir sorum 
daha olacak. 
YAVUZ ATAÇ - Peki. 
Efendim, ben, o zaman şimdi şöyle bir özet yapayım: Ben Alaaddin Çakıcı'yı -1987 Mayıs 
ayında göreve katıldım- muhtemelen haziran ayının sonunda tanıdım, sadece kendisini değil, 
kendisiyle beraber bir grubu tanıdım ve bu grupla ilgili bana doğrudan sevk-idare etmem üzere 
bir görev verildi ve bu vesileyle biz bir araya geldik. Tabiî, bu görevin gerektirdiği hazırlıklar 
kapsamında birçok faaliyet yapıldı, beraber olduk, ne bileyim, tamamen yurt dışına yönelik bir 
faaliyetti; yani, yurt içiyle... Zaten şunu da özetle belirteyim: Benim Alaaddin Çakıcı'yla veya 
kendi görevim kapsamında yurt içinde hiçbir faaliyetim olmamıştır, tamamen yurtdışında; 
bütün görev sürem içinde yurt dışına yöneliktir. Bu kişiyle de tabiî haliyle bu görevin özelliği 
gereği bir yakınlaşma olmuştur ve bu yakınlaşma ileri yıllarda o kişinin beni daha yakından 
tanımasına da yol açmıştır. Şimdi, ben burada görev yaptığım süre içerisinde tabiî çok değişik 
görevler yaptım. Bu görevlerin bir kısmında kendisi de yer almıştır veya dolaylı bilgi sahibi 
olmuştur. Yani, insan kendisini biraz şey yapar, yani, zor bir şey tabiî; ben iyi görev yaptığıma 
inanan bir insanım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tabiî, göreviniz açısından size herhangi bir şey söyleme 
durumumuz yok. Zaten, burada... 
YAVUZ ATAÇ - Ben açıkça söylüyorum, ben görevimi iyi yaptığıma inanan bir insanım. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bir tanık olarak biz sizi dinliyoruz; onun için, bilgilerinize de 
ihtiyacımız var. 
YAVUZ ATAÇ - Ben onu izah etmek için, sizin sorunuzu daha açıklığa kavuşturmak için 
bunları anlatmak ihtiyacını hissediyorum. 
Bu insanın benim orada bir göreve getirilmem, hatta, daha böyle etkili hale getirilmemi 
istemesi son derece tabiîdir; bu, yeni bir şey değil, o, başından beri istemiştir, sadece o değil 
başkaları da istemiştir. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Pardon, burada hemen buna bağlı olarak bir şey sormam 
gerekiyor... 
YAVUZ ATAÇ - Sebep olarak da, benim daha iyi; yani, iyi görev yapan bir insan olduğuma 
inanmış olmasıdır. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Anladım. 
BAŞKAN - Salih Bey, affedersiniz, burada bir şeyi belirtmek istiyorum, aynı soruyla alakalı. 
Yavuz Bey, bu çalışmalarınız Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu dönemde de devam etti 
mi? Birlikte sürdürdüğünüz bahsettiğiniz bu çalışma Çakıcı'yla Sayın Mesut Yılmaz'ın 
Başbakanlığı döneminde de devam etti mi? Bu çalışmalar devam ederken Çakıcı'nın hareket 
alanının rahatlatılın asına yönelik bir şeyler de ortaya konuldu mu sizin veya kurum tarafından? 
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YAVUZ ATAÇ-Hayır. 
Alaaddin Çakıcı'nın bizle münasebetinin hiçbir siyasî yönü yoktur, hiçbir siyasî şahsiyet de 
kendisiyle ilgili bizden herhangi bir talep de bulunmamıştır. 
BAŞKAN - Görüşmeleriniz o dönemde devam etti mi diyorum, "siyasiler tarafından bir şey 
yapıldı mı" diye sormuyorum. Alaaddin Çakıcı'yla görüşmeniz... 
YAVUZ ATAÇ - Efendim, Alaaddin Çakıcı'yla münasebetim 1987 yılında başladı, değişik 
Başbakanlar döneminde devam etti. 
BAŞKAN - Anladım efendim. 
YAVUZ ATAÇ - Bütün bu süre içerisinde kimler Başbakanlık yaptıysa o süre içerisinde... 
BAŞKAN - Kaç yılına kadar devam etti? 
YAVUZ ATAÇ - Kendisi aşağı yukarı yurt dışında yakalandığı dönemlerin biraz Öncesine 
kadar devam etmiştir. 
BAŞKAN - Devam etti. 
YAVUZ ATAÇ - Ama, şimdi şu var bakın: Burada bir teknik şey var. Tabiî, şimdi, her 
görüşme mutlaka görevle ilgili değildir. 
BAŞKAN - Anladım onu efendim. 
YAVUZ ATAÇ - Ve sürekli de görev halinde de olmaz, bu işin tekniğini biraz düşünürseniz. 
BAŞKAN-Anladım. 
Yakalanıncaya kadar, ondan biraz öncesine kadar devam etti diyorsunuz. Siyasiler tarafından 
diye söylemedim, kurum tarafından onun yurt dışındaki bulunuşları, daha rahat hareket 
edebilmesi gibi hususlarda kurum tarafından, sizin içinde bulunduğunuz kurum tarafından; 
çünkü, onunla olan ilişkilerinizi, münasebetlerinizi amirlerinizin bildiğini söylediniz. îçinde 
bulunduğunuz, görev yaptığınız kurum tarafından onun yurt dışında bulunuşuna, rahat 
gezmesine yönelik yardımlar söz konusu oldu mu? 
YAVUZ ATAÇ-Hayır. 
BAŞKAN - Tamamıyla kendi başına mı bırakıldı o dönemde? 
YAVUZ ATAÇ - Kendisi, kendi nitelikleriyle, kendi imkânlarıyla hareket eden bir insandı. 
BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Aynı sorunun uzantısı olarak, Çakıcı sizin MİT'te belli bir 
göreve getirilmenizi istedikten sonra bu istek gerçekleşmedi ve gerçekleşmedikten sonra Çakıcı 
ile Sayın Mesut Yılmaz arasında bir kopma, bir gerginlik ortamı doğdu mu; böyle bir şey 
biliyor musunuz? 
YAVUZ ATAÇ - Şimdi, ben de basına yansıdığı kadarıyla; yani, o dönemde o kadarını 
biliyorum. Onun ötesinde öyle çok ciddî bir şey olmadı bizim aramızda. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sizin aranızda değil, Çakıcı ile Mesut Yılmaz arasında?.. 
YAVUZ ATAÇ - Benim göreve gelmemle diyorsunuz. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sizi Çakıcı'nın istediği göreve getirmediler. 
YAVUZ ATAÇ - Efendim, ben, zaten, MİT Müsteşarlığı bünyesinde Daire Başkanı düzeyinde 
Operasyon Daire Başkanlığı yapan bir kişiydim. Şimdi, MİT bünyesinde Mehmet Eymür ile 
benim aramda bir şey yaşandı, daha açık ifade edeyim size... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Oraya da geleceğim biraz sonra... 
YAVUZ ATAÇ - O tarihle ben öyle hani onunla bununla klik yapan bir insan değilim, ben 
görevimi yapan bir insandım. Bir de, bir insandan zamanında faydalandıysak biz, bir vefa borcu 
diye bir şey vardır; yani, insana bunu sürdürmek ihtiyacı gerekir. Yani, bizim ilişki 
kurduğumuz insanlarla işimize geldiği zaman ilişiğimizi sürdürelim, işimize gelmediği zaman 
kestirip atalım. Bu yanlış, benim inanışıma göre doğru değil. Benim bu düşünceme karşı olan 
insanlar vardı. Niye; başka menfaatlar, şunlar, bunlar... Ben onları hiçbir zaman hesaba 
katmadım; dolayısıyla, benim bu çatışmamın sonucu Mehmet Eymür Washington'a, ben 
Pekin'e, Şenkal Atasagun Londra'ya, iki kişi de başka yerlere tayin edildi, beş kişi. Bir ay içinde 
oldu bu tayin. 
Şimdi, ben size daha açıkça ifade edeyim: Alalattin Çakıcı benim bu tayinimi kendi açısından 
kendinden dolayı diye değerlendirdi; yani, benim bir başka göreve... Benim hani Çin'e böyle 
uzaklaştırıldım, işte ailesinden uzak kaldı, işte benim yüzümden oldu, bu geri gelsin. Talebi 
odur onun. 
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SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tabiî, talep o olabilir de, ben oradaki asıl sormak istediğim şey 
şu: Çakıcı'nın Sayın Mesut Yılmaz'a karşı tavrı bu hadiseden sonra bir gerginlik aşamasına mı 
geldi Çakıcı tarafından? Onu öğrenmek istiyorum. 
YAVUZ ATAÇ - Onu ben bilmiyorum. Yani, benimle Çakıcı arasında Mesut Yılmaz'la sizin 
aranız nasıldır diye filan böyle sürekli bir şey... 
SALÎH DAYIOĞLU (İzmir) - Konu yok... 
YAVUZ ATAÇ - . . .veya konuşma yoktur. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Peki, ben ikinci soruma geçmek istiyorum. Çakıcı'yla yaptığınız 
bir telefon görüşmesinde "doğu, batı, güney, kuzey meselesi, daha güzel yerler var, oralara 
gitmek lazım" derken, Çakıcı'nın yer değiştirmesini siz niçin istediniz? Çakıcı herhangi bir 
olayla karşı karşıya kalma tehlikesi vardı, birileri onu herhangi bir noktada sıkıntıya sokacak 
durumdamıydı da yer değiştirmesini istediniz? 
YAVUZ ATAÇ - Şimdi, bakın, bu tamamen teknik bir şeydir. Şimdi, Alaaddin Çakıcı, 
hepinizin de takdir edebileceği gibi, bazı bilgilere sahip bir insan; yani, zamanında yurt dışında 
yürütülen faaliyetlerin içinde yer almış bir insan. Bunun yurt dışında hem o ülkelerin güvenlik 
örgütlerinin hedefi olması muhtemel, hem de kendisine hasım, daha doğrusu Türkiye 
Cumhuriyetinin, işte, şöyle, kendisine tehdit oluşturduğu bazı örgütler, hepinizin malum olduğu 
örgütler var. Bunlara karşı da kendisinin tedbirli olma ihtiyacı vardır. 
Şimdi, siz orada münferit bir konuşmadan bir pasaj alıp söylüyorsunuz. Tabiî, bunu izah etmek 
için bütün konuşmaları okumanız lazım sizin; yani, çok çok evveliyata gitmek lazım. O 
konunun hiçbir siyasîyle falan bağlantısı yoktur. Kendisine yönelik herhangi bir operasyonla 
filan da bağlantısı yoktur; çünkü, zaten, benim böyle bir operasyondan haberimin olması da 
mümkün değildir. Eğer, kendisine yönelik siyasî karar sonucunda ilgili adlî mercilerin ve diğer 
emniyet güçlerinin bir operasyonu söz konusuysa bundan benim haberim olmaz. 
Ayrıca, MİT Müsteşarlığının da, bir yanlış değerlendirme var, bu tür adi suçluları yurt dışında 
yakalama, bunlara operasyon düzenlemek gibi bir görevi de yoktur. Bu tamamen diğer ilgili 
birimlerin görevidir. Şimdi, böyle bir durumda ne herhangi bir siyasiden ne bir başka yerden 
benim kanalımla bir haber filan da olmamıştır; yani, o söylediğiniz tamamen kendisinin 
durumuyla ilgili teknik bir şeydir. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Son sorumu soruyorum: Şimdi, sizin MİT içerisinde Eymür'le 
bir sürtüşme, çekişme, ne dersek onun adına, bilemiyorum, aranızda bir problem olduğu açık; 
YAVUZ ATAÇ-Evet. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bizim geçen haftaki Kartal Cezaevindeki yaptığımız çalışmadan 
sonra basına yansıyan bazı çarpık, yanlış veya söylenmeyen ifadelerin söylenmiş olması gibi 
yahut da söylenen ifadelerin değiştirilerek gazetelere yansıyan boyutundan sonra, Eymür 
Amerika'da İnternet vasıtasıyla bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda Sayın Başkanı 
da boy hedefi seçmiş, gördüğüm kadarıyla. Orada Sayın Mesut Yılmaz'ın yumruklanması 
hadisesinde Başkana atfen; çünkü, Başkan burada bir şeyi açıklamak zorundaydı, onu 
açıklarken kullandığı cümleyi o farklı şekilde zannederim değerlendirdiği anlaşılıyor metni 
okuduğum zaman. "Mehmet'leri karıştırmış olabilir Sayın Ali Güngör" diyor. Yani, buradan 
kasıt şu çıkıyor: Mesut Yılmaz'ın burnunu Mehmet Eymür değil, Mehmet Ağar yumruk 
vurdurdu gibi anlam çıkıyor o İnternetteki açıklaması. Bu konularla ilgili bir bilginiz var mı? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Peki, teşekkür ederim. 
YAVUZ ATAÇ - Bilgim yok; ama, yoruma da gerek yok herhalde. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Yorum yapılmaz, doğru. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Murat Bey, buyurun. 
MURAT AKIN (Aksaray)- Arkadaşlar umumiyetle hepsini sordular, ben bir hususu 
soracağım. 
Parsadan olayının bu işlerle bir ilgisi var mı? 
YAVUZ ATAÇ - Bilmiyorum, hiç tanımam, siz ne kadar biliyorsanız, ben de o kadar 
biliyorum Parsadan olayını. 
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MURAT AKIN (Aksaray) - Peki, bu arada bu Başbakanlarla şey yaptığınızda Mesut Beyle 
muhtelif şeylerle görüştünüz, Mesut Beyin dışında diğer Başbakanlarla da, mesela o dönemde 
Tansu Hanımla, bu konuları Tansu Hanımla da görüştünüz mü özel veya tüzel, birinin 
vasıtasıyla? 
YAVUZ ATAÇ-Hayır. 
Benim bu Mesut Beyle görüşmem de siyasî değildir, tamamen teknik bir görüşmedir. 
MURAT AKIN (Aksaray) - O yönde teknik olarak da Tansu Hanımla görüşmeleriniz oldu mu, 
yakınlarıyla falan? 
YAVUZ ATAÇ-Hayır. 
BAŞKAN - Başka var mı Murat Bey? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bakıyorum... 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sayın Başkanım, izninizle bir şey sormak istiyorum. 
Sayın Mesut Yılmaz'la yaptığınız görüşmede Çakıcı'yla olan ilişkinizden bahsettiniz mi hiç? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır. O tarihte benim zaten Çakıcı'yla olan meselemden Mesut Yılmaz'ın 
filan da haberi yoktu. 
BAŞKAN - Buyurun Faruk Bey. 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Sayın Ataç, bu Refahyolun kurulmaması konusunda veya 
Refahyolun düşürülmesi konusunda Çakıcı'yla, Sayın Aşık'la, Sayın Yılmaz'la müşterek 
çalışmanız oldu mu? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır, hiçbir siyasî çalışmam olmamıştır kendisiyle. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bir de, sizi Mehmet Eymür'e uzak kılan, Sayın Mesut Yılmaz'a ve 
Çakıcı'ya yakın kılan durum nedir yani? Kurum içerisinde... 
YAVUZ ATAÇ - Evet, belki onun açıklanmasında fayda var. 
Ben 1987 Mayıs ayında MİT'te göreve başladım ve görevim o tarihte, ben kendim istemedim; 
yani, tarihteki yetkililer benim geçmişteki birikimim itibariyle MİT içinde kurulacak bir 
birimde yetkili olmamı istediler, daha doğrusu transfer ettiler. O tarihte ben Gölbaşı'nda özel 
harekât timlerinin eğitiminde görevliydim. Şimdi, tabiî, ilginçtir, bu görevde Korkut Eken, 
ben... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Siz asker kökenli misiniz? 
YAVUZ ATAÇ - Ben askerim, ben subayım, 1966 Harp Okulu mezunuyum. Bu tarihte Millî 
İstihbarat Teşkilatına yurt dışında operasyon yapabilecek bir birimin oluşturulması amacıyla 
transfer edildim ve o birimin kurulmasına karar verildikten aşağı yukarı bir sene sonra da, bana 
bu teklif yapıldıktan bir sene sonra da ben MİT bünyesine geçtim; yani, bu benim isteğim 
üzerine filan olmadı, o tarihteki yetkililerin uygun görmesi neticesinde oluştu ve o tarihte 
Mehmet Eymür, benim, o kurulan dairenin daire başkanıydı, ben de orada uygulama şube 
müdürüydüm, operasyon uygulama şube müdürüydüm. O çerçevede zaten Alaaddin Çakıcı 
benim sorumluluğuma geldi; yani, operasyon uygulama şube müdürü olduğum için, 
uygulanacak faaliyetlerin benim sorumluluğumda uygulanması gerekiyordu; yani, sadece 
Çakıcı değil başka görevler de yaptık biz, tabiî, yani, bir Çakıcı gündeme geliyor, başka 
insanlarla değil de başka görevler de yapıldı. 
Şimdi, o yılın sonunda, hatırlarsınız "MİT raporu" diye bir şey yayımlandı, birinci o MİT 
raporu diye kamuoyuna yansıyan Mehmet Eymür'ün yazdığı, işte basında filan yer alan bir 
yayımlandı ve MİT, Mehmet Eymür, Korkut Eken, Hiram Abbas üçü MİT'ten ayrıldılar; yani, 
benim göreve katılmamdan aşağı yukarı yedi sekiz ay sonra oldu, bu gerçekleşti bu ayrılık; 
yani, Mehmet Eymür'le ben yedi sekiz ay beraber çalıştım; 1988. Daha sonra, 1988'den 1995 
yılına kadar, sanıyorum, Mehmet Eymür'ün dönüşüne kadar ben o bünyede uzun süre görev 
yaptım ve o dönemde de Alaaddin Çakıcı'nın benle bağlı görevleri oldu. Mesela, insanlar diyor 
ki, şimdi, Alaaddin Çakıcı şudur budur... O dönemde o kadar süre içerisinde 1988'den 1994'e 
kadar veya 1995'e kadar neler yapıldığını ben ve yetkililerden başka kimse bilmez, bilmesine 
de ihtiyaç yok; ihtiyaç hâsıl olursa o bilinir tabiî. Şimdi, bu dönemde ben o bünye içinde işte 
bana verilen veya düşen görevleri yerine getirdim ve bu tür görevleri yapabilecek nitelikte* 
insanlardan oluşan bir daire başkanlığının kurulması ortaya çıktı; kuruldu bu daire de. O daire 
kuruldu. Ben o dairenin iki numaralı ismiydim, başkan yardımcısıydım, yardımcı daire 
başkanıydım. Daha sonra Mehmet Eymür'ün MİT'e tekrar dönüşü gerçekleşti. İşte, o nasıl 
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gerçekleşti, o konuyu bilmek lazım. Tabiî, MİT'ten ayrılmış bir insan tekrar MİT'e dönüyor, 
niye dönüyor, kimin zamanında dönüyor... MİT'e döndükten sonra benim kurmuş olduğum ve 
özellikle benim kurmuş olduğum birimin başına, benim başıma getiriliyor nokta olarak... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - 1995'te... 
YAVUZ ATAÇ - 1995 galiba, 1994 sonu veya 1995. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Tansu Hanım mı Başbakandı? 
YAVUZ ATAÇ - Hayır... Ha, evet, Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde. 
Şimdi, ben bu işlerin tekniğini bilen bir insan olarak kamuoyunda deşifre olmuş bir insan bu tür 
şeyleri yapmamalı; yani, Mehmet Eymür de deşifre olmuş bir insandı; tekrar MİT'e dönüp öyle 
bir devletin hayatî ihtiyaçlarıyla ilgili görev yapan bir birimde tekrar yer alması bana ters 
gelmişti ve ben bunu kendi yüzüne de yetkililere de söyledim ve bizim şeyimiz burada başladı, 
çatışmamız. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Siz operasyon şube müdürüsünüz, Eymür... 
YAVUZ ATAÇ - Ben daire başkanıyım, bana da "yardımcı daire başkanı" diye unvan uydurup 
benim baş tarafıma onu getirdiler. Aramızdaki çatışma budur. 
Şimdi, o dönemde Alaaddin Çakıcı -isim olarak gündemde olduğu için onu kastediyorum, tabiî 
başka insanlar da vardı- bana bağlı olan insanlardır, bana bağlı olarak çalışan insanlardır. 
Şimdi, bu işlerin tekniğine girdiğiniz zaman bir insan birisiyle bağlıysa daha sonra bir 
başkasıyla bağlanmaya kalktığı zaman ona tepki gösterir; dolayısıyla, burada Mehmet Eymür'le 
de kendisi ters düştü. Mehmet Eymür onu kendi kontroluna almak istemiştir, o da girmemiştir, 
benim adımı vererek "çahşacaksam eğer, ben onun emrinde çalışmm" demiştir. Esas çatışma 
buradan çıkmıştır; yani, onun daha başka şeyleri filan da var tabiî, artık burada o ayrıntılara 
gerek yok. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bir kısa şey daha var. Yani, peki, bu kadar Mesut Yılmaz'la 
görüşmeleriniz oluyor, değerlendirmeler yapıyorsunuz da Alaaddin Çakıcı, terfiniz konusunda 
ısrarla bastırıyor; fakat, Mesut Yılmaz'la da görüştükten sonra bu terfiniz konusunda Mesut 
Yılmaz'ın geri adım atmasını neye bağlıyorsunuz? 
YAVUZ ATAÇ — Mesut Yılmaz onun isteğiyle niye iş yapsın ki... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Siz de bir görüşme yaptınız... 
YAVUZ ATAÇ - Ben terfımi görüşmedim ki Mesut Yılmaz'la. Mesut Yılmaz'la 
muhalefetteyken görüştüm ben; yetkili değil o tarihte, hiçbir şey değil. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Ama, daha sonra Başbakan... 
YAVUZ ATAÇ - Ve hakkımda soruşturma açtılar "sen niye görüşüyorsun muhalefetteki 
kişiyle" diye. Benim terfimle ilgili filan değil o görüşme; yani, yanlış anlamayın. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Son olarak şunu sormak istiyorum: Sayın Çakıcı'nm ifadesine göre 
Refahyolun düşürülmesi konusunda görev aldıklarını söylüyor. Şimdi, bir bunun siyasî ayağı 
var; Sayın Aşık'la ve Sayın Mesut Yılmaz'la görüşmeler yaptığını, hatta, kurulmaması veya 
düşürülmesi konusunda görüşmeler yaptığını; bir de, Çakıcı boyutu var. Sanki bu üçgenin bir 
ayağı boşta kalıyor gibi; çünkü, o dönemleri hatırlarsanız, on yıllık, hatta onbeş yıllık kasetler, 
olmadık olaylar devreye sokulmuştu. Bunun Çakıcı tarafından veya bunun Mesut Yılmaz 
tarafından veya o kargaşa ortamının meydana getirilmesi konusunda bir ayağı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
YAVUZ ATAÇ - O konuda hiçbir bilgim yok benim; yani, benim Çakıcı'yla münasebetim 
hiçbir zaman siyasî yöne kaymamıştır; yani, aramızda bir siyasî mesele olmamıştır. Yani, 
görevin dışında görevin yanındaki o dostluk, işte ikili ağabey-kardeş, bilmem yani o ilişkinin 
dışında pek şey olmamıştır. Yani, onun bana yapmak istedikleri bana duyduğu sevgiden 
kaynaklanmıştır. Kendi bağlantılarını kullanmak istemiştir, benim isteğim dışında kendi 
iradesiyle yapmıştır bunları. Ben öyle bir talepte bulunmadım kendisinden. Ayrıca, benim 
Pekin'e gönderilmiş olmam da bir nevi, yani bir olumlu bir uzaklaştırmadır, olumsuz değildir; 
çünkü, ben o zaman orada 6-7 bin dolar maaş alan, rahat, iyi bir durumdaydım; yani, bir şeyi 
ihtiyacım yoktu. Ayrıca, eşdeğer durumda da işte Şenkal Atasagun Londra'daydı, Mehmet 
Eymür Washingtoridaydı; yani, o zaman cezalandmlmış olsa Şenkal Atasagun tekrar geldi 
MİT Müsteşan oldu; yani, dış göreve gönderme bir tenzili rütbe filan değildir ki, ben tekrar 
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hani bir şeyden, ne derler, Çakıcı'nm yardımına filan da ihtiyacım yoktu; ama, o kendisi, kendi 
düzeyinde öyle düşünmüş. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyoruz... 
YAVUZ ATAÇ - Şimdi, bu kasetler filan var tabiî. Bakın, kasetler deniyor. Şimdi, ben şu anda 
yargılanıyorum. Benim yargılanmamın sebebi de Alaaddin Çakıcı'yla kendisinin 
yakalanmasından onüç ondört ay önce yapmış olduğum bir telefon konuşmasının basında yer 
almasıdır; yani, o gerekçeyle hakkımda işte yargı yoluna gidilmiştir. Şimdi, şunu açıklamak 
istiyorum... Ve ben o zaman Türkiye'deydim, Ankara'daydım, bu konuşmayı yaptığım zaman 
Ankara'da daire başkanı düzeyinde görevliydim; yani, sizin o kuzey, güney filan meseleniz, o 
konuşma. O konuşmadan dolayıdır, benim hakkımda başka herhagi bir sebep yok; yani, 
yargıyla ilgili bir tek odur. 
Şimdi, bu konuşma kim tarafından dinlenmiştir? Mahkeme diyor ki, işte, devlet güvenlik 
mahkemesinin kararıyla yapılan telefon dinlemeleri. E, onüç ay neredeydi bu dinleyenler? 
Eğer, savcılık yaptırdıysa bu dinlemeyi ve o dinlemenin içeriğinde suç unsuru varsa onüç 
ondört ay onun beklememesi gerekirdi. Şimdi, teknik olarak baktığımızda o konuşmayı 
yaptığımda ben Ankara'daydım, Çakıcı da yurtdışında, nerede bilmiyorum, yani nerede 
olduğunu hiçbir zaman ben bilmedim zaten. Teknik olarak da, kendisi, yani yerini, 
konuşmalarını söylemez. Ona gerek yok. Gerçekten de bilmiyordum; ama, tahmin edebilirdim; 
ama, birebir bilgim dışmdaydı nerede bulunduğu. Teknik olarak o konuşmanın ancak ilgili 
yerde, mesela ben Ankara'daysam ya Ankara'da dinlenmesi lazım ya da onun konuştuğu yerden 
dinlenmesi lazım; yani, şunu ifade edeyim: istanbul bunu dinleyemezdi, DGM savcısı da kimin 
telefonunun dinlenmesine karar vermiş acaba, benim mi, onun mu ve bu telefon dinleniyor. 
Yani, şunu demek istiyorum: Bakın, dünyada tabiî ben gizli servisle görev yapmış bir insanım 
ve her şeye -mazur görün- biraz endişeyle bakmak ihtiyacım hissederim. Bu konuşmayı kim 
sızdırmıştır? O daha belli değil. Kim dinlemiş, kim sızdırmıştır? Esas onu araştırıp ortaya 
koymak lazım. Yani, Türkiye'nin karışmasından kimler menfaat umuyor? İşte, Başbakan yok 
mafyayla ilişkili, şu, bu filan... Türkiye'de yani Başbakanlık yapmış insanların, bakanlık yapmış 
insanların bu kadar ucuz işlerle uğraşacağını ben kabul etmiyorum. Yazık yani, bunları 
hırpalamak da yazık. Bundan kimin menfaati var. 
Bakın, bu telefon konuşmaları, bugün, dünyanın büyük ülkeleri teknolojik olarak çok ileride; 
yani, istedikleri insanın telefon konuşmasını, biz nasıl dinleyebiliyorsak onlar da dinlerler ve 
onları kendi istedikleri zaman, istedikleri şekilde de kullanabilirler. Yani, bizim, burada, şu 
yaşanan olaylar, işte Susurluk, ondan sonra, şu, bu filan, herhalde, biraz daha doğru teşhis 
edilmeye ihtiyaç duyulan olaylar. Ben, şahsen... Çakıcı, evet, Türkiye gündemine oturmuş, 
birtakım suçlar işlemiş bir kişidir, suçludur, hesabını gayet tabiî mahkemelerde günü geldiğinde 
verecektir. Zaten, onu bu suçlardan ne arındırmak ne korumak için, ne bizim ne de siyasîlerin 
hiçbir faaliyeti olmamıştır, ben, bunu çok net bir şekilde biliyorum; ama, o kişinin kendi 
kişiliğinden kaynaklanan bazı durumlar vardır, işte, onlar da, komisyonun toplanmasına 
varıncaya kadar durumlara sebep olmuştur. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Ataç, bizim görev alanımız şöyle: Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Eyüp Aşık ve Sayın Yaşar 
Topçu'nun, başbakan ve bakan olarak görev yaptıkları dönemde, devletin çetelerle olan 
mücadelesini engelledikleri, özelleştirme ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları yönündeki 
iddialarla ilgili olarak kurulan bir komisyon. Bu komisyonun sıhhatli bir sonuca ulaşabilmesi 
bakımından, şu ana kadar bizim sormadığımız, ama sizde varsa ilave etmek istediğiniz hususlar 
bu konu çerçevesinde, söylemek istedikleriniz varsa, son sorumuz bu olacak. Bu komisyonun 
sıhhatli bir sonuca ulaşması bakımından ifade etmek istediğiniz ilave hususlar varsa, bununla 
görüşmemizi bitireceğiz. 
Buyurun. 
YAVUZ ATAÇ - Ben, bu ülkede başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı 
yapmış insanların bilerek, isteyerek kendi ülkelerine zarar verecek davranışlar içinde 
olabileceklerini asla kabul etmiyorum. Böyle bir olaya da zaten şahit olmadım; ama, 
kendilerinden kaynaklanmayan, çevrelerinden kaynaklanan bazı hatalar olabilir, hata dediğimiz 
şeyler olabilir. Mesela, bu ülkenin iki tane başbakanı beni ihbar etmiştir, ben size net 
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söyleyeyim. Ben Çin'de görevliyken bu olay cereyan etti; pasaport denildi, bilmem ne denildi, 
Çin'de hukuk müşaviri sıfatıyla görevli bulunan bir istihbarat mensubu bütün dünyaya ilan 
edildi. Çin, benim orada olduğumdan habersizdi. Yani, devletin Çin'de yürüyen bir istihbarat 
faaliyetini, devletin başbakan yardımcısı bütün dünyaya ilan etti. Şimdi, ben size soruyorum, bu 
devlet sırrını açıklamak... Ben suçlu olabilirim orada, benim suçum ayrı şey, devletin orada 
yürüttüğü faaliyet ayrı şey, bunu basın yoluyla bütün dünyaya ilan etti Türkiye Cumhuriyeti, 
Çin'de istihbarat faaliyeti yürütüyor. Ondan sonra, tenzih ederim sizi; ama, bazı sayın 
milletvekillerimiz de, Çin'de Yavuz Ataç, Doğu Türkistan'ı bilmem ayaklanma çıkarıyormuş, 
provokasyon, şudur, budur, birsürü laflar ürettiler. Şimdi, bunu nasıl izah edersiniz? 
Bir başka şekilde, yine devletin başbakanı, ben bir operasyonu yürüttüğüm sıralarda, bir başka 
ülkenin birinci derecedeki yetkilisi Türkiye'ye resmî bir ziyarette bulunuyor ve o kişi, bizim 
pek fazla güvenmediğimiz, daha doğrusu ülkenin güvenmediği bir kişiydi, Türkiye'den yardım 
istiyor, o andaki başbakan da, yardım şu anda yolda diyor, yardımı götüren de benim. Yani, bir 
faaliyetin içindeyken beni ihbar ediyor. Şimdi, mesela, benim Çin'de geçirdiğim dört beş gün 
vardır, benim üzerime kamyon sürdü adamlar, bilmem ne yaptılar, Çin burası. Yani, ben bir 
trafik kazası geçirseydim Çin'de, kim bunun bedelini benim yakınlarıma filan ödeyecekti, ne 
olacaktı? 

Şimdi, şunu demek istiyorum. Bakın, devletin yetkilileri, hiçbir zaman, bilerek, 
isteyerek, bu tür şeyler, kendilerinden kaynaklanarak olmuş şeyler değildir. Bugün, Çakıcı, 
Çakıcı da çok fazla fazla büyütülmesi gereken bir insan değildir, bakmayın... Yani, malum, 
hepimiz yaşıyoruz, medya diyoruz, filan... Yani, biraz fazla büyütülen şeyler bunlar, işte bu 
durumlara sebep oluyor. 
Ben, netice olarak, sizin soruşturma komisyonunuzun konusu olan Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık, 
Yaşar Topçu -Yaşar Topçu'yu hiç tanımam, bilmem, diğer ikisini, işte söylediğim şekilde, 
Mesut Yılmaz'la bir kere görüştüm- bunların, böyle çetelerle ilişkileri, çeteleri korumak veya 
bu tarzdaki şeylerine ben şahit olmadım ve benim kanalımdan da böyle bir şey cereyan etmedi. 
BAŞKAN - Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. 

c- 9/43 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonundan aşağıda belirtilen 
kişilere ait ifade tutanakları istenmiş ve komisyonumuzca değerlendirilmiştir. (EK-5) 

1 .Fikri SAĞLAR İçel Eski Milletvekili 
2. Cefı Jozef KAMHİ İstanbul Eski Milletvekili 
3.Sabri UZUN İstihbarat Dairesi Eski Başkanı 
4.Gazi ERÇEL T.C. Merkez Bankası Başkanı 

Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL 11.04.2000 tarihinde Meclis Türkbank 
Soruşturma Komisyonuna ,Türkbank ihalesinin 04 Ağustos 1998 günü ihale 
edilmesinden sonra gelişen olaylarla ilgili olarak verdiği ifadede; 
28 Ağustos 1998 tarihinde Sayın Başbakanın eski başbakanlık binasında bir basın 

toplantısının olduğunu ,basın toplantısından sonra Sayın Güneş TANER ,Sayın Zekeriya 
TEMİZEL,Sayın DİNÇMEN ve kendisinin Başbakanlık makamına çıktıklarını ekonomik 
konuları görüştükten sonra Sayın Başbakanın türk Ticaret Bankası ile ilgili olarak Sayın 
TANER'e "Sıkıntılar mı var" dediğini Sayın TANER'inde "Hazinedeki arkadaşların bu konuda 
tereddütleri var" dediğini ,Sayın YILMAZ'ında buna karşı cevaben "Ben bu konuyu tetkik 
ettirdim,hem MİT'ten hem eski Deniz Kuvvetleri Komutanından soruşturdum,herhangi bir 
olumsuzluk yok" dediğini onun dışında Sayın YILMAZ ile bu konu ile ilgili herhangi bir 
görüş alışverişinde bulunmadığını ifade etmiştir. 

d-Soruşturmaya muhatap olanlar; 

1 .A.Mesut YILMAZ Eski Başbakan 
2.Eyüp AŞIK Devlet eski Bakanı 
3.Yaşar TOPÇU Bayındırlık ve İskan eski Bakanı 
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1- Ahmet Mesut YILMAZ 25.05.2000 tarihinde komisyonumuza vermiş olduğu 
ifadede;(EK-6) 
Sayın Başkan, bu iddiaların hiçbiri gerçekle uzak yakın ilişkili değil. Şahsen ben sizin 
komisyonunuzun çalışmaları sırasında adı geçen mafya liderleriyle, mafya mensuplarıyla 
dolaylı, doğrudan, aracılı, hiçbir şekilde, hiçbir ilişkiye girmedim. Ben, sadece, Başbakan 
olduğum dönemde Türkiye'nin önemli bir sancısının bu mafya olayı olduğunu tespit ettim. 
Emniyet içerisinde bu çetelerin ortaya çıkarılması için yeni bir düzenlemeye gittim. Terörle 
mücadele birimi oluşturdum. Ayrıca, çetelerle ilgili de, MÎT ve emniyet mensuplarından oluşan 
karma bir ekip kurdum. Bunun semeserisini de altı ay gibi kısa bir zamanda aldık. Aşağı yukarı 
bütün bu çete mensupları yurt içinde veya yurt dışında yakalandı, adalete sevk edildi. 
Dolayısıyla, bu önergenin, benim bu çetelerle ilgili çalışmalarıma, kastıma tamamen ters düşen 
bir önerge olduğunu düşünüyorum. Benimle ilgili ileri sürülen iddiaların hiçbirinin varit 
olmadığını söylüyorum; ama, Komisyonunuzun çalışmaları sırasında eğer sayın üyelerin 
tereddütünü mucip bir durum ortaya çıkmışsa, onu cevaplandırmaya hazırım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Efendim, özellikle Erol Evcil'in ve Alaattin Çakıcı'mn ifadelerinde sizinle doğrudan ve dolaylı 
görüşmelerinin olduğunu ifade ediyorlar. Bu görüşmelerden bir tanesini Budapeşte'deki olay 
münasebetiyle olduğunu, bir diğerinin Yavuz Ataç'la ilgili bir terfi konusunda olduğunu ifade 
ediyorlar. Yine onların ifadelerinden Eyüp Aşık'la yaptıkları konuşmalarda sizin konuyu takip 
bakımından Sayın Aşık'ı görevlendirdiğinize yönelik ifadeler var. 
Sayın Genel Başkan, Çakıcı'yla ya da Erol Evcil'le doğrudan ya da dolaylı görüşmeleriniz oldu 
mu? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Evvela bir hususu söyleyeyim, onu Komisyon üyelerinin de 
dikkatine sunuyorum, eğer bunun aleyhine herhangi bir delil, herhangi bir kanıt ortaya çıkarsa, 
bundan sonra söyleyeceklerimin hiçbirinin doğru olmadığını kabul etmeniz lazım. 
Benim hayatımda Çakıcı'yla doğrudan, dolaylı, telefonla, yüz yüze hiçbir görüşmem 
olmamıştır. Kendisi yakalandıktan sonra Fransa'da verdiği ifadede benimle on defa telefon 
konuşması olduğunu, bunun da kasetlerinin mevcut olduğunu söyledi. Ben o sırada 
Başbakandım. Dedim ki, bunları ibraz etsin. Bugüne kadar çıkmadı ortaya; ama, duydum ki 
veya gazetede okudum ki, Komisyonunuzu temsilen hapishaneye giden heyete, yine benimle, 
bu defa, zannediyorum, iki defa görüşmesi olduğunu söylemiş. Ben hayatımda bir defa 
kendisini görmedim, bir defa konuşmadım, telefonla da konuşmadım, aracılı da konuşmadım; 
hiçbir ilişkim olmadı. 
Burada, tabiî, Alaattin Çakıcı benimle ilgili niçin bu tür hilafı hakikat bir beyanda bulunur, onu 
kendi tespitim olarak söyleyeyim. Benim bu çalışmalarımın mağduru durumundadır; yani, 
benim çetelerle mücadele için oluşturduğum birimler onun yakalanmasına sağlamışlardır, 
adalet önüne çıkarılmasını sağlamışlardır, benimle ilgili bu tür yalan beyanda bulunmasını ben 
buna bağlıyorum; ama, benim kendisiyle ilgili kişisel herhangi bir husumetim söz konusu 
değildir. Yani, kamuoyunda genel tepki gören eylemleri dışında, benim kişisel olarak aramda 
onunla bir ihtilaf söz konusu değildir. Bazı yanlış anlamalar söz konusudur. Ben hükümete 
geldiğim zaman 1997 Haziranında benden önceki hükümet zamanında, 54 üncü hükümet 
zamanında Alaattin Çakıcı'mn Amerika'dan Türkiye'ye getirilmesi için emniyette başlatılan bir 
çalışma vardı ve Amerika'ya gönderilmesi bir heyet tespit edilmişti. Sonra hükümet değişimi 
sırasında bu işlem tekemmül etmedi. Biz hükümete geldiğimiz zaman bununla ilgili İçişleri 
Bakanımızın onayıyla biz bu heyeti Amerika'ya gönderdik. Bana da bilgi verdi İçişleri Bakanı. 
Bu heyet Amerika'ya gitti. Amerikan emniyet yetkilileriyle görüşüp, Çakıcı'yı, Türkiye'ye 
getirmek maksadıyla gitti; fakat, maalesef, netice alamadık bundan. Amerikalılar vermediler; 
fakat, sonra duydum ki, Çakıcı bunu öğrenmiş, benden önceki hükümet zamanında başlayan, 
benim hükümetim zamanında uygulanan bu işlemin, benim kendisine karşı, kendisini öldürmek 
maksadıyla Amerika'ya eleman gönderdiğim şeklinde algılamış. Ondan sonra bana büyük bir 
husumeti oldu. Ben Başbakanlığım sırasında emniyetten, MİT'ten bana gelen o telefon 
deşifrelerinde falan da bunu gördüm. Benimle ilgili akıl almaz, akılsız şeyler ileri sürdü. Benim 
babaannemin Ermeni olduğunu iddia etmiş, benim hanımıma Erol Evcil'in otomobil hediye 
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ettiğini söylemiş. Bunlar uzak yakın gerçekle ilişkisi olmayan, ilintisi olmayan şeyler, hepsinin 
tahkiki mümkün. Eğer Komisyonunuz ciddiye alıyorsa bunları araştırabilir. 
Ondan sonra, Mehmet Eymür yurtdışı göreve tayin oldu. MİT Müsteşarı bana getirdi onun 
tayin olayını. Ben niye Amerika'ya verdiğini sordum; dedi "iyi İngilizce bildiği için, kolej 
mezunu olduğu için Amerika'ya veriyoruz." Ben de imzaladım, Amerika'ya gitti. Sonradan 
Alaattin Çakıcı, Mehmet Eymür'ün kendisini öldürtmek üzere benim tarafından Amerika'ya 
gönderildiğini söylemiş. Dolayısıyla, Alaattin Çakıcı'nın benimle ilgili beyanları, tümüyle 
benim hiçbir kişisel amaç taşımayan, sadece deruhte ettiğim görevden kaynaklanan 
işlemlerimin kendisi tarafından yanlış anlaşılmasından, yanlış algılanmasından ve bir de bunun 
üzerine kendisinin megalomanisinden kaynaklanmaktadır. Kendisine sorarsanız hükümetler 
devirmiştir, hükümetler kurmuştur, bize talimatlar vermiştir; ama, işin doğrusu, benim 
kendisiyle, dediğim gibi, hayatım boyunca hiçbir zaman dolaylı veya doğrudan hiçbir temasım 
olmamıştır. 
Şimdi, Erol Evcil meselesiyle ilgili olarak... Erol Evcil'i ben duyardım, hiç görmemiştim. îlk 
defa Mehmet Gedik isimli bir arkadaşımızın babasının cenazesi sırasında Bursa'nın Mustafa 
Kemalpaşa İlçesinde gördüm. Sadece gördüm. Cenaze sırasında bana tanıttılar. Sonra ben 
Macaristan'da bir saldırıya uğradım. Bundan, şimdi tam kestiremiyorum; ama, bir hafta veya iki 
hafta sonra Mehmet Gedik beni telefonla aradı, ben o sırada anamuhalefet lideriydim. 
Macaristan olayıyla ilgili olarak MİT'teki bir üst düzey yetkilinin, kendilerinin tanıdığı olan bir 
üst düzey yetkilinin, bana bilgi vermek istediğini söyledi. Ben de randevu verdim. Ofisime 
geldiler. Gelirken Erol Evcil ve şimdi Doğru Yol Partisi milletvekili olan İbrahim Yazıcı'nın 
oğlu Serkan Yazıcı ve Yavuz Ataç vardı. Diğerleri dışarda kaldılar, onlarla hiç görüşmedik. 
Sadece Yavuz Ataç benim yanıma geldi. Bir saat kadar konuştuk. O bir saat içinde, bana, 
kendisinin MİT içerisideki faaliyetlerini anlattı, MİT'in içerisindeki bazı dedikodulardan 
bahsetti; ama, Macaristan olayıyla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Halbuki geliş nedeni, benden 
randevu alış nedeni buydu. Ben ayrıldıktan sonra da, bugün de hâlâ bana niye geldiğini anlamış 
değilim. Sonradan ilişkilerini öğrendiğime göre, Alaattin Çakıcı'nın arzusu üzerine bana 
kendisini tanıtmak için geldiğini düşünüyorum; ama, dediğim gibi, o görüşmemizde bana 
olayla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Erol Evcil'le birinci görüşmem budur. 
İkinci görüşmemiz, Başbakanlığım sırasında bir gün konuttan çıkarken, kapıda, yine bir 
milletvekilimizle beraber Erol Evcil bekliyordu. Durdum, kendisiyle iki üç dakika görüştüm. 
Bana Yavuz Ataç'ın çok değerli bir MİT mensubu olduğunu, kendisinin onore edilmesi 
gerektiğini, önemli bir göreve getirilmesi gerektiğini, zannediyorum Operasyon Dairesi 
Başkanlığı gibi, öyle bir yere getirilmesi gerektiğini söyledi. Benim henüz Başbakanlığa geleli 
iki üç hafta olmuştu. Ben kendisine Yavuz Ataç'la ilgili bizdeki bilgilerin fevkalade olumsuz 
olduğunu, kendisinin bu işlerle uğraşmamasını söyledim. Bütün görüşmemiz bu kadar. 
BAŞKAN - Sayın Genel Başkanım teşekkür ediyorum. 
Bu görüşme talepleri size intikal ettirilirken, Yavuz Ataç'ın sizinle görüşme talebi intikal 
ettirilirken, Yavuz Ataç'ın Alaattin Çakıcı'nın arkadaşı olduğuna yönelik bilgiyi de beraberinde 
size getirdiler mi; çünkü, öyle bir iddia var. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır, getirmediler. Bunu ben görüşmemden sonra öğrendim. 
Çok sonra öğrendim. Hatta daha doğrusu Yavuz Ataç'ın promosyonu için bana bu kişilerin bazı 
aracılar göndermelerinden ve Alaattin Çakıcı'nın bana iletilen telefon konuşmaları notlarından 
ben bu ilişkiyi öğrendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu çalışma konumuz çerçevesi içinde birinci boyutu itibariyle bugüne 
kadarki çalışmalarımız içinde yer alan sizlerin soracağınız konular varsa, söz sizlerde. İşaret 
buyurursanız, sizlere söz vereceğim. Önce bu çerçeve içinde, daha sonrasında Türk Ticaret 
Bankasıyla ilgili sorularınızın olduğunu biliyorum;- ama, öncelikle şu ana kadarki 
görüşmelerimiz çerçevesinde sizlerin sormak istedikleriniz var mı? 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Ben soracaktım, Sayın Genel Başkan cevap verdi. Berna 
Hanıma bir BMW aldı, Evcil parasını ödedi, Mehmet Gedik'te arabayı teslim etti; bunu 
soracaktım, kendisi zaten cevabını verdi. 
Türk Ticaret Bankasıyla ilgili sorum var; soracağım. 
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BAŞKAN - Diğer konuyla ilgili yok mu? 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Yılmaz, Sayın Genel Başkan, Yavuz Ataç'la konuşmanız 
bir saat kadar... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Takriben, evet. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) -...sürdü demiştiniz. Yavuz Ataç'la yaptığımız görüşmede, dört, 
dörtbuçuk saat sizin Nenehatundaki kimisi eviniz diyor, kimisi ofisiniz diyor, zannederim 
ofisinizle eviniz yanyanaymış galiba karıştırıyor o muhakkak. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Ofisimde. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bu dörtbuçuk saat bir görüşme yaptığını. Bu görüşmenin sizin 
birtakım istihbarat örgütleri tarafından yanlış bilgilendirildiğiniz, yanlış yönlendirildiğiniz ve 
size getirilen bilgilerin yanlış olduğunu. Bu çerçevede size bildiklerini aktarmak için 
görüştüğünü söylüyor. Dörtbuçuk saat görüştüğünü söylüyor. Siz bir saat... Tabiî, uzun zaman 
geçince, saati belki hatırlamayabilirsiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - O kadar fark olmaz. Bir değilse, belki birbuçuk saat. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bir de, şunu ifade etti kendisi: Ben oraya yalnız gittim. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır, yanında iki kişi vardı. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Fakat, Erol Evcil'le yapılan görüşmede, Erol Evcil'in kendisini 
götürdüğünü söylüyor. Biz bunu oradan kaynaklanarak kendisine de şu soruyu sorduk hatta: 
Yalnız mı gittiniz, sizi kim götürdü oraya, kim tanıştırdı veya kim buluşturdu diye 
sorduğumuzda; hayır ben kendim gitti dedi. Burada bir çelişki var; yani, onların ifadelerinde bir 
çelişki var. Bunu... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Söyledim, yanında, Erol Evcil ve bir milletvekili arkadaşımızın 
oğlu da vardı. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Genel Başkan, buna ilave olarak Çakıcı'nın Sayın Aşık'la müteaddit defalar 
görüşmesinin olduğuna yönelik onun tarafından ortaya konular iddialar var. Bugün 
dinlediğimizde Sayın Aşık da sayıları farklı olmakla birlikte Çakıcı'yla görüşmelerinin 
olduğunu ifade etti. Bu görüşmeler sizin bilginiz tahtında mı devam ediyordu; bu görüşmelerin 
nelerin konuşulduğu hususunda size bilgi veriliyor muydu? Yine, buna bağlantılı olarak, zapta 
geçmesi bakımından, bir tekrar soracağım. Çakıcı'ya haber gönderip Budapeşte'deki olayın 
araştırılmasına yönelik herhangi bir şeyiniz oldu mu; bu konuda da çünkü bir iddia var. 
Kendisine sizin haber göndererek bu konuyu araştır ve kimlerse onların hesabını gör tarzında 
bir haberin geldiğine yönelik iddiaları, ifadeleri var. Bunun da zapta geçmesi bakımından 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Eyüp Aşık, Alaattin Çakıcı'nın kendisini aradığını bana iki defa 
ifade etti. Birincisi, bizim muhalefet dönemimizdi. Zannediyorum 1997 yılı başlarıydı. Alaattin 
Çakıcı'nın kendisine telefon ettiğini, Türk Ticaret Bankası satışıyla ilgili olarak kendisinden 
rüşvet istendiğini söylediğini, işte, o satış işleminde bazı yolsuzluklar, usulsüzlükler olduğunu 
söylediğini bana iletti. Bizim bu meseleyi parti olarak -o zaman anamuhalefetteyiz-
sahiplenmemizi istediğini bana söyledi. Ben bunun üzerine Eyüp Aşık'a bu meseleyi 
araştırmasını söyledim. O da bana bu iddiaların tutarlı olmadığını, ciddî olmadığını söyledi. Biz 
bu meşeye sahip çıkmadık. Yalnız bir grup konuşmasında ben sadece bir cümle söyledim; 
dedim ki, bu Ticaret Bankası satışıyla ilgili bize bazı iddialar geliyor, biz bunları ciddî 
araştıracağız. Benim tek beyanım bu oldu. O söylediği gibi ben televizyona falan çıkmadım, bu 
konuda hiçbir şey söylemedim. Sanıyorum Eyüp Aşık da çıkmadı. Ben sadece Eyüp Aşık'a bu 
konuyu araştırmasını söyledim. İddialarının doğru olmadığını, şimdiki, benimle ilgili iddiaları 
gibi hissi olduğunu tespit ettik, üzerinde durmadık. 
İkinci olarak, Eyüp Aşık'ın bana söylediği, Çakıcı'yla görüşmesi, bizim Başbakan olmamızdan 
kısa bir süre sonradır. Orada da kendisini aradığını, Amerika'da olduğunu söyledi, ben de 
kendisine bu görüşmelerin başına dert olabileceğini söyledim. Onun dışında hiçbir 
konuşmasından bilgi sahibi değilim. Sanıyorum ki, o görüşmesi aşağı yukarı bizim o 
Amerika'ya polis ekibi gönderdiğimiz tarihlere denk gelmektedir. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Diğer, Budapeşte'yle ilgili... 
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A. MESUT YILMAZ (Rize) - Budapeşte'yle ilgili biraz önce söyledim. Benden Yavuz Ataç 
için randevu almalarının nedeni, üst düzey bir MİT görevlisinin -ki, bunun Yavuz Ataç 
olduğunu sonradan öğrendim- bana Budapeşte olayıyla ilgili bilgi verme isteğiydi; fakat, Yavuz 
Ataç bana geldi, Budapeşte dışında her şeyi anlattı. Azerbaycan'ı anlattı, MİT'teki maceralarını 
anlattı, MİT'in içindeki birtakım çekişmeleri anlattı, Budapeşte'yle ilgili hiçbir şey söylemedi. 
Ben bunun üzerine, biraz da şaşırdığım için, çıkınca bana bir şey söylenmediğini, Budapeşte'yle 
ilgili hiçbir şey söylemediğini Yavuz Ataç'ın Erol Evcil'e söyledim. Eğer bu konuda varsa bir 
bilginiz araştırın bana verin dedim. Ondan birkaç gün sonra da Mehmet Eymür bana geldi. 
Budapeşte olayının bilmem İstanbul'da birileriyle irtibatlı olduğuna dair bir not verdi, ben de 
onu emniyete verdim. 
BAŞKAN - O konuda daha sonra yakalananları affettiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yakalananları affetmedim. Sadece bana yumruk atan şahsın 
hangi güdülerle hareket ettiğini, hangi örgütle bağlantılı olduğunu, asıl kastının ne olduğunun 
falan ortaya çıkarılması, ancak, kendisi hakkındaki kamu davasıyla söz konusu olabilirdi. O 
kamu davasında benim affım falan söz konusu değil. Ben bu şahsın o soruşturma sırasında üç 
ay hapiste tutulduğunu göz önüne alarak, kendisi hakkında ayrıca davacı olmayacağımı 
söyledim. Aftan kasıt odur yani. Yumruk atmanın cezası üç aydır diye düşündüm. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Yekta Bey, buyurun. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Genel Başkanım, soracağım soru Kormaz Yiğit'in 
TV'de yayınlanan bir bant deşifre metninden söylüyorum; şöyle bir ifadesi geçiyor bize 
buradaki söylediklerinde: "Ardından ihale gecesi saat benim Ankara'da ve Kâmuran Beyin bir 
restoranı var, orada Kâmuran Beyle buluşmanız ve saat 8'de orada olmamız istendi ve saat 
20.00'den 01.00'e kadar Kâmuran Beyle ben orada kaldık. Daha sonra bir de saat 01.00'de 
Kâmuran Beyi, Sayın Başbakan çağırdı ve biz orada beklerken Zorlu Grubuyla görüşüyordu. 
Bana görüştüğünü söyledi. Ben Sheraton Otelinde kalıyordum ve Kâmuran Bey gitti. Otele saat 
2.30-3.00 gibi geldi. Gece dedi ki, Zorlu 505 milyona kadar çıkmanın sözünü istemiş. Bana 
lütfen bu konuda müsaade edin demiş ve Sayın Başbakan da Kâmuran'a demiş ki, 505'in 
üzerine çıkmayacak, o yüzden Korkmaz 510 çıksın demiş; çünkü, o 505'in üzerine çıkmayacak, 
Erol da Güneş Taner görüştü demiş. Tabiî, 380 ile 505 arasındaki yaşayacağı sorunu bir 
biçimde aradaki farkı telafi edebilmesi için biz kendisine yardımcı olacağız demiş." 
Sayın Genel Başkan, bu ihaleyle ilgili bir konu malumunuz. Ben şunu sormak istiyorum: Bu 
ihale ilişkisinde bir başbakan olarak bu şekilde davrandınız mı, yardımda bulundunuz mu? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır; oradaki bazı olaylar doğrududur, bazı beyanlar yanlıştır. 
Biliyorsunuz Türk Ticaret Bankası davası ayrıca DGM'de de şu anda görülmektedir, o davayla 
ilgili de ben savcılığa ifade verdim. Ayrıca da oradaki benimle ilgili beyanlarının doğru 
olmadığını iddia ederek, Korkmaz Yiğit hakkında tazminat davası açtım ve 10 milyar tazminata 
mahkûm edildi Kormaz Yiğit bu beyanlarını ispatlayamadığı için. 
Şimdi, o meseleyle ilgili ayrı bir soruşturma komisyonu var, ben bu sabah orada da ifade 
verdim. Bu söylediğiniz kısmın anlaşılabilmesi için biraz geniş bilgi vermem lazım. Müsaade 
ederseniz, çok kısa olmak kaydıyla, anlatayım. 
BAŞKAN-Hay hay... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Türk Bank, biliyorsunuz, biraz önceki sizin soruşturma 
konunuzda bağlantılı da ifade ettiğim gibi, bizden önce iki defa da satışa çıkarılmış; ama, içine 
mafya karışmış, yaralama olayları yaşanmış, kamuoyunda çok olumsuz yansımaları olan bir 
olaydı. Bizim dönemimizde Merkez Bankası bünyesindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
Türk Bankı yeniden satışa çıkaracağını söyleyince, ben Başbakan olarak bu meseleyle yakından 
ilgilenme gereğini duydum. İhaleyi biz yapmıyordu, Hazine de yapmıyordu; Merkez Bankası 
bünyesindeki bir müdürlük yapıyordu; ama, buna rağmen, emniyetten, bize, 1998 yılı başından 
itibaren bu ihaleyle ilgili olarak Çakıcı'nın. bazı telefon konuşmaları yaptığı, bazı kişileri 
ihaleye girmekten caydırma konusunda, bazı kişilere de Korkmaz Yiğit'e yardımcı olmaları 
konusunda telkinlerde bulunduğuna dair bilgi notları geliyordu. Ben bu bilgileri dikkate olarak, 
Hazineden sorumlu olan Güneş Taner'e bu şahsın ihaleye sokulmamasını söyledim. Biz de 
böyle bilgiler olduğunu, bankanın bu şahsın eline geçmesinin yanlış olacağını, bunun için bu 
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kişinin ihaleye sokulmamasmı istedim. Güneş Taner önce bana "tamam" dedi; ama, sonra 
inceledikten sonra "ihaleye katılmasını engellememezi mümkün değil mevzuat bakımından; 
ama, netice itibariyle bu ihalenin onayı daha sonra bize gelecek, Hazine olarak biz o safhada 
bunu engelleriz" dedi. 
Bu şahıs benden, şimdi sayısını hatırlamıyorum; ama, belki beş belki on tiefa görüşmek için 
randevu istedi; ben bizdeki bu bilgiler dolayısıyla kendisiyle görüşmeyi reddettim. Bir defa 
Cefı Kamhi'yi araya soktu. Cefi Kamhi milletvekilini araya soktu. Ben yine reddettim. 
Söyledim .de kendisine niye görüşmeyeceğimi. Sonra, bir gün, beni, Hüsamettin Cindoruk 
aradı. Hüsamettin Cindoruk o zaman bizim koalisyon ortağımızdı. Kendisinin bu şahısla 
görüştüğünü, söylediği şeyleri ilginç bulduğunu, benim de bilmemde fayda mütalaa ettiğini 
söyledi. Bunun üzerine ben de randevu verdim. Mecliste bana geldiler haziran ayının sonunda 
oluyor. 10 veya 15 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Kendisine, açıkça, Alaattin Çakıcı'yla 
ilişkisi olduğuna dair bizde bilgi olduğunu, bu durumda bu ihaleye girmemesinin daha doğru 
olacağını söyledim. Kendisi, bana, Alaattin Çakıcı'ya üç sene önce bir daire sattığını; ama, 
kendisini hiç görmediğini, daire satışının da dolaylı, aracı vasıtasıyla gerçekleştiğini, parasının 
da ödendiğini, üç seneden beri kendisiyle hiçbir temasının olmadığını söyledi ve hatta yemin 
etti. Bütün bu Alaattin Çakıcı'nın girişimlerinin aslında kendisine karşı bir komplo olduğunu, 
yani, kendisini ihaleye katılmaktan men etmeye, kendisini dışlamaya yönelik bir komplo 
olduğunu, Alaattin Çakıcı'nın kendisinin ihaleye girmesini engellemeye çalıştığını bana 
söyledi. Doğrusu, bunun üzerine biraz kafam karıştı. Güneş Taner'e telefon açtım; dedim, böyle 
böyle iddia ediyor. Bu konuda, yine müteyakkız olalım; ama, adamın haksızlığa uğramasına da 
sebep olmayalım ve aynı gün, Meclisten çıkarken, bana kapıda rastladı, dedi "verebilir miyim 
dosyamı", evet verebilirsin dedim. 
Şöyle bir ikilem içindeydik: Bir yandan bize emniyetten, MÎT'ten gelen bilgilerde Alaattin 
Çakıcı'nın Korkmak Yiğit'e yardımcı olduğu, onun kazanması için çalıştığına dair bilgiler 
vardı; bir tarafta da, Korkmaz Yiğit, Alaattin Çakıcı'nın bu girişimleri kendisine karşı yaptığını 
iddia ediyordu. Kendisinin onunla hiçbir teması olmadığını iddia ediyordu. 
Ben bu tarihten sonra, Emniyet Genel Müdürünü, MİT Müsteşarını çağırdım. Kendilerine, 
aralarındaki doğrudan ilişkiyi bana tevsik etmelerini istedim, ikisi de, bana, kendilerinden 
doğrudan böyle bir ilişki olduğuna dair bilgi olmadığını söylediler. İhale oldu. İşte, bildiğiniz 
gibi 600 milyon dolarlık bir teklifle en yüksek teklifi o verdi. Ben, daha önce Merkez Bankası 
Başkanıyla görüştüm; bu bankaya siz ne değer biçiyorsunuz dedim. "Bizim 480 milyon dolar 
fon olarak paramız var burada; aradan bir sene geçti, eğer 400 milyon dolarlık bir teklif gelirse, 
biz bunu resen onaylayabiliriz; ama, 400'ün altında olursa hükümete götürürüz" dedi. 600 
çıkınca onlar çok memnun oldular, bedeli onlar çok memnun oldular, bedeli çok yüksek geldi 
onlara. Fakat, 30 Eylül günü, İçişleri Bakanı, o zaman geçici İçişleri Bakanı olan Kutlu Aktaş 
beni aradı ve "Korkmaz Yiğit'in kendisine bir ziyaret yaptığını, o ziyaret sırasında bazı 
itiraflarda bulunduğunu" söyledi. Ben bunu önemli gördüm. Sayın Ecevit'i ve Sayın Özkan'ı da 
davet ettim; Konutta Kutlu Aktaş ile görüştük. Kutlu Aktaş o konuşmayı banda da almıştı. O 
konuşmada Korkmaz Yiğit, Alaattin Çakıcı ile devamlı görüştüğünü, kendisine haraç verdiğini, 
gerekirse yine vereceğini; çünkü, çocuklarının geleceği bakımından işte endişesi olduğunu, 
filan falan söylemiş. Bu, bize, Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı ile doğrudan ilişkiyi ortaya 
koyan, tevsik eden ilk delildi. Bunun üzerine, hemen ertesi günü Mecliste bir toplantı daha 
yaptık. Bu sefer İsmet Sezgin Beyi de çağırdık ve bu ihaleyi iptal etmeyi kararlaştırdık. Aynı 
tarihte, Milliyet Gazetesi de satılmıştı; yani, Korkmaz Yiğit Milliyet Gazetesini almıştı. Ben 
telefon açtım Aydın Doğan'a bu kişilerin yanında, Sayın Ecevit'in ve Sayın İsmet Sezgin'in 
yanında. Dedim ki "böyle böyle bir olay oldu. Bu kişinin Alaattin Çakıcı ile ilişkide olduğuna 
dair elimizde bilgi var; onun için, mümkünse bu satışı iptal edin. Biz, bu gazetenin mafya eline 
geçmesini istemiyoruz." Bana geç olduğunu, bununla ilgili senetleri aldığını, filan falan söyledi 
ve daha sonra, bunlar hep dört beş gün arayla oluyor. Uğur Mumcu ile ilgili bir açılış vardı. 
Uğur Mumcu Merkezinin açılışı vardı Ankara'da. O açılışa katıldık. Sonra, ben, gece, 
Başbakanlık Konutuna gittim. Bana gazeteci Tuncay Özkan geldi. O açılış sırasında Fikri 
Sağlar ile görüştüğünü, Fikri Sağlar'm kendisine bir kaset dinlettiğini, o kasette, Korkmaz Yiğit 
ile Alaattin Çakıcı arasında bir konuşmaya bizzat şahit olduğunu bana ifade etti. Ben de ertesi 
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günü, Emniyet istihbarat Daire Başkanı ile Terörle Mücadele Daire Başkanını çağırdım. Dedim 
ki "ben aylardan beri soruyorum, siz bana şey yapmıyorsunuz; fakat, böyle böyle bir kaset var. 
Bu kaseti benim güvendiğim birisi dinlemiş, bana dün bunu söyledi" ve tekrar araştırmalarını 
istedim, bütün deşifre metinleri araştırmalarını istedim. 8 Ekim günü, Antalya'da, Balkan 
toplantısı vardı ve orada, bir emniyet yetkilisi bana geldi, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
buldukları bir konuşmanın deşifresini getirdi. O getirdiği metin, daha sonra, 13 Ekimde, Fikri 
Sağlar tarafından kamuoyuna açıklanan telefon konuşmasının üçte birlik bir bölümüydü; yani, 
o üç bölümse bana verdikleri sadece onun bir bölümü idi. Ama, biz, daha bu ortaya çıkmadan, 
İçişleri Bakanlığının bize verdiği o bilgi üzerine Güneş Taner'i aradık. Güneş Taner Amerika'da 
idi. Kendisine, bu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdik; o da "döner dönmez işlemi 
bitireceğim" dedi. Döndükten bir gün sonra, 13'ünde Fikri Sağlar'ın kaseti açıklandı ve ihale de 
iptal edildi. Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemesinde de ihaleye fesat karıştırmak suçundan 
dava açıldı. 
Bu şeyle ilgili olarak, ihaleyle ilgili olarak, ihaleye katılan zannediyorum beş firma vardı. Bu 
beş firmanın hepsi banka sahibiydi. Bunlardan biri hariç, hariç olan Ali Balkaner. Ali Balkaner 
bana hiç gelmedi, ama, geriye kalan dört tanesi de bana çeşitli vesilelerle geldiler. Erol Aksoy 
geldi, Ahmet Zorlu geldi, Korkmaz Yiğit geldi, işte, bu dediğim şeyde geldi. Bunların hepsine 
benim söylediğim iki şey vardır: Biri "bu ihalenin geçmişi karanlıktır. Bunun geçmişinde 
mafya falan vardır. Size böyle bir tehdit geldi mi; yani, mafya tarafından size herhangi bir şey 
geldi mi?" Bana Korkmaz Yiğit dahil hepsi böyle bir şeye muhatap olmadıklarını söylediler. 
ikinci söylediğim de "burada, devletin 480 milyon dolar parası var. Merkez Bankası ihaleyi ne 
şekilde yaparsa yapsın, biz, 500 milyon doların altında bir fiyatı onaylamayız; yani, eğer bu 
bankayı almak istiyorsanız, 500 milyon doların üzerine çıkacaksınız, bunun altında olursanız, 
ihaleyi kazansanız bile, biz, bu satışı onaylamayız" dedim. Bunu hepsine söyledim. Sonra, 
biliyorsunuz, ihale, televizyonda yapıldı ve 600 milyon dolara çıkıldı. 
O şeyle ilgili olarak Ahmet Zorlu bana geldi, yanında genel müdürü bir şahıs da vardı. İhaleden 
bir gün önce geldi, kendisine de Korkmaz Yiğit ile Çakıcı arasında, Çakıcı'nın bu işe Korkmaz 
Yiğit lehinde müdahil olduğuna dair bilgiler ulaştığını bana söyledi. Benim Korkmaz Yiğit'e 
ulaşma imkânım yoktu. Şeyin de, Kamuran Çörtük'ün de benden uzun zamandır randevu talebi 
vardı. Kamuran Çörtük'ü Ahmet Zorlu gittikten hemen sonra aradım. "Bak, senin söylediğinin 
tersine birtakım bilgiler var, gel bir konuşalım" dedim. Aslında onun benden randevu talebi 
başka bir iş içindi; Pakistan Başbakan Yardımcısı geliyordu, onunla ilgili otoyol işi falan vardı. 
Geldiğinde önce, o işi konuştuk. Sonra kendisine Ahmet Zorlu'nun bana verdiği bu bilgiyi 
ilettim. Eğer böyle bir şey varsa, hiç bu ihaleye girmemesini, henüz daha vaktin geçmiş 
olmadığını, ihalenin bir gün sonra olacağını, eğer, böyle bir ilişki varsa, hiç bu sevdaya 
girmemesini söyledim; ama, kendi aralarındaki konuşmayla ilgili benim herhangi bir bilgim 
yok. 
BAŞKAN - Sayın Genel Başkan, bu Korkmaz Yiğit ile Çakıcı arasındaki konuşmaların bant 
kasetlerinden bahsettiniz. Bizim bu çalışmamız süresi içinde edinmeye çalıştığımız bilgilerde, 
yurt dışından ve nerede olduğu belli olmayan bir şahsın, gerek mobil ve gerekse sabit bir 
telefondan da olsa değişik yerleri telefonla araması halinde, o konuşmaların Türkiye'deki teknik 
imkânlar çerçevesi içinde dinlenmesinin mümkün olmadığına yönelik bilgiler geldi. Yani, 
Amerika'dan bir mobil telefondan veya bir sabit telefondan Çakıcı, Çakıcı'nın konuşmak 
istediği kişiler olduğunda onun telefonundan dinlenilmesine yönelik bir karar alınmış bile olsa, 
Çakıcı'nın oralarda herhangi bir yerden gerek Türkiye'deki herhangi bir şahsı araması halinde 
ve gerekse Pekin'de bir şahsı araması halinde bu konuşmaların Türkiye'den dinlenebilmesinin, 
banda alınmasının Türkiye'deki teknik imkânlar bakımından mümkün olmadığı ifade ediliyor. 
Eğer böyle ise, bu kasetler kimler tarafından, bu konuşmalar kimler tarafından kasete alınmış, 
Türkiye'deki Emniyet kuvvetlerine veya birilerine bu kasetler hangi kanallardan intikal 
ettirilmiş, buna yönelik herhangi bir, araştırılması, soruşturulmasına yönelik sizin 
çalışmalarınız, talimatlarınız söz konusu oldu mu efendim? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır Sayın Başkan; çünkü, bana verilen bilgi, bunu Emniyetin 
ve MÎT'in kendi kaynaklarından sağladığı idi. Yani, bana bilgi notlan gelirdi Emniyetten, 
MİT'ten. O bilgi notlarında da Çakıcı ile filan kişi arasındaki telefon konuşmalarının deşifresi 
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vardı; ama, ben, bunların hangi kanaldan alındığını tespit etmek konumunda değildim. Bana 
verilen kendi kaynaklarından aldıkları. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Bu bankayla ilgili olarak, biraz önce, sizin de ifade ettiğiniz gibi, Emniyete talimat verdiğiniz; 
bu kişinin Çakıcı ile veya başkalarıyla ilişkilerinin olup olmadığı yönünde araştırma yapılması 
yönünde talimat verdiğinizi söylediniz. Yine, o günlerde, Korkmaz Yiğit'in ekonomik 
durumunun bu bankayı almaya yönelik elverişli olmadığı yönünde birtakım raporların 
Başbakanlığa ve Hazineye, Merkez Bankasına ifade edildiğine yönelik yazışmalar var. Siz de 
ifade ediyorsunuz, geçmişinde birçok şaibenin olduğu, daha doğrusu geçmişteki ihale sürecinde 
birçok şaibeler ortaya çıkan bir banka olması hasebiyle, çok önemsediğinizi ifade ettiniz. 
Ancak, çok dikkat çekici geldi: îhale safhasında bunların araştırılıp, sizi bilgi verilmesini 
istemenize rağmen, ihalenin öncesinde buna yönelik bir çalışmanız, dosya içerisinde, belgeler 
üzerinde görülmüyor. Başbakanlığa yazılan bir yazı var. O yazının size intikal etmediğine 
yönelik bilgiler var. Başbakanlık tarafından o konuda sürdürülen soruşturmada, doğrudan 
görevi ihmal edenlerle ilgili soruşturma açılmamış. Bu konularda neler söylersiniz. 
Çok önemsediğiniz bir konuda Emniyete talimat veriyorsunuz; ama, ihalenin öncesinde, bu 
talimatınızın sonucunu ne şekilde aldınız? Emniyetten gönderilen bir yazı var; ancak, o yazı 
ihale öncesinde size ulaşmıyor, Başbakanlık Özel Kaleminde kalıyor. Bunlara yönelik neler 
ifade etmek istersiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bu ihale açıldığı zaman, zannediyorum, Merkez Bankası 
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Müdürlüğü, Emniyete sormuş, bu katılanlarla ilgili bilgi 
istemiş. Bu talepten çok sonra, ağustos ayında, ihale tamamlandığı gün, Emniyet bir bilgi notu 
göndermiş. Bu bilgi notunu, gereği için Merkez Bankasına, bilgi için de Başbakanlığa 
yollamıştı. Bana bu not gelmedi. Gelmediğini tespit ettikten sonra, soruşturma açtırdım. O 
soruşturma, ben ayrıldıktan sonra sonuçlandı. Orada, Emniyetin kusurlu olduğu söyleniyor; 
yani, bu yazışmanın gizli evrakın tabi olduğu usule göre yapılmadığı, işte, gizli evrakla ilgili 
yönetmelikte bu tür gizli yazışmaların kime teslim edileceği, nasıl düzenleneceği falan yazılı 
olduğu halde bunlara uyulmadığı söyleniyor; ama, bu kusurun kasıtlı olmadığı ifade ediliyor. 
Maalesef, bu bilgi bana ulaşmadı; ama, bu bilginin, sonradan öğrendiğim şekliyle, delil 
niteliğinde önemli bir bilgi olmadığı anlaşılıyor. Yani, böyle bir istihbarat bizde mevcuttur 
şeklinde bir bilgi, böyle bir duyumumuz var şeklinde; bu, yeterli değil. Merkez Bankası için de 
yeterli değil, Hazine için de yeterli değil. Bizim aradığımız, benim müteaddit defalar 
Emniyetten talep ettiğim husus, Alaattin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında bu ihaleye yönelik 
herhangi bir muhaverenin cereyan edip etmediğidir, bunun tevsikidir. Bu, bize maalesef, ihale 
sonuçlandıktan çok sonra ulaşmıştır. Ben, o demin söylediğim, Emniyet, İstihbarat Daire 
Başkanıyla, Terörle Mücadele Daire Başkanını çağırıp, kendilerine, aylardır takip ettiğim 
halde, bize bu bilgiyi vermediklerini, bu bilgiyi başka bir kanaldan öğrendiğimizi söylediğim 
zaman, bunun bir hizmet kusuru olduğunu kabul ettiler; ama, bir kötüniyetleri olmadığını 
söylediler. Ben de bir kötüniyet olduğu kanaatinde değilim; yani, bu arkadaşlar o zaman, bu 
çetelerle mücadelede çok özverili çalışmış arkadaşlardı. Ama, zannediyorum ki, bana hatta bir 
mekanizma anlattılar. îşte, önemli konular size gelir, önemli olmayan konular size gelmez; bu 
da önemli adledilmemiş. Onun için, size ulaştırılmamış dediler. Dediğim gibi, biz, sonra, Fikri 
Sağlar'ın açıkladığı kasetin deşifresini ekim ayında ancak, o da kısmen, Emniyetten temin 
edebildik ve onun üzerine de ihaleyi iptal ettim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dayıoğlu. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir)- Sayın Yılmaz, Sayın Genel Başkanım, birkaç konu özellikle 
ilgimi ve dikkatimi çekiyor. Bu, Başbakan Mesut Yılmaz olarak, sadece siz değil, sizden 
önceki başbakanlar, sizden sonraki başbakanlar ve bundan sonra olmuş olacak başbakanların 
elbette ki, devletin tüm işlerini tek başlarına bilfiil takip etmesi mümkün değil. Fiziksel olarak 
mümkün değil, uygulama olarak mümkün değil; ancak, elbette ki, devletin diğer kurumlarından 
gelecek bilgiler çerçevesinde birtakım iniisiyatifler kullanılıp, kararlar verilip, uygulamanın o 
şekilde yapılması doğal bir şey. 
Az önce, siz, konuşmanızda da şöyle bir ifadede bulundunuz ki, o doğru, tespit edilen bir olay; 
bunu, ilgili şahıslar da burada ifadelerini verdiler. Korkmaz Yiğit, Alaattin Çakıcı ile olan 
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ilişkisinin bir daire alışverişiyle başladığını ifade etti. Bir daireden söz ettiler. Fakat, bize gelen, 
diğer yerlerden bugüne kadar topladığımız bilgi ve belgelerden bazı şeyler gördük. Alaattin 
Çakıcı'nın ölen eşi için bir daire alınmış ama, ikinci bir daire daha alınmış. Ayrıca, eski İstanbul 
Valisi Sayın Hayri Kozakçıoğlu da bu kişiden bir daire almış. Yine, ayrıca, Sayın Güven 
Erkaya da bu kişiden iki daire almış. Tabiî, bunlar, yorum getirilmeye kalkılırsa çok değişik 
boyutlarıyla değerlendirilebilir. Efendim, bir devlet memuru ve bu kişinin sattığı daire fiyatları 
belli, bu kadar parayla nasıl aldı, ne etti gibi birtakım varsayımlar üzerine gitmek zor. Buna 
paralel olarak, siz, Emniyetten bilgi istiyorsunuz, Emniyetten bilgi size gelmiyor hattâ ikinci 
defa tekrar çağırıp bu tür bilgiler var bizde diye tekrar bir talimat verme durumuyla karşı 
karşıya kalıyorsunuz. 
Benim asıl ilgimi çeken konu şu: Birkaç kez başbakanlık yapmış bir kişi olarak, bakanlık 
yapmış bir kişi olarak, devlet yönetiminde etkin görevde bulunan bir kişi olarak, devlet 
mekanizmalarında ve özellikle istihbarat teşkilatında bir zafiyetin olduğu ortaya çıkıyor. Bu 
zafiyetin olduğu gerek sizin döneminizde gerek evvelki veya daha sonraki dönemlerde tespiti 
mümkün olamıyor mu acaba? Bunu, bir ön bilgi mi diyelim, yoksa merakımı gidermek mi 
diyeyim, yoksa olaylarla bağlantıyı rahat kurabilme adına mı diyelim; nasıl değerlendirirsek o 
şekilde değerlendirelim. Ben, bu boyutta eğer bir açıklamada bulunursanız mutlu olacağım. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Ben bu zafiyeti kamuoyundan gizlemedim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Hayır, o açıdan sormadım zaten. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bu zafiyeti hepimiz birlikte yaşadık; yani, bu devletin istihbarat 
kuruluşları neredeyse birbirlerini takip ediyorlardı, birbirlerine savaş açmışlardı. Ben, bilakis, 
bu zafiyetten hareketle, biraz önce de söyledim, sırf bu çetelerle mücadele için ayrı bir 
örgütlenmeye gittim Emniyet içerisinde. Terörle Mücadele diye ayrı bir daire yoktu, ben ihdas 
ettim. Ondan sonra, bu çetelerle ilgili ortak bir birim kurdum MİT'ten ve Emniyetten. Onlara 
Gölbaşı'nda bir yer tahsis ettim, örtülü ödenekten para verdim. Onlar, orada çalıştılar ve altı ay 
içerisinde bütün bu çeteleri yakaladılar. Böyle bir zayifeti, o tarih itibariyle böyle bir zafiyeti 
inkar etmek mümkün değil; ama, öbür tarafta da, siz, Başbakansınız, memleketteki bütün 
olumsuzlukların hesabı sizden soruluyor, Anayasanın 12 nci maddesi, 3046 sayılı Kanun, 
devletin bütün birimlerinin işlemlerinden sizi sorumlu tutuyor; ama, siz, bu yapı içerisinde de, 
ne kadar zafiyet olursa olsun elinizden geleni yapmak zorundasınız. Ya çoğu zaman yapıldığı 
gibi hiçbir şey yapmayacaksınız ya da bunların üstüne gideceksiniz. Üstüne gittiğiniz zaman da 
hedef olacaksınız; gayet doğaldır yani. 
BAŞKAN - Sayın Akın, buyurun. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başbakanım, bu tecrübeyle, böyle değer verilmeyecek 
insanlara haddinden fazla değer verince bir problem olduğunu anladınız mı acaba? Yani, değeri 
olmayan kişilere haddinden fazla değer verdiğiniz için, ileride devlete ve size... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sanıyorum, kastınızı anladım. Ben, herkese değer veririm; aksi 
ortaya çıkana kadar, dürüst olduğuna inandığım herkese değer veririm. Maalesef, Korkmaz 
Yiğit bu olayda bana yalan söyledi. Bana o deminki daire satışı olayı "bir tek daire olduğu ve 
bunun, ilk ve tek ilişkisi olduğunu" söyledi. "İlk ve son ilişkisi olduğunu" söyledi. Siz 
diyorsunuz ki, başka daireler de satmış. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bizde de bir daire dedi, ama, maalesef, elimizdeki belgelerde iki 
daire, ayrı ayrı... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Ama, asıl beni ilgilendiren, o tarihte beni ilgilendiren, bana 
verdiği... 
CİHAN YAZAR (Manisa) — İki daire olduğunu söyledi Sayın Başbakan. Bir daire sattığını, 
parasını aldığını; arkasından, bir teklif daha gelip, bir daire daha sattığını... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bana sadece "bir tane sattım ve parasını aldım" dedi. 
CİHAN YAZAR (Manisa) -Burada iki tane söyledi. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) -Ama, o daire satışı beni ilgilendirmiyor. Benim o tarihte 
kendisine sorduğum husus şu idi: İlişkin devam ediyor mu? Bana dedi ki "çocuklarımın üzerine 
yemin ediyorum, üç seneden beri ne telefonla ne doğrudan hiçbir konuşmam olmadı." Ondan 
sonra böyle bir kaset ortaya çıktı. Bana yalan söyledi. O tarihte, daha sonra da, ortaya çıktıktan 
sonra bu kaset, bana telefon açtı. Ben. yine Başbakanım o tarihte, gensoru filan da verilmiş 
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Mecliste. "Bu Bankeksprese çok hücum oldu, bana yardımcı olsun Hazine" dedi. Ben de 
kendisine "sen bana yalan söyledin. Ben, seninle hayatta bir daha hiçbir zaman konuşmam" 
yani, benim cevabım o. 
BAŞKAN - Sayın Genel Başkanım, Korkmaz Yiğit'in önceki randevu taleplerine müspet cevap 
vermediğinizi söylediniz ve daha sonrasında Mecliste görüştüğünüzü söylediniz. Ben de, şimdi 
açıkladınız, ama, tekrar sormak istiyorum: Korkmaz Yiğit ile bu görüşmenizden sonrasında, 
ihale sonuçlanıncaya kadar kaç defa görüştünüz, telefonla ve yüzyüze görüşmeleriniz oldu mu? 
Bu konuda kaç defa görüştüğünüz, muhtevaları hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, ilk görüşmemiz 30 Haziranda Meclisteki 
görüşmedik; biraz önce anlattım. Ondan sonra, bir defa, bana telefon açtı. O telefonda da, 
Kanal 6'yı satın aldığını bana söyledi. Ondan sonra, bir defa beni Başbakanlık Konutunda 
ziyarete geldi. O görüşme, ihaleden sonraki bir görüşmedir. Orada da bana, Milliyet Gazetesini 
alacağını, Yeni Yüzyılı aldığını falan, bir sürü şeyler saydı. Ben kendisine pek kibar 
davranmadım. Sebebi de, yani, 600 milyon dolarlık bir taahüdü almış birisinin, aynı zamanda, 
bu kadar büyük basın alımlarına girmesi bende bir istifham yarattı. "Bunları gidin Güneş Bey 
ile konuşun" dedim. Aynı anda da Güneş Beye telefon açtım ve dedim ki "bu, böyle büyük 
işlere daha giriyor: Muhtemelen gelip senden teminat mektubu, kredi falan isteyecek; hiçbir 
kamu bankasından buna kredi açılmaması için, teminat verilmemesi için göz kulak ol" dedim. 
Benim kendisiyle ilişkim bu; yani, altı aylık zaman zarfında benim doğrudan ilişkim budur. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Korkmaz Yiğit'in bir de bir başka şeyi var bu Kanal 6'daki konuşmasında. Nesim Malki ile 
ilgili konuda size bilgi aktardığını, yanında bir kişiyle birlikte sizi ziyarete geldiğinde, Nesim 
Malki cinayetiyle ilgili konuyu bir yüzbaşı ve bir başçavuşun çözdüğünü, eğer istenirse, bu 
kişilerin adreslerinin kendisinde olduğunu, size de verebileceğini ifade ettiğine yönelik o 
konuşma metninde yer alan hususlar var. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Evet, o görüşmemizde, bana geldiği görüşmede, başbaşa 
görüştük, kimse yoktu. Kiminle geldiğini bilmiyorum; ama, ben tek teke görüştüm. Bana, 
hakikaten "Nesim Malki cinayetini Erol Evcil'in işlediğini, Erol Evcil'in sonra, öldürdüğü 
insanın cenaze törenine katıldığını" falan, bunları söyledi. Zaten, o sırada, Nesim Malki 
olayıyla ilgili soruşturma devam ediyordu. Ben, bu bilgileri de İçişleri Bakanına aktardım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bendeki hazırlanan sorular bunlar. Sizlerin ilave soracaklarınız var mı?.. 
Yok. 
Sayın Genel Başkan, teşrif ettiniz, sorularımıza cevap verdiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. 
Bizim, bu Soruşturma Komisyonunun sıhhatli bir neticeye ulaşması bakımından, bizim 
sormadığımız, ama, varsa sizde bilgiler, tutanaklarda yer almasını istediğiniz hususlar var ise, 
son söz sizin efendim. İlave etmek istediğiniz herhangi bir konu, bizim sormadığımız, ama, 
Soruşturma Komisyonunun sıhhatli bir karar vermesine faydalı olacağını düşündüğünüz 
hususlar var ise, o konuları da ifade ederseniz memnun olurum. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Teşekkür ederim. 
Evvela, hepinizden özür dilerim; yani, istemeden de olsa sizi aylarca meşgul ettim, bu konuyla 
ilgilenmezine sebep oldum diye. 
Başta söylediğimi tekrarlayacağım Sayın Başkan, benim çetelerle ilişkide olabilmem için, yani, 
bu ilişkinin herhangi bir maksatla kurulmuş olması için, evvela, bu ilişkinin olup olmadığını 
araştırmak gerekir diye düşünüyorum. Ben, dediğim gibi, Alaattin Çakıcı ile hayatta hiç 
görüşmedim, hiç dolaylı veya doğrudan temasım olmadı. Temasım olmayan bir kişiyle nasıl 
böyle bir işbirliği içinde olacağımı Komisyonun takdirine sunuyorum. Benim dışında onunla 
görüşenler oldu. Bu görüşmelerden birtakım yanlış anlamalar, yanlış bilgiler iletildiğini 
görüyorum, kendisinin bunları yanlış yorumladığını görüyorum. Benim Alaattin Çakıcı ile 
ilişkim, sadece, kendisinin bir suç örgütünün başı olmasıyla ve benim de Başbakan olarak, suç 
örgütleriyle mücadele etme kararlılığında olmamdan kaynaklanan bir durumdur. Onun dışında 
kişisel hiçbir ilişkim yoktur, kişisel bir husumetim de yoktur; ama, sanıyorum ki, kendisi, 
benim görev hassasiyetimden kaynaklanan tutumumu kendisine karşı bir husumet olarak 
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algılamıştır, benim hakkımda asılsız birtakım iddialarda bulunmuştur. Komisyonunuzun bütün 
bu iddiaları, doğruluğunu açıklığa kavuşturacağına inanıyorum. 
Saygılar sunuyorum. 

2- E y ü p A Ş I K 2 5 . 0 5 . 2 0 0 0 t a r i h i n d e k o m i s y o n u m u z a 
v e r m i ş o l d u ğ u s ö z l ü if a d c d e ; (E K - 6 ) 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; evvela, bu soruşturma önergelerini okuduğunuz zaman, biraz 
böyle saldırgan bir üslupla ve siyasî bir üslupla yazıldığını göreceksiniz. Onu bir tarafa 
bırakıyorum; yani, o günkü siyasî konjonktür gereği tahmin ediyorum; çünkü, orada çok böyle 
ifadeler hep şey. İşte, hükümet şu konuda başarılı, işte, söz verdi de, yapmadı da, içice girdi 
falan. Onu bir tarafa bırakıyorum; ama, önergelerde iddialar var. İddiaların beni ilgilendiren 
kısmı, çünkü, orada çok değişik iddialar var; özelleştirmeden, devlet ihalelerine kadar, 
bilmiyorum ne şekilde bir ilişki kuruluyor; ama, beni ilgilendiren kısmı, mafya ve çetelere 
yardım ettiğimiz, hükümetin yardım ettiği konusu. 
BAŞKAN - Ona geçmeden önce, kendinizi bir tanıtarak başlarsanız. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Trabzon milletvekili ve Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık. Devlet eski 
Bakanlığımı söylememin sebebi, orada öyle geçiyor da onun için söyledim. Trabzon-Çaykara 
1953 doğumluyum, baba adı Mustafa, anne adı Fatma. 
Şimdi, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 55 inci hükümet kurulmadan evvel, belirli bir süre, 
Türkiye'de mafya, biraz da bazı kişilerin kendilerine verilen yetkiler sebebiyle; ama, onlarla 
işbirliği yapmak suretiyle, neredeyse, devlete kafa tutar hale gelmişti ve bir milletvekili olarak, 
özellikle, muhalefetteki bir milletvekili olarak -muhalefetteki bir milletvekili olarak 
söylememin sebebi, şikâyetler muhalefet milletvekillerine daha çok gelir vatandaştan veya 
değişik kesimlerden ki, muhalefet milletvekilleri tarafından dile getirilmesi için daha çok gelir-
bize o dönem gelen şikâyetler bizi endişeye sevk ediyordu. Yani, çetelerin, mafyanın 
korunduğu, gözardı edildiği. Nitekim, Çakıcı da dahil pek çok çete mensubu, mafya babası 
tabir ettiğimiz pek çok kişi senelerce Türkiye'de, arandıkları halde, elini kolunu sallayarak, 
yeşil pasaportlarla, kırmızı pasaportlarla, özel kimliklerle hem Türkiye'de dolaşmışlar hem 
yurtdışına serbestçe gidip gelmişler ve bunu gören kişiler olarak veyahut da bu şikâyetlere 
muhatap olan kişiler olarak, biz, konuyu muhalefetteyken çok eleştirdik ve bu konuyla 
hakikaten de ilgilendik. 
Buradan, hemen bu konuya geçiyorum: Tarihleri biraz karıştırabilirim belki, ama, herhalde, 
1996'ın mart ayı zannederim, 96'nın mart ayında Çakıcı, önce, Kadir Çelik'i, televizyoncu 
Kadir Çelik'i, daha sonra, bazı köşeyazarlarını ve bu meyanda, belki, bazı siyasîleri, başka 
kimleri bilmiyorum; ama, beni de arayarak, Türkbank olayında bir büyük yolsuzluk olduğunu 
şikâyet etti. Yani, ilk konunun, Çakıcı ile bizim temasımızın başlangıcı bu. Benim önceden, 
evveliyattan onunla bir görüşmüşlüğüm, vesairem yok. Telefon numarasını kimden aldı 
bilmiyorum, kendi aradı. Böyle arada aracılar falan da yoktu; bazı şeylerde başka türlü şeyler 
söyleniyor. Kimse yoktu, kendisi aradı ve "ben, falanca kişiyim" dedi ve "Türkbank olayında 
işte, önemli bir yolsuzluk var, bunu size anlatmak istiyorum" dedi. "Anlat, nedir" dedim. "İşte, 
bu Türkbankm satışından bizden 20 milyon dolar rüşvet istiyorlar." Yani, o günlerde 
Türkbankın satışı, özelleştirilmesi gündemde idi herhalde, ki, satılacaktı ve bundan da 20 
milyon dolar rüşvet istiyorlar. 
Tabiî, bu arada, bunun yanında, bunu söylerken, birçok şey daha söylüyor; eleştiriler, işte, o 
gün, Sayın Tansu Çiller Hanımefendi Başbakan, onun hakkında, onun eşi hakkında veya 
başkaları hakkında, o MİT Müsteşar Yardımcısı Mehmet Eymür hakkında veya başka 
konularda falan çeşitli şikâyetler söylüyor veya eleştiriler veya hakaretler neyse, ama, asıl bizi 
ilgilendiren kısmı, Türkbankın satışının kendilerine vaad edildiğini, kendilerine verileceğini, 
ama, şimdi de, 20 milyon dolar rüşvet vermezsek verilmeyeceğini. 
Elbette ki, bir milletvekili olarak ilgi duymamak mümkün değil. Kimileri, şimdi, niye ilgi 
duyuyorsun, sana ne falan diyebilir, diyenler de oluyor; ama, ilgi duymamak mümkün değil. 
Yalnız, burada altını çizerek bir şeyi söylemem gerekiyor, sonradan çok iddia edildi: Efendim, 
bir siyasî maksatla, Çakıcı ile ilişki kurmuşuz ya da onu, işte, hasmımız olan Tansu Çiller 
Hanımefendinin aleyhinde kullanmak maksadıyla, bu ilişkiyi de hem işte Mesut Yılmaz teşvik 
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etmiş, ben de devam ettirmişim talan. Şimdi, bu iddia katiyen doğru değil; çünkü, biz, 
Çakıcı'nın bize verdiği o bilgiyi arşivlere bakılabilir, o günlerde hiç kullanmadık; yani, bu 
hükümet Türkbanktan rüşvet istiyor veya Türkbankta yolsuzluk var veyahut da bununla ilgili 
bir Meclis konuşması veya bir soru önergesi veya bir gensoru veya bir televizyon konuşması 
veya bir basın açıklaması yok; yani, siyaseten biz, aldığımız o bilgiyi kullanmadık. 
Kullanmamamızın sebebi, o bilginin doğruluğundan emin değildik; yani, birisi bunu söylüyor 
ve biz de bunu araştırıyoruz. Nitekim, bu meyanda ben, daha sonra Mehmet Eymür 
televizyonda da açıkladı. Mehmet Eymür ile o konunun bizzat faili durumunda olan Erol Evcil 
ile ve o konuya yakın kişilerle ayrı ayrı görüşmek suretiyle, olayı çek etmeye çalıştım; yani, bu 
olayın arkasında ne var; hakikaten, böyle bir rüşvet olayı var mı veya böyle bir alım satım 
gündemde mi veya bunların dedikleri doğru mu? Onları da ben çek etmeye çalıştım ve o 
dönemde de onları kullanmadık. 
Keza, zannederim, gazetelere yansıdı, başka yerlerde de duydum: Çakıcı'nın işte o hükümeti 
devirmek için bizimle işbirliği yaptım dediği -belki arkadaşlar bunları soracaklar daha sonra; 
ama, ben, böyle üzerinden geçerek söyleyeyim, detayını da şey yaparız- Flash TV'deki 
konuşması, yine, bu sebepten doğmuştur. Yani, bize, ben tahmin ediyorum, Çakıcı, bunu, işte, 
Kadir Çelik'e, Uğur Dündar'a, işte, bana, başkalarına söylemek suretiyle kamuoyuna mal etmek 
istiyordu. Yani, hükümeti zor duruma düşürüp, kamuoyuna mal etmek istiyordu. Nitekim, 
bizden böyle beklediği sonucu alamayınca, kendisi çıktı Flash TV'de çok ağır hakaretler dolu 
ve hem o konuyu hem ona yakın, onun civarında başka şeyleri açıklamış oldu. 
Şimdi, bir kere, Flash TV'ye çıkmasının sebebi, bize bunu yaptıramaması, yeterince kamuoyu 
oluşturamaması. Kadir Çelik'e, Kadir Çelik zannederim onunla ilgili bir program yaptı; 
televizyonda o program yayınlanmadı Show TV'de falan. Televizyondan istifa etmek 
mecburiyetinde kaldı; yani, oradan sonuç alamadı, bizden sonuç alamadı, en sonunda kendisi 
çıktı televizyona. Eğer, Flash TV'nin yetkililerini dinlediyseniz, bilmiyorum, onlar da herhalde 
söylemişlerdir. Bu yayına mesela, beni çıkarmak istediler, ben kabul etmedim, çıkmadım; yani, 
Çakıcı'nın Flash TV'deki o akşam açıklamalarını teyit etmek veya ona eleştiri getirmek veya 
tasdik getirmek maksadıyla Flash TV'nin yetkilileri beni de o akşam televizyona çağırdılar, ben 
gitmedim, hatta ısrar ettiler, araya işte, Mesut Yılmaz'a falan da zannederim, hatırlar mı 
bilmiyorum, ona da zorladılar ki, Eyüp çıksın bu televizyona diye ve ben, o televizyon şeyine 
de çıkmadım. Yani, söylemek istediğim, öyle bir işbirliği falan değil, yani, o televizyona çıkışı 
bizimle alakalı değil, ama, kendisi çıktı, onu açıkladı, vesaire. 
Bu olayı ben takip ettim. Tabiî ki, Türkbank o zaman satılmadı; yani, satılmadığı için bu rüşvet 
de tahakkuk etmedi. Satılsaydı rüşvet alınacak mıydı onu bilmiyorum; ama, yakından 
izliyorduk. Daha sonra, bildiğiniz gibi, Türkbank, sonra bir satışında, yine bu konu gündeme 
geldi. 
Daha sonra, bizim 55 inci hükümetin göreve başlamasıyla ki, 55 inci hükümetin en önemli 
iddiası çetelerle ilgiliydi. Yani, hükümet kurulmadan önceki dönem, iktidarla muhalefet 
arasında, bir çete konusunda, iktidarın etkili olmadığı hatta korumakta olduğu tezi üzerine 
kurulmuş âdeta bir siyasî savaş vardı; yani, biz, muhalefet olarak en sert şekilde o günkü 
iktidarı eleştiriyorduk ve çeteleri yakalamadıklarını, koruduklarını, üzerine gitmediklerini, 
Susurluk olayını aydınlatmadıklarını, Susurluk ile ilgili meydana çıkan pek çok olaya duyarsız 
kaldıklarını iddia ederek iktidar olduk ve iktidar olduktan sonra da, samimiyetle söyleyeyim: 
Bizim o günkü iktidarımız bu konuda, yani, o konjonktürden de biraz kamçılanarak, çok 
titizlikle, çok kararlılıkla, çok ısrarlı bir şekilde gittik. Nitekim, 55 inci hükümetin ilk birkaç ayı 
biraz bocalama geçti, tam şey yapılamadı; ama, bir yıl içerisinde, hatırımda kaldığı kadanyla 
70-80 çete ve çetebaşı yakalandı ve herhalde, 1 000 civarında da çete mensubu adaletin önüne 
çıkarıldı. Ben, burada isimlerini saymayacağım, yani, arşivlerde.vardır, gazetelerde vardır. Yurt 
dışından, yurt içinden, Suriye'den, Irak'tan, Romanya'dan, Fransa'dan Çakıcı gibi pek çoğu yurt 
dışından, yurt içinden de pek çoğu adaletin önüne çıkarıldı. O dönemde yakalanan ve çökertilen 
bu 80 çete ve yakalanan 1 OOO'den fazla çete mensubunun pek çoğu birkaç sene serbest 
gezmişti; yani, birkaç sene kendileri takip bile edilmemişti, zorlanmamıştı, yani adaletin önüne 
çıkmaya zorlanmamıştı ve bazıları da, işte, bildiğiniz gibi korunmuştu; yani, kimine pasaport 
verilmişti, kimine özel kimlik verilmişti, yurtdışına girmişler, çıkmışlar. Nasıl korunduklarım, 
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şimdi o detaylara girmeyelim; ama, yani, böyle bir ihmal vardı veyahut da bu konuda 
kamuoyunun belki duyarsızlığı vardı. Biraz Susurluk kazasından sonraki kamuoyu duyarlılığı, 
biraz da bizim o konjonktürden sonra hükümet olmamız sebebiyle, bu işin üzerine çok hızlı ve 
kararlı bir şekilde gittik ve çetelerle bizim aramızda da bir savaş geçti. Budapeşte'deki 
yumruklama olayı da, Çakıcı'nın bize, işte, bu kaseti doldurmak suretiyle bizden intikam alma 
arzusu da, başka buna benzer birçok husus da bundan ileri geldi. Yani, ben, yeni tartışmalar 
açmak için söylemiyorum. Bize yöneltilen tehditler, karşılaştığımız başka sıkıntılar, hepsi bu 
mücadeleden ötürü oldu ve nitekim, bu çetelerin de, önemli bir bölümü o dönemde yakalandı. 
İşte, Sabancı'nın katili yakalandı, Sedat Peker yakalandı, işte Çakıcı yakalandı; yani, 70'ten 
fazla isim, çetereisi, çete ve 1 000'den fazla da onların üyeleri, vesaire adeletin önüne çıkarıldı. 
Tabiî, bundan sonra, bu iddianamede detayı yok; ama, ben, o kaset açıklandığı gün, Trabzon'da, 
seçim bölgemde gezideydim; yani, açıklayacaklarını söylediler, Kanal D'den aradılar ve 
açıklayacaklarını söylediler, ki, kasetin varlığını biz daha evvel biliyorduk. Daha doğrusu, 
MİT'ten, Emniyetten bize bildirmişlerdi. Çeşitli telefon konuşmalarında Çakıcı, benim elimde 
hükümeti düşürecek bir kaset var diye ve kasetin detayını da falan işte, eşine, dostuna 
anlatıyordu; herhalde, dinlemeler sonucu da bize haber veriyorlardı böyle bir şey var diye. 
Doğrusunu ararsanız, ben, hiç onun üzerine gitmedim; yani, bir beş altı ay falan biliyordum o 
kasetin varlığını. Tabiî ki, açıklansın dedim ve Kanal D'de açıklanacağı gün, ilk defa 
zannederim Kanal D'de açıklandı ve açıklanacağı gün bize haber verdiler, dediler ki, cevap 
hakkı kullanmak istiyorsan, gel, kullan. Ben, kaseti hiç görmeden, teferruatını hiç bilmeden; 
yani, evvelki bilgilerin haricinde, bizzat dinlemeden, doğrudan doğruya canlı yayına çıktım, 
kaset açıklandı ve ben, orada, hemen, yani, kaset açıklandığı anda kamuoyuna duyurdum ki, 
ben, yarın istifa edip, gidip Devlet Güvenlik Mahkemesine bu kasetle ilgili başvuracağım ve 
hesabını vereceğim. Nitekim, o gün, Sayın Başbakan Amerika'da idi. İşte, onun, biraz, istifa 
etme şeklindeki telkini yüzünden bir gün gecikmeyle de olsa, bütün arkadaşlarımın ısrarına 
rağmen, aksine ısrarına rağmen, ben istifamı verdim, geldim, Meclisten de, milletvekilliğinden 
de istifamı verdim, aldım belgeleri Devlet Güvenlik Mahkemesine götürdüm, başvurdum ve o 
davayı açtırdım. 
Şimdi, o dava sırasında ve ondan sonra, işte, gelen belgelerden, bilgilerden anladığım 
kadarıyla, davanın dosyasında da var ve deniliyor ki, "Çakıcı, sizin haber vermeniz üzerine 
Amerika'dan kaçtı; daha doğrusu, oraya giden heyet, Amerika'da Çakıcı'yı yakalamadı." 55 inci 
hükümetten evvel, Amerika'ya Çakıcı'yı bir operasyonla almak için, İçişleri Bakanlığından, 
daha doğrusu Emniyetten bir heyet gönderilmek istendi ve onaydan döndü; yani, yurtdışına 
gitmesi için heyetin bakan onayı lazım, onaydan döndü. Benim daha sonra, haricen edindiğim 
bilgiler bunlar. 55 inci hükümet kurulur kurulmaz ilk beş, on gün içerisinde zannediyorum, 
yani, beşinci gün veya onuncu gün Amerika'ya heyet gönderildi, onaylandı; yani, daha evvel, 
böyle bir teşebbüs bir kere başarısız kalmıştı, göndermekte başarısız kalmıştı. Bu, suçlanan 
Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki hükümet, o günkü İçişleri Bakanı, Başbakan, gelir gelmez, 
derhal, bu iş için Amerika'ya heyet gönderdi. Heyet, haber verildi de Çakıcı oradan gitti, onu 
alamadı; doğru değil. Heyetin kendi raporlarında da var, kendi.ifadelerinde var. 
BAŞKAN - Heyetin gönderildiği tarihle ilgili bir bilginiz var mı Sayın Aşık? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Hükümetin kuruluşunun zannederim, onuncu veya onbeşinci günü; 
yani, hükümet kurulduktan daha sonradır ki, Mesut Yılmaz'ın onayıyladır veya İçişleri 
Bakanının onayıyladır. Ama, daha evvel o heyetin gönderilmediğini, onaydan döndüğünü 
biliyorum. 55 inci hükümetin kuruluşunun ilk on onbeşinci günü olacak heyetin gönderilmesi. 
Heyetin orada başarısız olması, Çakıcı'nın Amerika'yı terk etmesinden değil, tam tersine, 
heyetin, Devlet Güvenlik Mahkemesine İçişleri Bakanlığının gönderdiği raporlar var Emniyet 
Genel Müdürünün. Oraya giden heyet Çakıcı'yı buldu, orada bir yerde ikamet etti, birkaç gün 
ikamet etti ve Çakıcı'yı her gün gördüler; ama, operasyon için Amerikan resmî makamlarından 
izin alamadılar ve Amerikan resmî makamları, operasyonu bu belgelerle yapamayacaklarını, 
dosyanın eksik olduğunu iddia ettiler ve dosyayı tamamlamalarını istediler. Heyet, orada, 
zannederim üç gün mü ne kaldı. Üç gün veya bir hafta neyse, ne kadar kaldı bilmiyorum. 
Türkiye'den dosya tekrar istendi, yeniden dosya gitti. İkinci dosyayı da, yine, yeterli bulmadılar 
ve Amerikan resmî makamları, mahalli polis, operasyona izin vermedi. Yani, bir kere, evvela, 
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iddianın, yani, Çakıcı'nın kendi iddiası da olsa, başka, savcının iddiası veya işte, Komisyona bu 
soruşturmayı verenlerin iddiası, bir kere temelden yanlış. Çakıcı, Amerika'dan kaçtığı için 
değil, Amerika'ya giden heyetin evrakının yetersiz bulunduğu için ve ikinci defa da, gelen 
evrakın yetersiz olması sebebiyle, heyetin buradan çıkış için aldığı süre, görev süresi dolmuş ve 
Türkiye'ye dönmüştür. Yani, heyet onu bulamadığı için değil. Daha sonra, zannederim, 
birisinde şöyle bir ifade var: Belki, o biraz kafaları karıştırıyor, "işte, biz, her gün Çakıcı'yı 
görüyorduk. Son bir iki gün de görmedik; yani, o geliyordu, bir yoldan geçiyordu, her gün 
görüyorduk, son bir iki gün görmedik, gelmedi." Ama, esas, orada operasyonun 
yapılmamasının sebebi, ona yardım edildiği veya orayı terk ettiği için değil, tam tersine, o 
dosya yetersiz olduğu içindir. 
Daha sonra, o zamanki MlT Müsteşar Yardımcısı Mehmet Eymür ile bir görüşmemizde, ben 
iki sefer kendisinden bu konuda bilgi almıştım. Bir görüşmemizde, bize "Çakıcı'yı almak için 
uğraşmayın, alamazsınız. CIA onu vermez" diye söyledi ve daha sonra, televizyonda kendisi de 
itiraf etti o söylediğini. "CIA vermez" dedi. "Niye vermez" dedim. "Bu tip elemanları istihbarat 
örgütleri ele geçirdikleri zaman kullanırlar, kolay kolay da bırakmazlar" dedi. "Çok hazır bir 
elemandır, suç işlemiş, aranan, hazır bir elemandır. Ona her türlü operasyon kolay yaptırılır, 
kolay yaptırılır, istenildiği zaman da yok edilir; yani, onun için, öyle bir elemanı biz de bulsak, 
işte başka bir devletten bizim elimize de geçse, biz de onu bırakmak istemeyiz, saklarız, 
vermeyiz, yani fuzuli uğraşmayın, onu alamazsınız diye de Mehmet Eymür bize söylemişti. 
Zaten geçenlerde televizyondaki bir mülakatında açıkladı, daha evvel ben de söylemiştim. O 
dosyanın eksikliğini de şahsen biraz oraya bağlıyorum. Aslında Türkiye'den gelen dosyanın 
eksikliğinden değil; çünkü, ikinci defa tamamlandı, yine yetersiz bulundu, operasyona yine izin 
verilmedi. Bize husumetinin halen devam etmesini ve sadece o değil, çetelerin bize 
husumetlerinin devam etmesini 2 sebebe bağlıyorum. 1 incisi 55 nci hükümete kadar 
kendilerine yeterince baskı yapılmadı, ondan sonra sürekli, sıkı, alışmadıkları, beklemedikleri 
bir takiple karşılaştılar. Nitekim, kendisi de söylüyor, işte Fransa'da, ispanya'da baskına 
uğradım, Şili'de takip edildim gibi. Ondan sonra sürekli onu takip etmek için bir şeye uğradı; 
ama, asıl önemli sebep, Çakıcı'nın telefon konuşmasında bana da söylediği, bir şey vardı, 
kafaya bir şey takmış, "Mesut Yılmaz Çakıcı'yı öldürmek için talimat vermiş, ben bunun 
ölüsünü istiyorum" diye, Çakıcı'nın kendi ifadesi bu, bana da söylemişti, başka yerlere de 
söyledi, Mesut Yılmaz Mehmet Eymür'ü, Amerika'ya sırf Çakıcı'yı öldürmek üzere 
görevlendirmiş ve ölüsünü istiyorum diye talimat vermiş. Bunu da, sözle, Mesut Yılmaz 
Eymür'ü konuta çağırıp, orada bu talimatı verirken, orada çay servisi yapan veya içeri girip 
çıkan bir sekreter kendisine haber vermiş. Mehmet Eymür seni öldürmek üzere görevlidir diye 
haber vermiş. Bu, buraya kafayı takmış, bunun doğru olduğunu varsaymış ve buna yönelik de 
kendine göre başka tedbirlerde düşünmüş. Ben de onun oğlunu öldüreceğim, intikam alacağım 
gibi. Benimle konuşmasında bu hava vardı ve benim de asıl onu biraz yatıştırmak istememin 
sebebi de, asıl olamaz ki, zaten o kasetteki konuşmada da vardır, asla böyle bir şey olamaz, bir 
başbakan bir adamı öldürtmek için talimat vermez, yakalatmak için ise, zaten görevi, emir 
vermiştir, görev vermiştir, yakalatacaktır, o ayrı mesele; ama, ben bunun ölüsünü istiyorum, 
gidin kanun dışı usullerle öldürün şeklinde ve hâlâ daha o şeydedir. Zannediyorum Çakıcı, 
bugün bile o haleti ruhuye içerisinde, o psikoloji içerisinde, Mesut Yılmaz'a da, bana da, 
ANAP hükümetine neyse bize bir şey durumundadır, savaş durumundadır, bu kasetin 
doldurulmasının sebebi de odur ki, kaset tamamen komplo olarak ki, kendisi de söylüyor, 
kasette de belli. Bizim hükümet döneminde, bana önemli bir şey söyleyeceğini ve bunun için 
konuşmak istediği yönünde haber gönderdi. Biz de konuşsun dedik, telefonu açtı, bir saat 
gevezelik etti, bir sürü şeyler söyledi, hani önemli bir şey söyleyecektin dediğim zaman "onu 
sonra söylerim" dedi. Maksadı bu kasedi doldurup, daha sonra bilinen şekilde kullanmak. Bunu 
kullanmak istemesinin sebebi, yani Mesut Yılmaz'a, bana olan husumetindendir. Bu husumetin 
halen devam ettiğini düşünüyorum; çünkü, geçenlerde Türkbank komisyonuna gittim, orada 
söylediklerini gördüm, savcı vasıtasıyla alınan ifadesinde, bizim için söyledikleri var, ben 
anladım ki, o husumeti halen devam ediyor ve bize olan düşmanlığı devam ediyor ve ben 
sebebini de o olay olarak görüyorum; çünkü, bana da söylemişti, işte Mesut Yılmaz beni 
öldürmek için emir vermiş gibi, katiyen doğru değil, böyle bir emir vermez bir başbakan, 
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vermesi de mümkün değil. Sözde üymür'ü çağırmış, Eymür'e demiş ki, bu yok edilmezse 
olmaz, bunun mutlaka yok edilmesi lazım. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum, bilemiyorum, 
mümkün değil, kendisine söylemiştim, bu husumetin sebebi de budur. 
Ne Çakıcı'ya, ne başka hiçbir çete mensubuna bizim dost olmamız mümkün değil. Benim 
milletvekilliği hayatım hep çetelerle, mafya ile mücadele ile geçti, halen de öyledir, esas 
itibariyle zaten bundan sebep - sonuç ilişkisi aramak lazım, yani bir kişinin bir mafya çete 
mensubuyla ilişki kurması için, ondan bir menfaati olması lazım, bu işten bir menfaati olması 
lazım ve sonuç olarak da, buradan bir sonuç çıkarmak lazımdır. Sonuca baktığınız zaman; 
Çakıcı senelerce serbest gezmiş, iltifat, itibar görmüş, bizim dönemimizde yakalanmış, zaten 
husumeti de oradan. Sebebe baktığınız zaman, benim böyle bir şeyden menfaat sağladığımı 
söyleyecek bir Allahın kulu yoktur. Bunun için böyle bir ilişki katiyen doğru değildir; ama, 
zahiri olarak olayın bir kenarını yakalarsanız, bir çalışmanın çok iyiniyetle, çok fedakârca, çok 
cesurca yapılmış bir çalışmanın bir kenarını yakalarsanız, o kenarından tutup, bunu iyi ilişkiye 
yorumlayabilirsiniz. Şu andaki tablo odur. O bakımdan onlardan çok böyle üzülmüş değilim, 
böyle bir suçlamayla karşı karşıya bulunmamızdan dolayı üzülmüş değilim. Cenabı Allah 
biliyor, ondan ötürü de çok rahatım, zaten Devlet Güvenlik Mahkemesine gidip, hemen 
soruşturma açılmasını istememin, dokunulmazlığının kaldırılmasını istememin sebebi de budur. 
Ben, o konularda çok rahatım, o bakımdan hiçbir endişem yoktur ve tekrar söylüyorum, böyle 
yardım mahiyetinde bir ilişki söz konusu değildir. Arkadaşların sorulan olacaksa, ben onlara 
ayrı ayrı ayrıntılarıyla cevap vermeye çalışacağım. 
İşin hukuki yönüyle ilgili bir konuyu arz etmek istiyorum. Ben, istifa ettikten sonra, Devlet 
Güvenlik Mahkemesine başvurdum, mahkeme evvela konuyu görev açısından inceledi, yani bu 
görev bizim görevimiz midir, yoksa bu Anayasa Mahkemesinin mi görevidir diye; zaten ilk 
bana da söyledikleri oydu "sen bakansın, sen Anayasa Mahkemesinde yargılanman lazım" diye 
ve sonra konuyu incelediler ve nitekim, savcının iddianamesinde de var, savcı iddianamesinde 
diyor ki, bu bir Anayasal bir görev değildir, bakanlar anayasal suç işlemeleri; ancak, kendi 
görevleriyle ilgilidir, kendi görevleri dışında herhangi bir suçlamada, anayasal suç olmuyor. 
Dolayısıyla, Devlet Güvenlik Mahkemesi evvela bunu karara bağlar ve o savcının iddiası 
mahkemeden daha sonra Yargıtay'dan geçmiş oluyor. Mahkeme sürdürülmek suretiyle zımmen 
veya zaten yazıya da dökülerek; dolayısıyla, sizlerin icraatınız, vereceğiniz karar, aynı zamanda 
gelenek oluşturacaktır. Şüphesiz Mecliste yapılan işler, hep geleneklerle ilgilidir. Herhangi bir 
konuda tartışma çıktı mı, genel kurulda bir tartışma çıktığı zaman Başkan hemen geçmiş 
tutanaklara bakar, der ki, geçmişte bu aynısı olmuştu ve şöyle karar verilmişti. Sizin burada 
vereceğiniz karar aynı zamanda bir gelenek oluşturacaktır. Ben, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde yargılandım, hatta Yargıtay safhası da bitmemiş. Siz, bir an için, düşünün ki, 
burada karar verdiniz, Genel Kurul onayladı, Yüce Divana gittim. O zaman aynı suçtan, 
devletin iki yargı organında aynı suçtan yargılanır olacağım ki, hukukun temel ilkesine aykırı. 
İkincisi, bir yargı kurumu, bu konunun, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevi, Anayasa 
Mahkemesinin görevi olmadığına karar vermiş; siz, biz, hep beraber, Parlamento olarak, bunun, 
bu yargı kurumunun bu kararını bir nevi iptal etmiş olacağız. Sizin değil, buranın görevidir 
demiş olacağız. Belki Anayasa Mahkemesine gitse, hiç şey yapmamış olacak, yani hukukun 
temel ilkesine aykırıdır. Bir kişi, bir kere, bir suçtan yargılanır, mahkemede yargılanır. Aynı 
iddiadan iki ayrı yerde yargılanma gibi bir şey olmaz. Bunu Genel Kurulda tutanaklara 
geçirdim, ama o günkü konjonktür hiç bunları düşünmeye bile müsait değil. Benden evvel 
benzer bir olayla ilgili Sayın Mehmet Ağar'ın soruşturmasıyla ilgili, aynı iddiayı DYP'li 
milletvekilleri de yaptılar, o da tutanaklarda vardır, onu da örnek gösterdim. Zannediyorum bir 
hafta evveldi, DYP'li arkadaşlar çıkıp dediler ki, bu hukukun temel ilkelerine aykındır, bu 
adam bir başka yerde yargılanıyor, siz, bunu ne yapacaksınız, netice itibariyle bu işlemlerin 
hepsi, bu kişiyi yargı önüne çıkarmak içindir, adam zaten şu anda yargı önünde yargılanıyor. 
Bunlar yanlıştır diye söylemiş olmalarına, rağmen, bir hafta sonra aynı konu geldi, ben de onu 
hatırlattım, ama buna rağmen oy verdiler ve bu komisyonun kurulmasına vesile olacak kararı 
almış oldular. Olayın bir de bu tarafını hatırlatmak istedim. 
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BAŞKAN - Sayın Aşık, Çakıcı ile 1996'da Türkbank hadisesi müsasebetiyle, onun bir telefon 
açması üzerine daha öncesinden tanışıyor muydunuz? O dönemde yine Çakıcı aranıyor muydu? 
Bu konularda ne diyorsunuz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, baştan söylemiştim, samimi olarak söylüyorum, 
Çakıcı Trabzonludur, yani köken itibariyle Trabzonludur, Trabzon'da oturan birisi değildir, 
dedesi, amcaları falan Trabzon'un Arşin İlçesinin bir köyündendir. Biz, seçim gezilerinde falan 
uğradığımız bir köy veya tanıdığımız insanlar ve zannederim akrabalarından belki bizim 
partililerden de vardır. Kendisiyle herhangi bir tanışmışlığım yoktur. Bu olaylar olduktan sonra 
bana birisi Çakıcı'nın bir kızkardeşinin Trabzon'daki düğününde veya çok yakın bir 
arkadaşının düğününde, nikâh şahitliği yaptığım bir düğünde, onun da var olduğunu; 
dolayısıyla, işte böyle kaset çıkabilir diye böyle bir uyarıda bulundu, işte basın da böyle bir 
şeyin peşindeymiş, ben de bulsunlar, çıksın dedim, yani kendim onun orada var olduğunu da 
bildiğim yok, yaptığım, yok, ama önceye dayalı tek bir ilişki çıkar mı, çıkmaz mı, bilmiyorum; 
ama, bana böyle bir şey hatırlattılar. Dediler ki, sen Arşin'de bir düğünde nikâh şahitliği 
yapmışsın, o düğünde o da vardı. 
BAŞKAN —Doğrudan bir tanışıklığımız yoktu diyorsunuz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır. 
BAŞKAN - Çakıcı o tarihlerde aranıyor muydu? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Herhalde, yani Çakıcı uzun zamandır suç işleyen birisi, o tarihlerde 
bilemiyorum; ama, Amerika'ya gitmeden önce, 3,4 sene Türkiye'de çeşitli suçlar işlemiş birisi. 
BAŞKAN - Telefon ettiği dönemlerdeki durumunu biliyordunuz yani... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Gayet tabiî, Çakıcı'nın Türkiye'deki suç işlediğini veya arandığını 
bilmeyen hiç kimse olur mu, televizyonlarda vardı, yani mutlaka biliniyordu. 
BAŞKAN - Bu görüşmeye dayalı olarak, Türkbank hadisesini, Erol Evcil ile görüşmeleriniz 
oldu mu? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Oldu. Şöyle söyleyeyim; tabiî, o bana bunu anlatınca, ben ilk önce 
Mehmet Eymür ile görüştüm. Çakıcı beni aradığında Mehmet Eymür'e küfür ediyordu, yani 
lafın arasında, çok fâzla konuşmayı seven bir insan, pat pat böyle esas cümleyi siz bir türlü 
yakalayamıyorsunuz, asıl sorduğunuzu yakalayamıyorsunuz, başka konulara geçiyor, Tansu 
Çiller'e bilmem ablam, eniştem, bir sürü konuya dalıyor, dur şu konuyu bir söyle bakalım... İki 
sefer aradığımda Mehmet Eymür'e ikisinde de küfür etti, onun üzerine Mehmet Eymür bana 
haber gönderdi, görüşmemiz lazım diye. Hatta görüştüğümüz zaman ona takıldım ve dedim ki, 
ben Çakıcı'nın konuşmalarını kimseye söylemedim, sen nereden duydun, herhalde dinledin 
dedim, ya onu dinledin, ya beni dinledin, yani böyle bir vesileyle Mehmet Eymür muttali 
olmuş, ona küfür ettiğini. O da benimle görüşmek istedi, hay hay dedim, ben de zaten bu 
konuyu araştırmak istiyordum, Eymür ile görüştüğümde Çakıcı ile ilgili birtakım şeyler verdi, 
yani çatlaktır, patlaktır, yani dinlemeye değmez falan şeklinde, o tip şeyler söyledi. Peki, bu 
iddialar nedir, sen bunları bilirsin dedim, Adil Ongen'i tanıyor musun, Türkbank olayını biliyor 
musun, buradaki bağlantılar nedir, Erol Evcil kimdir, bunlar kimdir, nedir falan, ondan bilgi 
aldım, yani Mehmet Eymür kendine göre, bir kısmına inanmadığım, ama çoğunun doğru 
olduğunu kabul ettiğim bilgiler verdi. Tabiî o vesilelerle, o çetelerle, Susurlukla ilgili, diğer 
konuları da konuştuk, 5, 6 saatlik bir görüşme yaptık. Daha sonra ben bir gün İstanbul'dan Erol 
Evcil'i arattırdım, yani Bursa'dan bir arkadaşıma sordum, Erol Evcil'i tanıyor musun diye, 
tanıdığını söyleyince, dedim ki, ben görüşmek istiyorum. Olur dediler. O zaman Erol Evcil bir 
işadamı ve aranan bir kişi değil, Türkiye'de dolaşan birisi, aradılar ve dediler ki, İstanbulda 
diye. Peki, ben falan oteldeyim, gelir misiniz dedim, lobide yani, odada falan değil. 
BAŞKAN - Erol Evcil'i siz aradınız öyle mi? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben, birisiyle haber gönderdim, görüşmek istiyorum dedim, dediler 
ki, şu anda İstanbul'da, istersen hemen yanına gelebilir diye. İyi olur dedim ve otelin lobisinde 
otururken, yarım saat sonra Erol Evcil geldi, tahmin ediyorum bir, iki saat kadar bunları 
sordum onlara, yani Türkbank olayını sordum, o vesileyle ilgili Malki cinayetiyle ilgili birkaç 
şey sordum, ama ne Malki cinayetinden ne Türkbank olayından çok tatmin edici bir şey 
almadım. Erol Evcil, bana, benim bir banka almak gibi niyetim yok, Çakıcı ile tanışırım, 
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samimiyetim var, ama ortaklığım yok dedi, yani bu konuda benim daha ileri gitmemi gerektiren 
bir şey söylemedi, o zaman kendisiyle görüştüm, doğru bilgiler aldım. 
BAŞKAN - Kiminle haber gönderdiğinizi hatırlayabiliyor musunuz? 
EYÜP AŞIK (Trazbon) - Çıkartamıyorum, yani Erol Evcil o zaman aranan bir kişi değil, 
telefon rehberinden de arasanız bulursunuz, onun için çok önemli değil, araya bir adam 
koymadım. 
BAŞKAN - Erol Evcil şunu söylüyor: "Alaaddin Çakıcı beni aradı, bu Türkbank hadisesiyle 
ilgili olarak Sayın Eyüp Aşık ile görüşmemi istedi. Benim Eyüp Aşık'ı aramamı söyledi; ancak, 
ben aramadım, hemen arkasından, biri iki gün içerisinde Eyüp Aşık bey beni doğrudan 
telefonla aradı ve konudan bahsederek, benimle görüşmek istediğini söyledi" diyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben doğrudan aramadım, haber gönderdim ona, yani Bursa'dan 
birisi, öyle hatırlıyorum, hemşerilerden birisine söylemişim, yani bu arada kafanızda soru 
olarak Mehmet Gedik mi diye geçiyorsa; değil. Ben, daha sonra Mehmet Gedik'e sordum, işte 
ben de tanıyorum, samimiyetim var demişti de, onun için diyorum. 
BAŞKAN - Erol Evcil'in kendi ifadesini okudum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Doğru, ama Erol Evcil ile benim görüşmem Çakıcı'nın tavsiyesiyle 
veya isteğiyle değil. Erol Evcil'in bu banka işinde ismi geçtiği için doğrudan doğruya Erol 
Evcil'den bilgi almak içindi, yani doğrudur ben aradım, o aramadı, daha doğrusu ben 
arattırdım. Bana İstanbul'da olduğunu, eğer istiyorsan gelir dediler ve ben de hay hay gelsin 
dedim ve geldi, anlattı ve çok bilgi vermedi de, doğrusunu ararsanız, evet ben bankayı almak 
istiyorum, benden şu kadar rüşvet istediler, öyle değil; yani, tam tersine bankayı alıp 
almamakta tereddütlüyüm, yani rüşvet de istemediler dedi, yani Çakıcı'nın iddiasını doğrulayan 
bir bilgi vermedi Erol Evcil. 
BAŞKAN - Bu ilk görüşmeniz döneminde muhalefette idiniz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, iyi bir konuya temas ettiniz. Siz sormadığınız için 
aklıma da gelmiyor, yani sağda solda yok böyle 70 kere, 100 kere, 200 kere görüştük şeyleri 
var. Ben muhalefette iken zannederim 3 kere, yani kendisi araması üzerine, yani 4 olamaz, 
kendisi araması üzerine ve konu sadece Türkbank satışıdır. Türkbank satışı, ama konuşurken 
çok uzun konuştuğu için başka yollara da temas ediyordu, birini eleştiriyordu, öbürüne hakaret 
ediyordu, ama Türkbank ile ilgili rüşvet konusudur, 2 veya 3 kere maksadının kamuoyuna mal 
edilmesi, yani hissiyatım odur; çünkü, beni eleştiriyordu, nasıl muhalefetsiniz diye, bir olay 
varda susuyorsunuz falan diye, daha sonra aramasında da "Hâlâ siz bir şey yapmadınız, yani 
olayı patlatmadınız" gibi, o bizi, bu konuda tahrik etmek suretiyle kamuoyuna konuyu mal 
etmek istiyordu. Nitekim de Flaş tv'ye çıkışından da, Kadir Çelik'i arayıp da, ona da ısrarla 
bunları anlatması da, topluma mal etmek maksadıyla idi. Daha sonra İktidarda iken, doğrudan 
doğruya tehditler başladı, işte Mesut Yılmaz beni öldürmek istedi, ben ona soracağım, birilerini 
asacağım, keseceğim gibi şeylerde idi. Nitekim, kasette o görüşmenin tamamı yok. Zaten 
raporda da var, kesinti var diye, yani görüşmenin bir bölümünde kendi tehdidi var, muhtemelen 
kendi tehditlerini belki suç unsuru olduğu için oradan çıkartıyor, yani Mesut Yılmaz beni 
öldürmek istiyor, ben de onu öldüreceğim veya ben de onun bir şeysini öldüreceğim, işte sizden 
intikam alacağım falan gibi bu tip şeyler var iktidardayken de. Birinci görüşme o, ikinci 
görüşme de kasedi doldurmak maksadıyla zaten, yani bizden bir intikam almak için, o kaset 
için böyle bir görüşme yapmış, yani 5'den fazla değildir. 
BAŞKAN -Gerek Çakıcı'nın, gerek Evcil'in ifadesinde, sizinle çok iyi tanışıklığının 
olduğunu, çok uzun geçmişe dayalı olduğunu ve çok defalar görüştüklerini ifade ediyorlar ve 
çok sayıda görüşmenin olduğu, kendisinin elinde başka kasetlerin de var olduğunu, ama onların 
bugünkü şartlarda ortaya koymadığını, 150'nin üzerinde, yani çok fazla sayıda görüştüğünü 
ifade ediyor ve bu görüşmelere ve bu iyi tanışıklığa kanıt olarak da, konuşma metninin çok 
samimi bir tarzda, bant çözümlerinde ortaya çıkan metnin çok samimi bir tarzda geçtiğini kanıt 
olarak ortaya koyuyor. Siz, kasetin varlığından 5, 6 ay öncesinden haberim vardı dediniz ve o 
dönemde bakan olarak görev yapıyordunuz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kamuoyuna Çakıcı ile görüştüğümü iktidarda ve muhalefette iken de 
söylemiştim, yani beni aradığını söylediklerinde söylemiştim. 
BAŞKAN - Bu konuda hiçbir işlem yapmadım dediniz... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - Emniyetten gelen bir bilgiye göre, işte bir kasetten bahsediyor, işte 
bunu basına vereceğim, hükümeti yıkacağım ve biz de versin, yıksın dedik... 
BAŞKAN - Sayın Başbakana bu konuda bilgi verdiniz mi? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başbakanın haberi vardı ve asla taviz de vermedi. 
Biliyorsunuz, MİT'te Yavuz Ataç diye bir arkadaşın operasyon daire başkanı olmasını 
istiyordu. Sayın Başbakanda ki, önce bu bir masumane bir istek idi, kendisinden gelen, dolaylı 
gelen bir istek idi, hatta Yavuz Ataç'ın bizzat kendi isteği idi, ama o sonra tehdide döndü, yani 
bu olmazsa hükümeti yıkarıza döndü ve Sayın Başbakanın ki, benim de tavsiyem öyle idi, 
bilmiyorum benim tavsiyemle mi yaptı, kendi mi yaptı, yaptığı iş, Yavuz Ataç'ı olabilecek en 
pasif ve en uzak göreve göndermekti. Eğer Çakıcı ona destek olmasıydı, Yavuz Ataç belki de 
MİT'te yükselebilecek kabiliyette bir insandı, yani becerikli bir insandı; ama, Çakıcı ile 
münasebeti olduğu hissedildiği için, Sayın Başbakanın da talimatıyla, bildiğiniz gibi Pekin'e 
gönderildi ve pasif ve uzak bir göreve gönderildi. Onunla olan ilişki hiç öyle dostana değildi, 
tam tersine idi. 
İkinci önemli husus; senelerce çok rahat geziyordu, bir eli yağda, bir eli balda, kimse 
aramıyordu, kimse yakalamak için uğraşmıyordu, biz iktidar olduğumuzdan sonra, kendi 
ifadelerinde de vardır, Çakıcı çok şey söylüyor, ifadelerinde de bir sürü çelişki var, çok yalan 
da var, gördüm, Türkbank komisyonunda da oradaki ifadeleri gördüm, yalanla dolu, ama kendi 
ifadelerinde de bir husus var "beni her yerde sıkıştırdılar, operasyon yaptılar" gibi. Mesut 
Yılmaz Başbakan olduktan sonra, adam nefes almadı, istediği de olmadı, yani bize de savaş 
açtı, o kaseti de doğrudan doğruya intikam almak için yaptı. 
Esas sorunuza geliyorum, bu kasetin yayınlanmasından zannederim 5, 6 ay evvel, bize 
Çakıcı'nın elinde bir kaset var, hükümeti yıkacak, bunu açıklarsa hükümet yıkılacak, işte 
talepleri de var. Biz tam tersine açıklasın, istediği zaman açıklasın, hiç önemli değil tavrını 
sergiledik ve Allah şahit, kullar da şahittir, hiç kimse aksini iddia edemez, bu kasetin yok 
edilmesi veya anlaşma sağlanması veya açıklanmaması yönünde en küçük bir müdahalem, bir 
teşebbüsüm olmamıştır. Hiçbir zaman endişe etmemişimdir, bu kasetin açıklanmasından; ama, 
altı ay evvel kasetin varlığını. 
BAŞKAN - Sizin konuşmanızda geçti, ABD'ye yakalamak üzere giden heyetin varlığından, 
gittiğinden sizin haberiniz var mıydı veya ne zaman haberiniz oldu? Çünkü, bu konularla çok 
yakından ilgilendiğinizi ifade ettiniz, bu çetelerle mücadele konusunda. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - ABD'ye gidişinden Mehmet Eylür'ün ifadesinden haberim oldu. Bu 
çetelerin hepsinin yakalanması için kararlı bir tavır sergilediğimiz de muhakkaktır, hatta Sayın 
Başbakanı da zaman zaman eleştirdim, bu yolda giderken 3 üncü ayda, 5 inci ayda, bir ara 
gazeteye de demeç verdim "galiba yollarımız ayrılacak işi gevşek tutuyor" diye; yani... 
BAŞKAN - Şu anlamda soruyorum; hükümetin kurulmasını takip eden 10-15 gün içerisinde 
heyet gitti... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - O zamanlar haberim yoktu, daha sonra Mehmet Eymür geldi, işte 
böyle bir görüşme sırasında dedi ki "bunu almaya uğraşıyorsunuz, ama alamazsınız, Amerika, 
FBI, CIA vermez ve kullanır, kolay kolay alamazsınız" Mehmet Eymür'den hikayeyi dinledim, 
yoksa önceden haberdar olduğum bir şey değildi. Tabiî ki, bu kaset daha sonra idi, yani bana o 
sıralarda değil, daha sonra sadece böyle şantaj maksadıyla kullanmak üzere böyle bir kaset 
doldurmak için arayıp sorduğu zaman, ben de bilmiyorum dedim, bir sorayım, neyin nesidir 
dedim, gelmiş gitmiş, niye almış, hakikaten seni öldürmek için mi gelmiş, o iddia ediyordu ki, 
beni öldürmek için geldi buraya diye. Mehmet Eymür'de bilmem gelenler de ve olamaz 
diyorum ve adam kabul etmiyor. Ben olamaz diyorum, bir Başbakan öldürmek için adam 
göndermesin, yakalamak zaten görevi. Ben sorayım dedim, ama sormadım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Şimdi, sorusu olan arkadaşlara sırasıyla söz vereceğim. 
Sayın Esen, buyurun efendim. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Deşifre edilen sizinle Çakıcı arasındaki telefon görüşmesini basına 
kim verdi? Bu telefon görüşmesinde Çakıcı ile samimiyetiniz kaynağı nedir? Bu konuşmalarla 
Çakıcı'ya Amerika'ya giden emniyet görevlilerini niçin söylüyorsunuz? Bu emniyet 
görevlilerinden bilgi alacağınızı da söylüyorsunuz, bu bilgileri tekrar Çakıcı'ya iletecek 
miydiniz? 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - Çakıcı, iddiayla, ısrarla "Mesut Yılmaz beni öldürmek için talimat 
verdi, buraya görevli gönderdi, Mehmet Eymür'e talimat verdi, talimat verirken yanındaki bir 
bayan sekreter bana haber verdi ve beni öldürmek için Mehmet Eymür'e talimat verdi, Mehmet 
Eymür de beni buraya görevli gönderdi." dedi. Ben de sorar öğrenirim dedim, yani olamaz 
diyorum, adam ısrar edince, hayır böyle bir şey olamaz, ben de sorarım dedim, hakikaten 
öldürmek için mi gelmiş; yani, o gün, o anı geçiştirmek için söylenmiş bir söz. Nitekim, ben 
Amerika'ya kimin gittiğini daha sonra öğrenmedim, peşine düşmedim, zaten benim katiyen 
inandığım bir şey değil, ilgi duyduğum bir şey değil; yani, Mesut Yılmaz'ın onu öldürmek için 
adam gönderdiğini bilmez miyim, bunu, ayrıca teyiden yeniden sormama da lüzum yok. 
BAŞKAN - Sayın Salih Dayıoğlu; buyurun. 
SALİH DAYIOĞLU (îzmir) - Sayın Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde siz hükümette 
bakan olarak görevliydiniz. Bu bakan olarak bulunduğunuz görevde, bakanlığınıza bağlı 
kurumların neler olduğu da belli. Bunun dışında hükümetin veya başbakanın özel bir talimatı 
çerçevesinde, sizin özel bir göreviniz var mıydı, bu mafyalar, çetelerin liderleriyle görüşme, 
konuşma, temas kurma, araştırma yapma gibi bir özel görevlendirme var mıydı? Olabilir, 
hükümet içerisinde böyle bir görüşme çerçevesinde bir davranış olabilir; çünkü, bir güvenlik 
olayı burada söz konusudur; çünkü, İçişleri Bakanı dururken, Sayın Eyüp Aşık, sayısı için bir 
tartışma yapmamızın bir anlamı yok, sizin 
Sayın Aşık sayısı için bir tartışma yapmamızın bir anlamı yok, sizin az önceki açıklamanız 
ortada, Çakıcı'nın Kartal Cezaevinde söylediği konu ortada, ben belki rakam olarak 150 
demiyor o da, çok kere görüştüğünü ifade etti, ben öyle algıladım oradaki konuşmayı. "150'nin 
üzerinde görüştüm" diyor. Bu çerçevede, siz, Çakıcı'yla -o arıyor veya siz arıyorsunuz, ben 
orasını da karıştırmıyorum ama- bir görüşmenizin olduğu açık. Bunu kendiniz de ifade 
ediyorsunuz zaten. Ayrıca, konuşmanızın başında, muhalefette olduğunuz süre için 
kamuoyunda mafya babası olarak bilinen kişilerin elini kolunu sallayarak gezdiğini ve 
muhalefet milletvekili olarak kamuoyundan bizlere baskı ve sorular yöneltiliyordu gibi bir 
ifadede bulundunuz. Doğrudur bu; ancak, siz o dönemde muhalefetteydiniz; ama, yine, 
yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, Yavuz Ataç'la da yaptığımız görüşmede, Yavuz Ataç'ın 
1983 senesinden beri Alaattin Çakıcı'yla irtibatta olduğu söyleniyor. Bunu şunun için 
söylüyorum: 1983'ten beri bir MÎT yetkilisi, bir MİT görevlisi Alaattin Çakıcı'yla bağlantısı 
olduğuna göre, bir görev çerçevesinde bunu çalıştığını söylüyor bize. Buradan da şu çıkıyor: 
Bu kişi; yani, Alaattin Çakıcı yasal olmayan birtakım işler yaptığı için takipte olduğu, 
araştırıldığı izlenimi çıktı. Ben öyle algıladım o konuşmalardan. Ama, siz, daha evvel 90'h 
yıllardan önce de bu hükümetlerde Sayın Özal'ın Başbakanlığı döneminde de görevlerde 
bulundunuz, bakanlıklar yaptınız. Alaattin Çakıcı o dönemlerde de bu gayri yasal faaliyetleri 
olduğu, MİT yetkililerinin de açıklaması çerçevesinde olduğu kamuoyunda bunlar basına da 
yansımış şeyler var. Bunun bilinmiş olmasına rağmen, telefonda görüşüyorsunuz. 
Tekrar şunu ifade etmek istiyorum: Telefonla görüşmeniz sizin talebiniz doğrultusunda veya 
Alaattin Çakıcı'nın sizi araması doğrultusunda, bu beni çok fazla ilgilendirmiyor; ama, 
ilgilendiren bir tarafı var. Gayri yasal faaliyetler içerisinde olan Alaattin Çakıcı'nın bu durumun 
bilmiş olmanıza rağmen, hükümetin bir bakanı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bakanı 
olarak, böyle bir kişiyle görüşme yapmış olmanıza ben pek anlam veremiyorum; tabiî, 
açıklayacağınız şeylerle buna bir anlam vereceğiz sonuçta; ama... 
Yine, Kanal D televizyonunda yayınlanan bu telefon konuşmanızda, sadece bir bölümünü 
okuyacağım, siz telefon görüşmesinin bir yerinde "iyiyim, uğraşıyoruz, valla biz de işte 
gördüğünüz gibi uğraşıyoruz, ne yapıyorsun, sıhhatin iyi mi" diye bir soru yöneltiyorsunuz. O 
da cevap olarak şunu söylüyor: "Vallahi ağabey, işte sıhhatimiz aslında iyi değil, biliyorsunuz o 
zaman seninle konuştuk. Sağ olasın. Sen benim ağabeyimsin. Sen o zaman bize bir haber 
verdin. İşte biz de o zaman, işte bildiğiniz gibi, bir yer değiştirdik. Daha sonra duyduk ki, tabiî 
ya bazı şeyler duydum üzüldüm; çünkü, yani..." diyor tekrar siz başka konuya geçiyorsunuz. 
Ben uzatmamak için o kısımları söylemiyorum. Bu yer değiştirme olayı Kanada. Güya sizinle 
bir görüşme yapılmış, o yaptığınız görüşme çerçevesinde o da Kanada'ya geçmiş. 
Konuşmasının diğer bölümlerinde söylüyor. Az önceki konuşmanızın başında da ifade ettiğiniz 
gibi, Sayın Mesut Yılmaz Beyle de bir öldürtme vurdurtma hadisesinden bihaber olduğu için o 
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konuları işliyorsunuz. Bunlar bilinmiş olmasına rağmen, bu tür bir kişiyle sürekli görüşme 
ihtiyacını neden hissetiniz; bir. 
1983'ten sonraki Sayın Özal'ın Başbakanlığı dönemindeki hükümetler döneminde; çünkü, az 
önce konuşmanızda demiştiniz ki, biz muhalefetteydik, halktan bu tür şikâyetler geliyor, 
kamuoyuna yansımış, basında, medyada konuşulan konular var. Bu çerçevede biz de merak 
ettik. Araştırmak istedik. Elbette ki bir muhalefet de olsanız, vatandaşın, bu ülkenin seçtiği 
insanlar olarak, bu ülke yönetiminde bakanlık yapmış bir kişi olarak bazı şeyleri araştırmak da 
sizin hakkınız; ama, hükümeti, Sayın Tansu Çiller'in bulunduğu hükümeti suçlayarak, Alaattin 
Çakıcı'nın suçlamasıyla birtakım şeylerin olduğu, ilgilenilmediği... İyi de, 80'li yıllarda da 
Anavatan Partisi iktidardaydı. O dönemlerde siz de bakandınız. Bu araştırmalar, bu kişiyle ilgili 
yasal işlemlerin yapılıp yapılmaması bunlar neye bağlanıyor; nedir olay burada? 
Diğer bir sorum: Amerika'ya gönderilen heyetin başarısız olması Çakıcı'nın ABD'den terk 
etmesi değil, birtakım belgelerin eksik olmasından kaynaklandığı, dosyanın eksik olmasından 
kaynaklandığı ve ABD'nin operasyona izin verilmemesinden olduğu. Alaattin Çakıcı kendisiyle 
yapılan konuşmalarda veya diğer yaptığımız çalışma esnasında ortaya çıkan bir konuda bu 
kişinin her yerden bilgi alma şansı olmuş. Doğru bilgi almış, yanlış bilgi almış; ama, sürekli bir 
bilgilendirme, bir yerlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkıyor. Bunu neye bağlıyoruz? 
Bir de, Mehmet Eymür'le yaptığınız görüşmede, Eymür, size, Çakıcı'yı almak için boşuna 
uğraşmayın, onu bırakmaz, vermez, böyle hazır bir elemanı kolay kolay bırakmaz demiş 
olması. Buradan oraya gönderilen ekibin bunları bilmiş olması gerekir, dosyada eksik var mı, 
yok mu... Bunlar profesyonel bir ekip. Biz öyle düşünüyoruz, öyle de olması gerekir. Eksik 
belgelerle eksik dosyalarla niye gitti? 
Son olarak da şunu soruyorum: Yine başlangıçtaki konuşma metninizin içerisinde "benim 
hiçbir zaman çete ve mafyayla ilişkim olmaz, dostum olmaz. Hayatım boyunca ve halen onlarla 
mücadele etmişimdir" diyorsunuz; ama, bu telefon metnini okuduğumuz zaman, deşifre telefon 
metnini okuduğumuz zaman, Alaattin Çakıcı'yla -sayısının tartışmasını tekrar ifade ediyorum, 
girmek istemem böyle bir konuya; çünkü, kendi bilmediğimiz bir ortamda bir şey söylemeyi 
doğru bulmuyorum- sanki çok yakın, iyi bir dostluğu olan iki kişi görüntüsü çıkıyor bu 
konuşma metninden. Bu da neye dayalıdır? Sorumun ilk başlangıcındaki sorduğum, eğer bir 
hükümet tarafından özel bir görev verildiyse veya Sayın Başbakan tarafından bizzat özel bir 
görev verildiyse, o görev çerçevesinde bir taktik gereği midir? Bu konuda bizi aydınlatırsanız 
şevinim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; evvela özel bir görevim yoktu; yani, Sayın Başbakanın bana 
verdiği çetelerle mücadelede özel bir görevim yoktu; ama, özel bir gayretim vardı. Bu, benim, 
hem bu konudaki anlayışımdan geliyor. Size açıkça söyleyeyim, ben, mafyayı, PKK kadar, 
irtica kadar tehlikeli buluyorum; yani, ilticayla mücadele, PKK ile mücadele neyse, mafyayla 
mücadele de o kadar tehlikelidir, bugün de başarılmış değildir. 1996 yılında mafyayla 
mücadelede devlet yenik düşmüş durumdaydı; yani, aşağı yukarı mafya istediğini yapar hale 
gelmişti; hatta, neredeyse hedef büyüterek devletin yönetimine müdahale edecek güçte kendini 
görmeye başlamıştı; yani, seçimlere, iktidarlara müdahale etmeyi hedefleri arasına almıştı. 
Benim görebildiğim şeyler bunlar. Devlet için onların tehlikesi çok büyüktü. Ayrıca bize 
gelen... Mesela, ben, Susurluk Komisyonunda da anlatmaya çalıştım. Birkaç tane daha onların 
bana sormadığı olay söyledim. Kocaeli'deki Hadi Özcan çetesini, İstanbul'daki arazi 
mafyasını... Yani, bile bile tanıdığım, bildiğim dostum bana geliyor falancayı öldürdüler diyor. 
Şimdi bile, mesela geçen seneyi söyleyim. Geçen sene Trazon'da işte tefeci faizle para vermiş, 
alamıyor; bir işadamımnın gözünün önünde lise öğrencisi çocuğunun ayağına kurşun sıkmış. 
Adam da çaresiz. Bunu şikâyet etmek yerine bu parayı bulmanın peşinde ve bana geliyor. 
Bankadan bana kredi al, işte şu kadar, ben çok zor durumdayım diyor. Nedir ne değildir, olayı 
anlatıyor. Ben bu olayı duyduğum zaman, olay bana olmuş gibi geldi ve emniyet müdürüne 
bunları almazsanız sizinle uğraşırım dedim. Hiç bana görev değil, dert değil, İçişleri Bakanı 
değilim; ama, fıttırdım yani. Neticede, hepsi toplandı, mahkemeye verildi, büyük bir operasyon 
oldu. Bir nefes almış millet. 
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Şimdi, ben İstanbul'da biliyorum. İstanbul'da bir adam, bir işadamını aradı. 100 bin dolar istedi. 
Adam çaresiz, 100 bin doları bulamıyor. Sağa daldı, sola daldı, 100 bin dolar bulamadı, en 
sonunda ikinci aramasında dedi ki -çocuğuna kurşun sıkmışlar yine aynı- gideceğim savcılığa 
şikâyet edeceğim. "Oğlum ben seni cezaevinden arıyorum, savcılığa şikâyet etsen ne olacak; 
savcı beni cezaevine mi atar demek istiyorsunuz" dedi. Söylemek istediğim, bu tehlike büyük, 
önemli; benim önemsediğim bir tehlikedir, önemsediğim bir adaletsizlik, önemsediğim bir 
haksızlıktır. 
1996 yılından itibaren Türkiye'de gerek kamuoyunun duyarlılığı gerek çok sayıda operasyon 
bir nefes aldırmıştır; ama, bana sorarsanız, tehlike geçmiş değildir, hâlâ onlar her gün, herhangi 
birimizin, herhangi birinizin kapısını çalacak durumda faaliyetleri de pekçoğunun devam 
etmektedir. Bir tek husus, devletle bağlantıları daha azalmıştır. Mafya olmaktan biraz daha 
çeteye dönmüştür; çünkü, devletle bağlantılı olduğunda mafya daha güçlü hale geliyor falan. 
1996 yılından itibaren, Susurluk'tan itibaren, büyük ölçüde bunlar biraz çetesel faaliyete geçti, 
dolayısıyla mücadele belki daha kolaylaştı; ama, her an, tekrar eski gücüne de dönebilir. Benim 
bu konuda hassasiyetim var. 
Kendi hassasiyetimi ispatlamak için iki tane daha örnek vereceğim. Türkiye'de Yeşil adı 
yokken, 1990 yılında ben İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak Tunceli Valiliğine, Tunceli 
Jandarma Komutanlığına -arşivde var, resmî belge- yazı yazmışım, demişim ki, burada Yeşil 
kod isminde biri vatandaşa eziyet ediyor. Topluyor vatandaşı, küfür ediyor, dayak atıyor ve 
bana şikâyetler geliyor İnsan Hakları Komsiyonu Başkanıyım ve oraya heyet gönderiyorum ve 
Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı bana yazı yazıyor, diyor ki "evet, böyle biri vardı; 
ikazınız üzerine veyahut uyarılar üzerine görevine son verdik." 1990 yılında Yeşil'le şey 
yapıyorum; Türkiye, Yeşil adını 1996'da duyuyor. 
Yine başka bir şey söyleyeyim: Sabancı'nın katili Mustafa Duyar, öldürüldü değil mi sonra? 
Mustafa Duyar beni telefonla arıyor. Demek ki, şey adresi olmuşuz. Diyor ki "Sabancı'yı biz 
öldürdük" diyor. "Benim adım şu. İşte bizi falancalar görevlendirdi, şimdi, bizi öldürecekler, 
ben yurt dışındayım, korkuyorum, bana yardımcı ol." Yavrum niye öldürdünüz; amacınız 
neydi; silahınızı kimden aldınız; nereye verdiniz? Beni üç dört kere arıyor, benden yardım 
istiyor. Ben kamuoyuna da söyledim; ama, ondan önemlisi, gittim, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına dedim ki, bak böyle böyle bir çocuk beni arıyor, Sabancı'yı biz öldürdük, 
kamuoyunda 3 kişi biliniyor, biz 4 kişiydik, birimiz Finlandiya'ya gitti, birimiz Suriye'ye gitti, 
bizi öldürecekler vesaire gibi verdiği bilgileri arşivde vardır, Ankara Cumhuriyet Başsavcısına 
verdim ki, bunu takip edin. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral Beyi aradım, dedim ki, bak 
böyle böyle. 
Abdullah Argun Çetin... Şimdi, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili şey. Bu adama bir gün benimle 
görüşmek istiyor. Bakanken ben. Kim olduğunu bilmiyorum da, biri ısrarla görüşmek istiyor. 
Getirin diyorum. Diyor ki "ben, Uğur Mumcu'nun katilini biliyorum, ben o işte görev aldım, 
bilmem ne yaptım, beni şimdi öldürecekler, bana yardımcı ol." Nedir, biraz dinliyorum. Doğru 
da olabilir, yanlış da olabilir, manyak da olabilir; ama, ciddî de olabilir. Ankara Emniyet 
Müdürünü arıyorum, bir arkadaşla beraber ona gönderiyorum. Diyorum ki, bu adamı dinleyin, 
kendinize göre sorgulayın, adamı nitekim sorguluyorlar, hâlâ içerde yatıyor. Bu suçtan içerde 
yatıyor, demek ki, ciddî bulunmuş. Söylemek istediğim benim faaliyetim veya benim bu 
konulara ilgim veya bu konulardaki mücadelem, öyle Çatlı'dan veya Alaattin Çakıcı'dan ibaret 
değil. Bunlarla ilgili birçok tehdit alıyorum, birçok şeylerle karşılaşıyorum, bunlar hiç buranın 
konusu değil; ama, bu mücadelemi o zaman da yaptım, ondan sonra da yaptım. 
Bu kaset, bir dostluk kaseti değildir. Bu kasetin başlangıcında adam teyibe kaseti koyduğu 
zaman, Eyüp Aşık'ı sevdiği için değil, Eyüp Aşık'ı tuzağa düşürmek için koymuştur. Evvela 
bunu kabul ederseniz veya kabul etmeniz şart değil; ama, bu ihtimali göz önüne alırsanız, daha 
farklı düşünme imkânınız olur. O zaman içindeki her sözün... Kasette adam bana ısrarla benim 
onunla dost olduğumu ve ona yardım ettiğimi teyit etmeye uğraşıyor. Kafasındaki düşünce o. 
Ben de o günkü psikolojik durum içerisinde Mesut Yılmaz'ın ona düşman olmadığını, Mesut 
Yılmaz'ın bir başbakan olduğunu, onun da bir suçlu olduğunu; yani, doğrudan doğruya onu 
öldürmek için bir talimat vermesinin mümkün olmadığını, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Çok 
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saf bir ifadeyle. Ben hiçbir zaman onun böyle bir düşmanca bir hareket, bana bir tuzak kurmak 
için yaptığını düşünmüyorum. Diyorum ki, böyle bir şey olamaz, yanlışın var vesaire. 
Neden görüştüğümüzün ben şeyini söyleyeyim: Tekrar samimiyetle söyleyeyim. 5'ten fazla 
değildir, 4 veya 5'tir bütün görüşmeler. Zaten biri kaseti doldurmak maksadıyladır. Bu kaseti 
doldurup ilerde şantaj için kullanmak maksadıyladır. Bu kasetin o maksatla olduğu zaten son 
cümlesinden de belli. Ben ona ısrarla soruyorum, bana önemli bir şey diyecektin, niçin aradın 
beni, herhalde bunları konuşmak için aramadın. Öyle olsaydı ben ona gider o konulardaki 
güvenlik şeylerini söylerdim. Ben hiçbir yerinde zaten teyit etmiyorum. Olabildiğince 
geçiştirmeye çalışıyorum konuşmayı ki, önemli bir şey diyecek sonunda. Sonunda da önemli 
bir şey söylemedi. Ben sana sonra söylerim deyip kapattı. Ama bu kaset bu maksatla... 
Efendim, elinde çok sayıda kaset varmış. Yani, en önemli kaseti verdiğine göre, çok sayıdaki 
kaseti niye saklıyor olabilir ki?! 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - 2 kaset olduğunu söyledi. Onlarında yanında değil, Türkiye'de 
değil, yurt dışında bu kasetler, isteseler de şu anda veremem gibi... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Onun için değil; o 2 kasette kendinin sağa sola küfürleri vardır yahut 
da Mesut Yılmaz'la ilgili tehditleri vardır; yani, onlar suç unsuru olduğu için muhtemelen onları 
vermiyordur; öyle tahmin ediyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Bilinçli olarak kasete alan bir kişi küfürlü konuşacağını ben 
zannetmiyorum. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Hem kasete alıyor hem küfür eder mi yani? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İşte onun için onları saklıyordur, vermiyordur. Tahmin ediyorum. 
Vermesinde benim için bir sakınca yok. Ben bunda bile sakınca görmemişim. Bunu 
duyduğumda bile versin gitsin demişim. 
Bir şeyi düzeltmek istiyorum. Özal kabinelerinde ben görev almamıştım. Milletvekiliydim, 
doğru; genel başkan yardımcısıydım, komisyon başkanıydım; ama, bakanlık görevi yoktu. 
Tabiî ki, o zaman iktidardaydık. Yalnız o dönemde ne Çakıcı ne Çatlı ne diğerleri böyle bir 
gündem maddesi değildi, hatta suçlu olarak da aranmıyordu. Belki de normal vatandaştılar. Suç 
işliyorlarsa da peşine düşülen, aranan, yurt dışına kaçan durumda değillerdi. Çakıcı'nın asıl o 
aranma şeyi bildiğiniz gibi karısını, Tevfik Ağansoy'u vesaireyi öldürmesinden sonradır. Ondan 
evvelinde onun bir suçlu olduğunu veya öyle o şekilde arandığını bilemeyiz. Ayrıca benim 
öyle, tekrar söylüyorum, bu telefon görüşmesine kadar herhangi bir görüşmem yoktur. Bu 
telefon görüşmesi de dostluk görüşmesi değildir; ama, sizi biri aradığı zaman bir kere, iki kere, 
üç kere aradığı zaman, herhalde nasılsın, iyi misin diye başlanır konuşmaya, bu normal 
geleneğimizdir. Biri soruyor, siz de ona, sen kimsin, bana diyorsun diyecek halimiz yok; ama, 
bu konuşmanın tamamında benim bir beklentim var. Bana çok önemli bir şey söyleyecek, onu 
sonraya bırakıyor. Ben diğerleri geçiştiriyorum ve en sonda diyorum ki, bana çok önemli bir 
şey söyleyecektin, bunun için aramıştın beni; nedir bu; onu da şey yapıyor. 
Amerika'ya dosya eksikliğiyle gitti diyorsunuz. Ben o dosyayı da anlatırken söyledim; bana 
göre dosya eksik değildi; ama, ben o konuyu Eymür'den dinledim. Eymür dedi ki "bir bahane 
bulurlar, operasyon yaptırmazlar." Bu Amerika'ya giden heyet getirmiş dosyayı, Amerikan 
heyeti demiş ki, bu dosyayla -ben bunu da daha sonra DGM'deki emniyetin raporundan 
gördüm- biz operasyon yapamayız, burada yeteri kadar kanıt yok. Onlar da Türkiye'den 
yeniden dosya istemişler, ikinci dosyayı da yine kabul etmemişler. O arada da görev süresi 
dolmuş, dönmüş. Hatta o zaman zannederim biraz basında da çıktı. Çakıcı korunduğu için 
bilerek dosya eksik gönderiliyor şeklinde de bir eleştiri çıktı basında. Ama, ben, Mehmet 
Eymür'den dinlediğim, dedi ki "hiç alamazsınız, uğraşmayın." Mehmet Eymür, Çakıcı'yı 
koruyan biri değil, düşmandır onlar birbirlerine; ama, buna rağmen "alamazsınız" dedi; fakat, 
ondan sonra gerek Amerikan polisi gerek Türk polisi, istihbarat birimleri takip ederek birkaç 
yerde kıstırdı, önce İspanya'da bilmem nerde, sonra da yakaladı. 
Biz, onunla hep mücadele verdik. Hükümetim, ben, Çakıcı'yla, diğer çetelerle mücadele verdik. 
Onları yakaladı. Bu nasıl bir dostluk ki, biz onları yakalamaya uğraşıyoruz, onlar da bizi 
hükümetten düşürmeye uğraşıyor ve bunun adına da, sonuç olarak bir dostluk ve iyi ilişki 
konuyor. Ben ona dikkatinizi çekmek isterim. Takdir sizin. Adam hâlâ bize husumet içinde, kin 
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içinde. Kartal Cezaevinde alınan ifadesini Türk Bank Komisyonunda okudum. Burada 
bilmiyorum siz nasıl aldınız; orada okudum, bir sürü yalanlar söylemiş yine. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Türk Bank Komisyonu Kartala gitmedi, sadece savcılık 
vasıtasıyla getirdi; bizim komisyon oraya gitti, zannederim komisyondan talepte bulunmuşlardı 
-gitti miydi o başkan, bilmiyorum- herhalde bizim aldığımız ifadeyi siz okudunuz o zaman 
orada? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır, ben sizin aldığınız ifadeyi değil, Kartal Cezaevi... 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Tek sayfalık Türk Banka gelen yazı savcılık vasıtasıyla... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, ben Kartal Cezaevi Savcısının ifadesini, zaten ertesi gün 
Radikal Gazetesinde de yayınlandı; o kadar şey değil de. Bana da orada gösterdiler, Kartal 
Cezaevi Savcısına verdiği ifadede, benim Mesut Yılmaz için bilmek çok kötü bir şey 
söylediğimi söylüyor. Şimdi düşünüyorum ki, herhalde Kartal Cezaevi Savcısı böyle bir şey 
sormadı ya da şey yapmadı; ama, Mesut Yılmaz ile beni birbirine takacak bir söz söyledi orada. 
İşte ben onun için şunu söylemişim. Hiç alakası yok. Bakıyorum, ben öyle bir şey 
söylememişim. Bunu niye söylüyor; bizi şey yapmak için veya 54 üncü hükümeti yıkmak için 
bizim Alaattin'den yardım istediğimizi... Nasıl bir yardım; işte Flash TV çıkmış. Flash TV'ye 
çıkmanın 54 üncü hükümetin yıkılmasına ne yardımı oldu ki? Nerdeyse 28 Şubat kararlarını 
ben aldırdım der gibi... Yani, böyle şeyler, saçma sapan. İşte, Mesut Yılmaz'la yüz yüze 
görüştüğünü veya benimle 200 kere görüştüğünü falan, bunların hepsi yalan. Ben size doğru 
olarak tekrar söylüyorum: 5'i geçmez görüşmemiz. Dostluk görüşmesi değildir. Onun 
aramasıyladır. Benim katiyen aramamla değildir. İşin esası, ilk üçü Türk Bank satışıyla ilgilidir, 
ondan bilgi almak içindir, sonraki de zaten adam bize tuzak kurmak içindi. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Bir soru daha sormak istiyorum burada ve sorumu burada noktalayacağım, daha sonra belki 
tekrar sorabilirim. 
Alaattin Çakıcı'yla irtibat kurmak için kardeşi Gencay Çakıcı'yı arayarak birinci Türk Ticaret 
Bankası olayını öğrenmek için Alaattin Çakıcı'yla görüşme isteğiniz oldu mu? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Doğru değil. 
Bu Gencay Çakıcı'yı falan tanımam. Gencay Çakıcı'yla daha bu kaset işi çıkmadan, 
Alaattin'den daha sonra, Gencay Çakıcı'nın Trabzon nüfusuna kayıltı olması sebebiyle biri 
valilikten ona silah ruhsatı almamı istedi. Kendisi değil ama. Biri geldi dedi ki "Gencay Çakıcı 
diye biri var..." O zamanlar milletvekilleri yazıyor veriyor İçişleri Bakanına, valiye, bunun 
ruhsatını imzala diye. Kim dedim Gencay Çakıcı? "Alaattin'in kardeşi" dedi. Hayır alamam 
dedim. Ayrıca, muhtemelen kızgınlıklarının sebebi de budur. Alaattin'in kardeşidir Gencay 
Çakıcı demesi üzerine... Belki de onu demeseydi ismini alıp valiye hakikaten verecektim buna 
ruhsat verin diye. Çakıcı soyadı çok vardır orda; ama, Alaattin'in kardeşidir diye dürüstçe 
söyledi gelen kişi. Ben de dedim ki, valiye veremem. Zaten vali de vermez dedim. Vali de 
vermez, ben de veremem; adımı da oraya yazdıramam. Gencay Çakıcı isminin benki şeyi 
sadece bu kadardır. Yüz yüze görüşme değil, telefon görüşmesi değil, aracılık değil, vesaire 
değil. 
Bana haber gönderdi, belki Gencay'la gönderdi, çok önemli bir şey anlatacağım; yani, 
telefonuna çıkmak istiyorum, çok önemli -bu kasetten evvel- ama Gencay bana kendisi 
söylemedi. Bana haber gönderdiler ki, Alaattin seni aramak istiyor, çok önemli bir şey 
anlatmak istiyor. Anlattığı da bu kaset işte. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Murat Bey, buyurun. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Şimdi, arkadaşlar sordu; ama, sizin anlattığınız, Alaattin Beyin 
anlattığı, sorulan şeyler aslında hep birbirini teyit ediyor; yani, itiraz ettiğiniz hususlar farkına 
varmadan şu an olabilir; ama, yanlış hususlar değil. 
Bakınız, ben tutanaktan okuyorum: "Mesut Yılmaz'la ilişkimin temeli tabiî şeye dayanıyor 
Tansu Çiller hükümetiyle ortaklığı yıkınca, hepimiz Müslümanız, kim ne kadar Müslüman, 
kimin çok, kimin az olduğu bir tek Cenabı Allah bilir, Refahyol hükümeti iktidara geldiği gibi, 
Türkiye'nin coğrafi yapısı anlıyor musun, çok hassas bir bölge, Balkanlar'da, Kafkaslar'da halen 
Ortadoğu'da -devam ediyor- 65 milyon Türküz hepimiz Müslümanız, namuslu, şerefli, tabiî ki, 
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tavır koydum, bunlara tavır koydum, bu uzun süre devam etti." Bu tavır koymayı temin eden de 
hemşerilik yönünden sizin olduğunuz noktasına geleceğim neticede. "Sonradan bu Erol'un bir 
banka alma işi oldu." Daha sandığınken. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Siz gelmeden ben onu anlattım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Siz gitmişsiniz, Tanusu Hanım ve beyi bununla ilgileniyor mu 
demiş; aslında öyle bir şey de daha yoktu diyor. Kefalet sandığının ya da çalışanların. "Erol 
Evcil bir banka alma işi oldu, bize ricada bulundu, biz de tabiî aradık, devreye birilerini soktuk, 
dedi ki, bu bankayı. başka biri anlacağına, bizim arkadaşımız alsın; ama, bunu yasadışı 
yollardan değil, normal açık artırmayla" diyor. Adil Önger, diğer hükümetin şeyleri bize 
vermedi diyor netice olarak. "Uzun süre devam etti, Türkiye Cumhuriyetine geldim" diyor. 
Şimdi, mevcut bir hükümet var... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Orayı isterseniz söyleyeyim. Dikkat ederseniz oradaki ifadesinden 
anlaşılıyor, ben de onu demeye çalıştım. Yani, adam bir konuda bir şey söylerken kırk yere 
atlıyor. Balkanlara, Ortadoğu'ya; ama, oralarda bir şey yok. 
Banka işi şu: Bana anlattığı o zaman, benim, Tansu Hanımla... Hatta ablam, eniştem, bunlarla 
ben çok samimiydim diyor. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Onları da söyledi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Neticede, bana bu bankayı söz verdiler, şimdi de benden 20 milyon 
dolar rüşvet istiyorlar. Adamın bizimle temas kurmak istemesinin sebebi bu. Bize bunu anlattı. 
Biz onu arayıp da böyle bir bilgi almadık. Aldığımız bu bilgiyi de kullanmadık diyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - "Ama, Allah var, daha hiçbir şey yoktu, böyle bir şey de yoktu" 
diyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben de söyledim. 
MURAT AKIN (Aksaray) - "Tansu'nun veya yakınlarının böyle bir şeyi de yok, ortada, 
meydanda bir şey yoktu; ama, hükümeti yıkmada, bir gerekçe olarak Eyüp Bey buradan 
tutturmaya çalışıyordu, sık sık bir araya gelip bu konulan dile getiriyordu" diyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İzin verirseniz anlatayım... 
BAŞKAN - Murat Beyin sorusunu net alalım; ondan sonra. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Neticeye geliyoruz, Flash TV'deki hükümetin yıkılma olayını. Ben 
denetim elemanlığı yaptım, çok ifade aldığım için, yanlış konuşanı, adam çok şeyini kaybetmiş; 
ama, bazı şeyler anlatıyor, anlatılan da tutuyor, birbiriyle uyum sağlıyor. 
"Tansu Hanım öyle söylüyor, biz bunun üzerine gittik, bir....peşinde değiliz, Türkiye'nin 
durumu dünyada bir terörist durumuna düşmüştür -yani, Libya'ya Erbakan'ın gitme olayı-
Araplar bizim manevî yönden aynı Allah'a, aynı kitaba... Refahyol hükümetini bozarsa ben 
bankadan vazgeçiyorum, bu işi basma falan da aksettirmiyorum, eğer kişisel bir organizasyon 
varsa da durduruyorum. Bunun üzerine Erol Evcil'le beraber Mustafa Kefeli'yi gönderiyorum, 
bunların ikisi de bana yalvarıyor 'ne olur he de bankayı alalım' işte Erol'u çağırın sorun. Ben de 
dedim ki, benim için bankanın önemi yok, ben bunlara tavır koymam ve mevcut olan 
hükümetten dolayı tabiî onun üzerine bunlar bana yine yalvarıyorlar, yani, dolaylı rica 
ediyorlar; onlar bütün basma sansür koyuyor, medya kuruluşlarına baskı uyguluyorlar, yine, 
Türkiye'nin en büyük, öyle diyelim..." 
BAŞKAN - Murat Bey, soruya gelebilir miyiz? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Geleceğim de; ama, anlatıyorum ki hadiseyi... 
"Kırk yıldır Türkiye'de çok güçlü olan bir isim, onun yakınlarıyla -yani, burada Demirel'i 
kastediyor- yakın dostluk ilişkilerim var, direkt kendisiyle değil; ama, birinci derecede aile bağı 
olan, kan bağı olan biriyle irtibata geçiyorum, bunlar bize Flash TV'yi ayarlıyorlar. Her türlü 
baskıya rağmen Flash Televizyonu mevcut hükümete hiç taviz vermiyor, demek ki hükümet bu 
işlerin Flash TV'de getirilmemesi için taviz veriyor." Bak her tarafa şey yapıyor, taraf 
tutmuyor. 
"Önce Eyüp'ü çıkarttırıyorum..." 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Çıkmadım. 
MURAT AKIN (Aksaray) - "Ben televizyona sonra Mesut Yılmaz'ı çıkarttırıyorum." 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Çıkmadı. 
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MURAT AKIN (Aksaray) - "Mehmet Ali Yılmaz yakın dostum benim, dostluk ilişkilerinden 
başka hiçbir maddî çıkar bağlantım olmamıştır, ne arkadaşlarım beni yirmi yıl evvelki 
yaşantımdan dolayı suçlayabilir ne de ben; ama, ben arkadaşlarımı on yıldır görmüyorum" 
diyor. 
Birinci şey, bu çeteyle irtibatınız mevcut, meşru bir hükümeti yıkmak için done toplamak, bilgi 
toplamak için irtibatınız oluyor. Siz o zaman bir bakan değilsiniz, bir partinin milletvekilisiniz. 
Buna ne diyorsunuz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Şimdi, siz gelmeden evvel , ben, olayı anlattım; şimdi, tekrar bir 
özetleyeyim. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Onu dinledim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Şimdi diyorum ki, kendi iddiası. Başka yerlere de başvurmuş, Kadir 
Çelik'e, gazetelere, vesaire; kendi iddiası. "Bana, bu banka söz verildi. Şimdi de 20 milyon 
dolar rüşvet isteniyor" ve bunu, bana telefonda söylüyor. Ben de bunun üzerine diyorum ki, 
araştırma yapıyorum. Erol Evcil'den soruyorum, Mehmet Eymür'den soruyorum ve bunu 
kullanmıyorum. Onun dediği gibi, öyle hükümet aleyhinde falan kullanmış değiliz. 
Belgeleyebilsek, tabiî ki, kullanacağız; ama, kanıtlayamamışız. Zaten, olay da olmamış, banka 
da satılmamış. O aralarda eğer... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Bir şey yok diyor kendisi de zaten "ortada bir şey yok" diyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Banka satılmadı. Eğer, banka satılsaydı, belki, biz düşecektik peşine 
ki, buradan rüşvet alındı mı alınmadı mı? Ama, Flash TV'nin yayınlarına bakın, o yayına beni 
çıkarmak istediler; çıkmadım. Mesut Yılmaz falan çıkma diyor; öyle bir şey yok. O kendine 
göre kurmuş bir dünya. Şimdi, Alaattin Çakıcı'ya sorsanız "54 üncü hükümeti ben yıktım" 
diyor; yani, "bunlar da bana karşılığını vermedi" diyor. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ama Flash TV'nin katkısı da oldu hükümeti yıkmada; yani, hem 
sizin hükümeti hem de Refahyol hükümetini yıkmada katkısı oldu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Flash TV olayının hükümetin yıkılmasında katkısı olduysa, o yaptı; 
yani, biz, ondan öyle bir talepte bulunmadık; ama, nasıl katkısı oldu ki, 54 üncü Hükümetin 
nasıl yıkıldığını bilmiyor musunuz? Flash TV ile nasıl bağlantı kurarsınız; yani, o günkü 
olayları... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Yani, işte, hadiseler orada dile getirildi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yani, siz, şimdi, eğer, Alaattin Çakıcı'nın 54 üncü hükümetin 
yıkılmasında rolü vardır diyorsanız... 
MURAT AKIN (Aksaray) - 55'de de var; işte, kasetleri var. Orada da hükümet güvenoyu 
alamadı. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - îşte, zaten, onun peşinde adam; yani, ben, hükümet yıkan bir adamım 
diyor. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Şimdi, yine devam ediyor: 
BAŞKAN - Müsaadenizi istirham edebilir miyim: Tabiî, bu görüşmeden sonra, saatli olarak 
diğer dinleyeceğimiz kişileri de davet ettik. Ben, bütün soruların sorulmasına yönelik olmak 
üzere, hiçbir şey eksik kalmasın istiyorum; ama, konu çerçevesinde ve net sorularla, çok fazla 
zamanı harcamadan gidebilirsek, daha faydalı olacak. Arkadaşlarımdan onu istirham ediyorum. 
Buyurun. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Şimdi, bazı şeylerde tabiî, teferruatına girmezsek, yani, söylenen 
şeylerin doğru olup olmadığı da belli olmuyor. 
Yine, bir konuşmasında diyor ki -bir tarihçi de araştırma yapmış, o sayfa yok.- Şimdi bir 
konuşmamda, kaset şu: Türkiye'de de yine konuşuyorum, sağdan soldan etnik kökenli 
olduğunu duyuyorum dedim; işte şuymuş diyor. Şu, gülerek, şu diyormuş. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yok böyle bir şey. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ve o sayfa beraber gitmiş, yırtılmış; hakikaten o sayfa yok nüfusta 
yani. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben nereden bileyim; yok diyorum böyle bir şey. Yani, benim 
kafamda böyle bir bilgi yok; yani, kendimde olacak ki, adama söylemiş olabilir miyim diye 
soracağım. 
BAŞKAN - Bağlantısı neydi onu açıklar mısınız? 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) -Hiç alakası yok. 
BAŞKAN -Soruşturma konumuzla bağlantısını açıklar mısınız? 
MURAT AKIN (Aksaray) - Konuyla, yani, temize çıkarmak kişileri; yani, kişileri temize 
çıkarmak gibi. Nüfus kayıt ve kütüğün yırtılması olayında... Bağlantısını, fazla derine 
girmeyelim. Bağlantısı olarak, yani, kütüğe gidip, kişinin... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Çok özür dilerim, şunu söyleyeyim: Yani, bu adam bizimle 
savaşıyor. Bütün bu ifadelerinden anlıyorsunuz ki, bu adam bizimle savaşıyor. Siz de, bu 
adamla bizim dost olduğumuzu ve bu dostluktan ötürü beni yargılıyorsunuz. Buyurun diyorum 
işte, ama, ben diyorum ki, bu adamın bizimle savaşı var. Şimdi değil, yani, başından beri savaşı 
var. Kaseti de bunun için doldurmuş. Söylüyor "ben, bunlara bir tuzak kurdum. Hükümeti 
yıkacağım dedim" diyor; yani, adam bizimle savaş içinde. Niçin, savaş içinde? Biz adamı 
yakalattığımız için; yani, başka bir şey yok. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Rahat olun; yani, sorumu bitiriyorum fazla vaktinizi almamak 
için; ama, şu da bir hakikat, şunu da değerlendirin. İki hükümetin yıkılmasında da bu adamın 
katkısı oldu. Sizin hükümette, işte, güvenoyunu CHP. vermedi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) ^ Üçüncü hükümet kendini kollasın... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Hayır, öyle olmadı mı? Sizin istifanız filan, güvenoyu alamama 
olayı o kesin değil mi öyle; yani, o kasetin çıkması. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yalnız, ben şunu söyleyeyim: Ben, bana düşeni yaptım. Ben, 
meseleyi hükümet meselesi yapmadım. Bakınız, ben tekrar söylüyorum: Adam dedi ki, daha 
evvel, altı ay evvel iddia etti ki "benim elimde bir kaset var, ben, bu hükümeti yıkacağım." Ben, 
o şeyi televizyonda gördüğüm anda, dedim ki -o kaset arşivde var- "yarın, ben, savcılığa 
kendim başvuruyorum. İstifa ediyorum. Mesele, hükümet meselesi değildir. Mesele, güvenoyu 
meselesi değildir. Bana ait bir suçlama var. Ben, milletvekilliğini de, dokunulmazlığı da, 
hükümet üyeliğini de bırakıyorum; gidip, mahkemede hesabını veriyorum" diyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ama, Türkbank olayı, oylama, CHP desteğini çekince bitti 
hükümet. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ayrı bir konu o. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Hayır, devamı; o Türkbank olayı... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Başka arkadaşlara soru sorması yönünde söz vereceğim. Bir kere daha bir hususu tekrarlamak 
istiyorum: İfade edilen, sorulan konuların dışında sorulması gereken hususları net sorularla 
arkadaşlarımız ifade ederlerse ve Sayın Aşık da sorulara net cevaplar vererek, zamanı tasarruflu 
kullanmaya çalışırsak memnun olacağım. 
Buyurun. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Sayın Aşık, konuşmalarınızda birçok şeyi ifade ettiniz. Yalnız, 
ben, çok kısa ve net bir soru sormak istiyorum: Gerek muhalefetteyken gerekse iktidardayken 
bahse konu olan Alaattin Çakıcı ile yüzyüze görüştünüz mü? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır efendim, hiçbir zaman da olmadı yani. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun Faruk Bey. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Bakanım, şimdi, Alaattin Çakıcı ile 1996 yılında görüşme 
yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu, öyle tahmin ediyorum ki, 53 üncü hükümete tekabül ediyor, 
daha sonra 54, 55 inci hükümetler geçti. 
Şimdi, Çakıcı ile bir dost döneminiz var aldığımız izlenimler açısından söylüyorum ve bir de, 
gerçekten, belli bir süre sonra, aranızda bir düşmanlık döneminin başladığı bir dönem var. 
Şimdi, şunu anlamakta zorlanıyoruz: Baştan beri, Sayın Çakıcı'nın ne olduğunu bilmenize 
rağmen veya ilişkileriniz olumsuz bir yöne seyretmeye başlamasına rağmen, 55 inci hükümet 
döneminde, hükümetin başbakanlığı da sizin elinizde olmasına rağmen, Çakıcı'nın Türkbank 
ihalesinde olayın tam merkezinde oluşunu nasıl izah edersiniz? 
Yani, şimdi, 96'da olaylar yaşanıyor, 53, 54 üncü hükümet dönemleri yaşanıyor ve sizin 
özellikle temaslarınız var. Çakıcı'nın konumu meydanda ve az önce ifade ettiniz ki, Çakıcı 
"ben, Türkbank ihalesinde varım ve tüm varlığımla varım" diyor hatta size şikâyette de 
bulunuyor 20 milyon dolar rüşvet isteniliyor gibi ifadeleri kullanıyor. Siz, bunları bilmenize 
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rağmen, 55 inci hükümette Korkmaz Yiğit ile, Güneş Taner Bey ile, hatta Kamuran Çörtük Bey 
Başbakan ile son derece iyi diyalogda olduğunu söylüyor. Böyle bir, konuları enine boyuna, 
özellikle Sayın Başbakan ve sizler bilmenize rağmen, böyle bir ihalenin gerçekleşmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz birinci sorum bu. 
İkinci sorum, şimdi, Sayın Yavuz Ataç Pekin'e gönderiliyor dediniz. Bu, Çakıcı'ya Sayın 
Başbakanın tavrından dolayı; yani, Alaattin Çakıcı Yavuz Ataç'ın terfi etmesi konusunda 
talepte bulunuyor; fakat, Sayın Başbakan da Pekin'e göndererek, bunu tenzili rütbeyle 
ödüllendiriyor diyelim. Şimdi, bu, bu açıdan mı doğru, yoksa, Sayın Mehmet Eymür'ün 
kabiliyetlerinden dolayı mı Yavuz Ataç kötü adam oluyor? Yani, bizde oluşan, şahsen bende 
oluşan kanaat öyle ki, Mehmet Eymür'ün kıvraklığı Yavuz Ataç'ın Pekin'e gitmesini sağlamıştır 
diye düşünüyorum ve Mehmet Eymür'ün bazı vasıflarından dolayı Başbakana, yani, Sayın 
Mesut Yılmaz'a daha yakın konuma düşmüştür; dolayısıyla, Yavuz Ataç Pekin'e gönderilmiştir 
diye bir izlenim bende uyandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Teşekkür ediyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Evvela, Türkbank ihalesiyle ilgili Çakıcı'nın ilişkisinin olduğunu 
bildiğinize rağmen, yani, şimdi, Türkbank ihalesi mi niye yapıldı demeye getirdiniz, yoksa 
bunu biliyor da... 
FARUK ÇELÎK (Bursa) - Hayır, şimdi, siz, konuşmanızın başında dediniz ki, Çakıcı ile ilk 
görüşmemizde, Türkbank ihalesine ilgi duyduğunu ve bunu mutlaka alması gerektiğini, ama, 
böyle bir zorluğun da karşısına çıkarıldığını söylemesine rağmen, daha sonra iki hükümet 
geçiyor. 55 inci hükümetde siz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- 55 inci hükümette, özelleştirme programı çerçevesinde, diğer birçok 
kuruluş gibi, POAŞ'ı ve diğerleri gibi Türkbank da ihaleye çıkıyor. Yani, bu ihaleden 
vazgeçmek mümkün değil. Bununla Çakıcı ilgilenir ilgilenmez diye vazgeçmek... İhaleye 
çıkılıyor ve müracaat edenler arasında Korkmaz Yiğit'in Çakıcı ile ilişkisi, Çakıcı'nın oraya 
şeyi var da, mesela, Erol Evcil'i almak istediği doğru da, Korkmaz Yiğit adı o güne kadar 
ortamda yok. Korkmaz Yiğit o günlerde televizyon almış, en büyük gazeteyi almış; yani, Türk 
iş dünyasının en önemli kişisi haline gelmiş; yani, Aydın Doğan niye vermiş Milliyet 
Gazetesini, bilmem kim Kanal 6'yı niye vermiş; demek ki, Korkmaz Yiğit, o zaman, Türk iş 
dünyasının en önemli kişileri haline gelmiş; buna rağmen... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Tefeci... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ama, bilemezsiniz; yani, şimdi, gelmiş, müracaat etmiş; ama, buna 
rağmen... 
MURAT AKIN (Aksaray) - Devletle faizle para veriyor. Ali Balkaner, bu, Ziraat Bankası... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Olabilir; izin verirseniz konuşmamı bitireyim. Buna rağmen diyorum, 
buna rağmen, mutlaka, bu sorunun muhatabı, esas itibariyle ben değilim, Türkbank ihalesinde 
şeyim yok; ama, Sayın Başbakana soracaksınız. Ama, ben anladığım kadarıyla söyleyeyim: 
Buna rağmen, Sayın Başbakan, dedikodu olarak, Korkmaz Yiğit'in de Çakıcı'nın kasası gibi, 
Çakıcı ile bağlantılı olduğunu veya bu mafya ilişkisi içerisinde olduğunu dedikodu olarak 
kendisine geldiği için, Emniyetten ve MİT'ten bununla ilgili rapor istemiş. Bu ihaleye girenlerle 
ilgili rapor istemiş. Zaten, asıl tartışma, Türkbank ile ilgili, burada tabiî, konu değil; ama, 
Türkbank ile ilgili asıl tartışma. Kimse, Mesut Yılmaz Türkbanktan rüşvet yedi demiyor, kimse 
Mesut Yılmaz. Türkbankı ucuz sattı da demiyor ve söylenen şey: Türkbankta bir mafya ilişkisi 
o ihaleye girmiş; Mesut Yılmaz bunu niye ayıklamadı? Bunu kim ayıklayacaktı; Emniyet ve 
MİT. Mesut Yılmaz, Başbakan olarak bunlara yazmış ve demiş ki, bu adamın şeyi hakkında 
böyle bir şey var mı? Biliyorsunuz, onaydan sonra gelmiş o cevap; yani, esas tartışma da 
oradan çıkıyor. Onaydan sonra gelmiş. Merkez Bankasının Başkanı diyor ki "ben, vermeye 
lüzum görmedim." MİT diyor ki "biz, gönderdik, Emniyet sakladı" derken, ama, başbakana 
onaydan sonra ulaşmış bu bilgi. Onun için, burada suçlamak biraz haksızlık olur. Sadece, bu 
bilgi, niye, onaylanıncaya kadar başbakana gelmedi. Başbakan bundan şüphelendiği için, daha 
evvelki şeyleri bildiği için de sormuştur bunu. 
Yavuz Ataç konusuna gelince, Yavuz Ataç diyorsunuz ki, Çakıcı, Yavuz Ataç'ı terfi ettirmek 
istediği için Mesut Yılmaz, onu tavır olarak mı Pekin'e gönderdi yahut da Mehmet Eymür'ün 
bir becerisi mi onu Pekin'e sürdürmek? Bana sorarsanız ikisi de değil. Mesut Yılmaz, Çakıcı'ya 
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tavır olarak Pekin'e göndermedi. Mesut Yılmaz, Çakıcı ile bunun ilişkisi var; yani, tehlikeli bir 
şeye gelir diye gönderdi. Çakıcı onu istedi diye değil; ama, ilişkisini duyduğu için. Çakıcı ile 
ilişkisini duyduğu için, adamı bırak Operasyon Daire Başkam yapmak veya bilmem MİT 
Başkan Yardımcısı, MİT Başkanı yapmak; tam tersine, pasif göreve uzaklaştırdı. 
Bundan Mehmet Eymür'ün etkisi olabilir mi; olabilir. Yani, Mehmet Eymür'ün etkisi nasıl 
olur? Gelmiştir Mesut Yılmaz'a, demiştir ki, bu, Çakıcı'nın adamıdır, dikkatli ol. O da ona 
inanır. Ama, zaten de duyduğu da bir şeydir, bildiği de bir şeydir. Yani, bana sorarsanız ne 
Mehmet Eymür'ün becerisinden ne şeyden. Sadece, bu ilişkiyi Mesut Yılmaz bildiği için 
uzaklaştırmıştır. Benimle de aramızda bu konuda da konuşma olmuştur. Yani, demişim ki 
"eğer, Çakıcı, devleti, hükümeti tehdit ediyor, elimde kaset var, Yavuz Ataç'ı bir şey yapın 
diyorsa, tam tersine, bunun en kötüsünü yapın, boyun eğmeyin." 
BAŞKAN - Sayın Başbakana bunu ifade ettiniz, size sordular? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Söyledim evet. Yani, böyle bir kaset var; ne diyorsun, var mı yok mu, 
böyle bir dedikodu var. İşte, MİT, Emniyet, böyle bir şeyle bana sorduğunda, dedim ki "tam 
tersine, tersini yapın." 
BAŞKAN - Türkbank ihalesinde hiç sizin bilginize başvurdu mu Sayın Başbakan o dönemde? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır, bu sonraki Türkbank ihalesinde benim şeyim yoktu. 
BAŞKAN - Sizin bilgi iletmeniz söz konusu oldu mu o ihale safhasında hiç? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır, bilmiyorum, yani, dediğim gibi, yani, ihale safhasında, yani, 
işadamları girmişler. Bana göre yüksek değer vermişler, değer iyi değerdir. Devlet açısından iyi 
bir şeydir. Mesela, Türkbankı Korkmaz Yiğit değil de o alıcılardan bir başkası o fiyata alsaydı, 
biz, 55 inci hükümetin başarısı olarak gösterecektik. Yani, Türkbank o gün için o kadar para 
etmezdi. Başarısı olarak gösterecektik; ama, Korkmaz Yiğit adına çıkan şüpheler üzerine Sayın 
Başbakan da onaylamadan evvel yazı yazıyor ilgili kurumlara ki, bana bu konuda bilgi verin. 
Onlar da onaylandıktan bir gün sonra geliyor o cevap; yani, tabiî, muhatabı da Sayın Başbakan 
mutlaka onu ayrıca... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Muhatabı Sayın Başbakan. 
BAŞKAN - Konuyla ilişkilendirmek bakımından ben de sorularımın cevabını aldım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ama, samimi olarak söyleyeyim: Bana sorarsanız, adam orada 
görevini yaptı; yani, bu şüpheyi dikkate alarak sordu da onu. Ama, durduk yerde de, bir belge 
yoksa, bir adamı da, senin galiba, biraz şüpheleniyorum senden, bunu sana veremem demek 
herhalde çok kolay değil. 
BAŞKAN - Buyurun Yekta Bey. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Bursa) - Sayın Aşık, benim bu sorum, biraz da siyaset etiğiyle ilgili; yani, 
yoruma dayalı bir soru olacak. Sizce, yani, siyasetle iştigal eden bir insan, hele hele, bir 
bakanlık yapmış bir insanın, ülkeyi idare eden bir insanın böyle maruf, meşhur çete, mafya 
babalarıyla görüşmesi, öyle veya böyle görüşmesi etik açıdan normal midir; yani, sizin 
yorumunuza bırakıyorum. Bu gelişmeler, girişimler normal midir sizce? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Ben şöyle söyleyeyim: Devleti yönetenler, gerek bürokraside gerek 
siyasette iki yoldan birini seçerler. Birisi, kendini kollamayı öncelikli düşünür; yani, etik 
açısından, ahlaki açıdan, her yönden, risk açısından, siyasî risk açısından kendini kollamayı 
öncelikli düşünür. 
Çok özür dilerim, yine Türkbank olayına gelerek söyleyeyim; yani, 300 milyon dolara 
Türkbankı Mesut Yılmaz herhangi birisine verse, fiyatının yükselmesi için hiçbir gayret 
göstermese, kimseyle görüşmese, çok önemli değil dese, imza atsa, belki de ona hiçbir soru 
sorulmaz veya Eyüp Aşık veya Mesut Yılmaz bu çetelerle, mafyayla, ne ise bu işlere, böyle çok 
kendini riske atarak bu işlerle uğraşmasa, kimse, niye yakalamadın diye eleştirir sadece; 
yakalamadı işte, bunu da beceremedi der; ama, bir risk almaz. Risk almayınca da sonuca da 
varmaz; yani, iki çeşit insan var. Bir kısmı risk almak istemez. Bir kısmı da, her türlü riski göze 
alır, gider hesabını verir. Bana sorarsanız, ben pişman değilim, ben çok gayret ettim, çok 
faydalı oldum. Dediğim gibi, taa, Sabancı'nın katilinden, Yeşil'den, bilmem kime kadar bu 
çetelerle ilişkili şeylerde, Susurluk çerçevesinde birçok şey yaptım ve bundan pişman değilim. 
Ben giderim, takdir buyurursanız, giderim Yüce Divanda da hesabını veririm. Devlet Güvenlik 
Mahkemesine de gittim; yani, ama, risk almak bana sorarsanız daha doğrudur. Bir bürokrat 
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düşünün, kendini riske etmez, hiç imza atmaz, devlet ondan dünyanın zararım çeker; ama, ona 
da hiçbir hesap sorulmaz. Bir adam da düşünün ki, hakikaten, yani, kendini riske eder, o da 
mahkeme mahkeme sürünür. Olabilir, yani, bu bir takdir meselesi. Bana sorarsanız, benim 
yaptığım doğrudur; yani, benim bütün şeyim bu oldu, yani, hayat felsefem budur. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Bu cevap üzerine bir sorum daha var: Sayın Aşık, bakın, 
şimdi, siz, yargıya gittiniz ve çok cesur bir hareketti ve çok güzel bir hareketti bu. Yargının bir 
muhalif, başkan galiba, başkanı muhalif o yazısı var. Şöyle diyor: "Dışişleri Bakanlığından 
öğrenilen bu durum Eyüp Aşık'a ulaştırılmış, Eyüp Aşık da, sanık Alaattin Çakıcı'ya kaçması 
hususunda talimat verdiği konuşulan bantların içeriğinden anlaşılmıştır." Şimdi, bu, yargı, 
yargıdan sonra elde edilen bir kanı bu, düşünce. Şimdi, bu konuda, yani, yargıya da gittiniz çok 
doğru bir hareketti diyorum, takdir ediyorum bu hareketini ve o yargıda, mahkeme başkanının 
böyle bir kanısı da var. Yani, o, çok yargılanmış, toplanmış, derlenmiş bir olaydan sonra bu 
kanıya varılmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Söyleyeyim efendim: Tabiî ki, yargı kararlarını ne eleştirmek, 
oradaki fikirleri ne eleştirmek, ne şey yapmak mümkün değil; ama, bana göre, o Mahkeme 
Başkanı, Sayın Başkan o gün bir baskı altında o şeyi verdi. Kamuoyu baskısı; yani, adam 
ikinci, üçüncü duruşmada beraat ediyor ittifakla, acaba, burada bir koruma var mı; işte, üzerime 
gelinir mi gibi, ben şahsen, çok özür dilerim, adamın da günahını almayayım, kendi kendime 
ona öyle bir şey verdim. Çünkü, tekrar söylüyorum, çünkü, söylediği şey doğru değil, o iddia 
doğru değil. Yani, ben, tekrar söylüyorum: Emniyet güçleri, orada adamı bulmuşlar; yani, o 
iddiayı tam dikkatli dinlememiş. Nitekim, ben ona cevap olarak, Yargıtaya müracaatımda, 
cevabını verdim. 
Ayrıca, ben, size bir şey söyleyeyim bu vesileyle konuyu açtığınız için: Bakınız, ben o gece 
karar verdim, istifa ettim ve gittim yargıya başvurdum. Yargı safhası boyunca, size yeminle 
söylüyorum, ben o yargıdaki hakimlerin, savcının ne ismini biliyordum, ne öğrendim, ne 
tanıdım, ne merak ettim; yani, bunların hangisi nedir, acaba beni korur mu korumaz mı diye. 
Tekrar, buraya yönelterek söyleyeyim: Bu Komisyon, herhalde, üç aydır çalışıyor. Hiçbirinize 
ben gelip merhaba dedim mi, yani, herkes kendi vicdanında şey yapsın. Yani, çoklarını da 
duyuyorum; yani, adam adam gezerek, aman, işte, dostluk kuralım, ilişki kuralım... 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sizin yaptığınız doğal o açıdan; yaptığınız doğal harekettir; 
zaten gidemezsiniz; yani, ne mahkeme hakimini ararsınız, ne de bizi ararsınız ve bu doğal bir 
şey bu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bana teklif de geldi biliyor musunuz. Bana birisi dedi ki "ben o 
hakimi tanıyorum; gel, tanıştırayım sizi" dedi ve ben de "hayır" dedim ve yeminle söylüyorum, 
o hakimin ismini bilmiyorum şimdi. Sokakta görsem tanımam; yani, öyle bir tavır takındım, 
öyle bir şey yaptım. Adam takdir etmiş öyle yazmış, öbürü de öyle yazmış. Ben, Allah'tan 
diyorum; yani, benim bu olaydan bir ceza almamam lazım. Yani, benim bunda bir şeyim yok; 
almamam lazım. Bana sorarsanız, ben, kendi kendime düşündüm: Adamın, yani, kafamda, 
adam niçin, böyle bir itiraz şerhi koydu diye. Büyük ihtimalle dedim, kamoyu baskısından 
etkilenmiştir; yani, bu böyle, hükümet düşürecek kadar büyük bir olayda hemen beraat veremez 
diye. Yoksa, hiç tereddütsüz, benim o şeyde, kanaatim beraattir. Ben avukat tutmadım bu işe. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Üç avukat vekili var galiba. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır efendim, onlar şeydir Genel Merkezin avukatıdır; yani, bizim 
partinin umumi avukatıdır. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Yücel Ezberci, Süha Çakın, Erden Arısu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Benim bunlara verilmiş bir vekaletim yoktur. Bunlar, partinin, birisi 
Erden Arısu, ötekileri o getirmiştir herhalde. Ben, bunlara dedim ki "gelmeyin, duruşmaya 
falan gelmeyin." Dediler ki "mahkemeye hareket olur. Mahkeme bunu hakaret sayar" ve onlara 
verilmiş de bir vekaletim yoktur. Genel Merkezin umumi avukatıdır, Sayın Başbakanın ve 
milletvekillerinin umumi avukatıdır. Yani, ben olaya öyle bakıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Osman Bey, buyurun. 
OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Sayın Aşık'ın açıklık getirmesini istiyorum ve bu nedenle 
soruyorum sorumu: 
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Sayın Bakan dediler ki, Bursa'da bir görev nedeniyle, konuyla alakalı Erol Evcil'den mevzu 
olunca "Erol Evcil'i bulun bana" diye bir talimat verdim birilerine. Bana, Erol Evcil'i neticede, 
İstanbul'da buldular ve İstanbul'da bir otelde bir iki saat görüşmemiz oldu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Evet. 
OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Bu Erol Evcil, Alaattin Çakıcı ve benzerleri, şu anda, ortamda 
tanınan, ismi nami olan belirli insanlar... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Şimdi, o zaman ilişkileri belli değildi. 
OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Yani, bu birilerinin sözüyle, acaba, ne derecede güvenip de, 
gelip sizinle görüşme imkânı sağlayabildi. Bu birileri, Alaattin Çakıcı'nın adamları mı olabilir 
veya Alaattin Çakıcı'nın vasıtasıyla mı görüşme, sağlanabildi gibi bir istifham var veya bu 
birileri gizli görevlilerden biri miydi açıklanmadı? Bu konuda bir açıklık getirirseniz memnun 
oluruz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Teşekkür ederim, bir arkadaş sormuştu ve ben ona cevap vermiştim; 
ama, tekrar söyleyeyim: Samimi olarak söylüyorum. Bursa'da benim bir hemşerim. Ben Erol 
Evcil ile görüşmeyi, yani çok vazgeçilmez bir şey olarak görmüyordum; yani, acaba, onunla da 
bir görüşsem, bigi alsam, bu doğru mu değil mi diye düşünüyordum. Bir hemşerime sordum 
Erol Evcil'i bulabilir misin diye ve o da "bulurum, burada fabrikası var" dedi. Yani, o zaman 
aranan maranan bir adam değildi. "Bursa'da fabrikası var, işadamıdır bulurum" dedi. Dedim 
"bulur musun, Eyüp Aşık seninle görüşmek istiyor diye söyler misin kendisine." Beni bir onbeş 
yirmi dakika sonra aradı ve dedi ki "şu anda İstanbul'da." "Peki, ben falan yerdeyim, gelir mi 
buraya" dedim. Öyle odada falan değil yani, Plaza Otelinin lobisinde oturuyordum ben ve 
"gelirse, o zaman bekliyorum ben" dedim. Zaten, orada oturuyordum, gazete okuyordum ve 
biraz sonra çıktı geldi. Yani, öyle, yok gizli görevlilerle veya Çakıcı'nın adamıyla özel bir şey 
değil. Yani, benim için de vazgeçilmez bir görüşme değildi, yani, olmazsa olmaz bir görüşme 
değildi. Ben, rica ettim bir hemşerime, o da ona ulaştırmış, o da kabul etmiş. Geldi, sordum, 
doğrusunu ararsanız, ben, öyle tatmin edici bir cevap da alamadım ondan. 
OSMAN ARSLAN (Diyarbakır) - Yani, o hemşerinizin kim olduğunu hatırlamıyorsunuz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Hatırlarım, Bursa'da Trabzonlu bir işadamı. Öyle, yani, dediğim gibi, 
Erol Evcil de o zaman aranan birisi değildi, işadamıydı. "Tanıyormusun" dedim "tanıyorum" 
dedi; haber verdi, geldi. Yani, şey değil. 
BAŞKAN - Sayın Aşık, bağlantılı olarak ben devam etmek istiyorum: Erol Evcil diyor ki "bu 
görüşmemizden sonra, Plaza Oteldeki görüşmemizden sonra, tanıştıktan sonra, müteaddit 
defalar Sayın Aşık ile görüştük. Mesut Yılmaz ile de daha önce görüşüyordum" diyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Görüşmüş yani, bilmiyorum. 
BAŞKAN - Daha sonra, hükümet olduğunuz dönemde, bazı sorularda da bahsi geçen Yavuz 
Ataç ile ilgili olarak, hükümet olduğunuz dönemde de, Sayın Başbakanla görüştüğünü, Sayın 
Başbakanın 'bu konuyu Eyüp Aşık ile görüş, Yavuz Ataç'ı da tanıştır' dediğini ve bu doğrultuda 
Yavuz Ataç'ı sizinle tanıştırdığını; ancak, daha sonra, sizin de anlattığınız, onların açısından, 
atama noktasında müspet gelişmeler olmayınca, tekrar sizi aradığını ve sizinle, bu konu ne oldu 
diye sorduğunu, görüştüğünü, sizin de, konuyla ilgilenmeye devam ettiğinizi ifade ediyor. Bu 
görüşmelerde, kendisinin Çakıcı ile olan yakınlığını sizin bildiğinizi ifade ediyor; yani, ilk 
görüşmenizde aranan bir kişi olmadığını ifade ettiniz; ancak, kendisi, bu görüşme taleplerini 
Alaattin Çakıcı'nın isteği doğrultusunda yerine getirdiğini sizin bildiğinizi ifade ediyor ve 
müteaddit defalar görüştüğünü ifade ediyor. 
Yine, Çakıcı'nın ifadelerinde var. Bu görüşmeler, ilk görüşme, Evcil ile olan görüşmelerinizde, 
Türkbank ihalesi konusunu siz araştırırken, sizden bu doğrultuda bir işbirliği taleplerinin 
olduğunu ifade ediyorlar ve size bu doğrultuda yapacakları yardıma karşılık olmak üzere de, 
Yavuz Ataç'ın haberi olmamakla birlikte, Yavuz Ataç'ı bir üst göreve, eğer, hükümet olmanız 
halinde, bir üst göreve getirip getiremeyeceğinizi sorduklarını, sizin de buna olumlu cevap 
verdiğinizi iddia ediyorlar. 
Bu doğrultuda sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Sayın Başkan, çok yanlışlar var; yani, hangisini söyleyeyim: Bir kere, 
Erol Evcil ile ben İstanbul'da The Plaza Otelinde, muhalefetteyken, yani, öyle yetkilerimizin, 
şeylerimizin olduğu bir zamanda değil, muhalefetteyken ve sadece, Türkbank ile ilgili bilgi 
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almak için, benim isteğimle, az evvel anlattığım şekilde görüştüm. Ondan sonra ben, Erol Evcil 
ile bir daha görüşmedim. Yani, ama, kendisi nasıl biliyor bu işleri bilmiyorum. Yavuz Ataç ile 
görüştüm. Bakan olduktan sonra Yavuz Ataç ile görüştüm. Yavuz Ataç bir gün beni ziyarete 
geldi. 
BAŞKAN - Bu konuyu kendisinin sağladığını ifade ediyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Hayır, alakası yok. Yavuz Ataç Başbakanlığa geldi, normal, 
sekreterden randevu istedi; yani, geldi, görüşmek istiyorum dedi. Hatta, önceden randevu 
alarak da değil, geldi Özel Kaleme görüşebilir miyim dedi, bana gelen notlarda Yavuz Ataç 
MİT şeyi. Ben, Yavuz Ataç'ı filan tanımıyordum; yani, aldım, geldi, bana anlattı. Yani, bana o 
gün anlattığı şeyler Yavuz Ataç'ın kendisi herhangi bir talepte bulunmadı. Bana, yeni hükümet 
olduk, şu konulara dikkat edin diye bazı şeyler verdi. İşte, biraz MİT'teki atamalarla ilgili, biraz 
da, bu çetelerle mücadelede falan kendine göre bazı bilgiler verdi. Kendi güvenliğimiz için 
verdi. Şöyle davranın, böyle ve bir dost ziyareti yaptığını söyledi. Kendini tanıştırdı. Ben 
söyleyeyim, bende bıraktığı intiba Yavuz Ataç'ın müspet; yani, iyiniyetle yapılmış bir ziyaret 
ve benden bir talebi olmayan bir ziyaret. Müspet ve dürüst bir adam olarak gördüm ve orada da 
durdum ben. Yavuz Ataç ile ilgili, zaten kendisi bir öneride bulunmadı, ben de Başbakandan 
böyle bir öneride bulunmadım. Daha sonra, bu kaset tehdidi gelince, ben, Başbakana dedim ki, 
kararlı bir şekilde, sakın ola, en şeyi söyleyin. Sayın Başbakan benim dememle mi yaptı, kendi 
kanaatiyle mi yaptı, başka telkinlerle mi yaptı onu bilemem; ama... 
BAŞKAN - Erol Evcil ile o oteldeki görüşmenin dışında bir daha görüşmediniz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) -Bir daha görüşmedim. Türkbank olayı, bu iki olayla, iki Türkbank 
olayının arasında zaten, iki veya üç sene geçmiş; yani, o zaman o Türkbank olayı kapanmış, 
ikinci Türkbank olayında da Erol Evcil yok zaten. İkinci Türkbank olayı başka bir şekilde 
çıkmış oldu... 
BAŞKAN - Evet, yani, Türkbank ihalesi dolayısıyla değil, bu Yavuz Ataç meselesi 
münasebetiyle defalarca, çok defalar görüştüğünü... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır, Yavuz Ataç dediğim gibi... Hayır, Erol Evcil ilk görüşümde de 
bana Yavuz Ataç'tan falan bahsetmedi. Erol Evcil ile ilk görüştüğümüzde, bizim konuştuğumuz 
tüm konu, Türkbank ile ilgili. Erol Evcil, hakikaten, sen, böyle bir bankaya almak istiyor 
muydun, senden rüşvet istendi mi "hayır" dedi bana. Dedim "Çakıcı diyor ki rüşvet istendi." 
"Yok" dedi "benden rüşvet istemediler" dedi. Yani, böyle bir, yani, benim ilgi duyacağım 
şekilde beni daha ileriye yürütecek bir bilgi vermedi. 
Ben, ilave olarak, orada ilave olarak bir şeyi sordum Malki cinayetini; işte, ukalalıktan neyse, 
yani, o zaman, ben, Erol Evcil'in Malki cinayetinde doğrudan fail durumda olduğunu, yani 
dedikodu duyuyordum. Dedim "bu Malki cinayeti nedir, kim yaptı, ne oldu, nasıl oldu." 
Kendine göre bir şeyler anlattı bana; ben de baktım ki, şey değil. Yani... 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Bir soru daha soracağım, arkadaşlardan da başka varsa onu alıp, tamamlamaya çalışacağım: 
Siz, bu kasetle ilgili açıklamalarda bulundunuz; ama, burada dikkatimizi çok çeken bir konu 
var. Çakıcı ile yaptığınız görüşmede, orada şöyle söylüyorsunuz "oysa, ben sana yalnız bir şey 
söyleyeyim, ben bir, iki kişiyle daha haber gönderdim, Enis'e söyledim, birisi daha söylemişti 
bana..." 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Evet, öldürme olayı... 
BAŞKAN - Bu, bir iki kişiyle daha haber gönderdim dediğiniz konu nedir? Hangi konularda 
haber gönderdiniz? Bu Enis... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Doğrudan doğruya öldürme olayı. Çakıcı, sağa sola "Mesut Yılmaz 
beni öldürmek için talimat verdi, adam görevlendirdi, ben bunu ispatlayacak bilgiye sahibim..." 
BAŞKAN - Orada Enis kim? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bilmiyorum, ben Enis söyledi, ne için söyledi demedim, ama bir iki 
kişi bana söylemiş, ben de onlara söyledim, o bilgi yanlıştır, doğru değildir diye söyledim. 
BAŞKAN - Bu Enis'in kim olduğunu hatırlıyor musunuz? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bilemiyorum, hatırlayamayacağım. O gün orada dedim, niçin dedim; 
ama, yani konu tamamen oradaki konu, benim kafamdaki konu, bu öldürme olayıdır, yani 
öldürme olayının yanlış olduğunu, doğru olmadığını söylemeye çalıştım. 
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BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı? 
Sayın Dayıoğlu, buyurun efendim. 
SALÎH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Aşık, bir konuyu sormak istiyorum. Erol EvciPe, Kemal 
Yazıcıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü değil, MİT Müsteşarı olacağım söylediniz mi? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hayır. 
SALÎH DAYIOĞLU (İzmir) - Bunu şuradan dolayı soruyoruz; Evcil, Çakıcı, Kemal 
Yazıcıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürü olmasını istiyordu gibi bir ifade var. Bu konuyla ilgili 
kısa bilginiz var mı? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bilmiyorum. Kaldı ki, hatırlayabildiğim kadarıyla Kemal 
Yazıcıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürü olması, bilakis olmasını biz hükümete getirdik, 
1996'daki 3 aylık hükümete getirdik, ortağımız kabul etmedi. Bırakın onun tersini iddia etmeyi, 
ben şahsen Emniyet Genel Müdürü olmasını da istiyordum, hükümete de getirmiştik, Tansu 
hanım kabul etmedi, İstanbul Emniyet Müdürü yapıldı, yani tam tersi o ifadenin. 
BAŞKAN - Sayın Aşık, çok teşekkür ederiz. 
Bizini sormadığımız, ama sizin söylemek istediğiniz hususlar varsa, buyurun. Bizim 
sorularımız bu kadar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Görebildiğim kadarıyla sayın üyelerin elinde gerek İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesindeki yargılama safhasının belgeleri, gerek Meclisteki tutanaklar, gerek 
basında çıkanların hepsi aşağı yukarı var ve onlarla ilgili arkadaşlarımızın sorularına kendime 
göre cevap vermeye çalıştım. Kafamdaki bir tek şey, bu konunun yargıda olduğu, yani 
normalde bu komisyonun kurulmaması gerektiğidir. Yargıda olan bir konunun ayrıca buraya 
alınmaması ki, yargı bu konuda görev kararı vermiş. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Zaten o bizim konumuz olmadı. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Demin sorduğum soruya cevap, zabıtlara tam net olarak 
geçmedi, o bakımdan bir kere daha cevap vermenizi istiyorum. Bu ilk görüşmenizde, Plaza 
oteldeki görüşmenizde, eğer iktidar olursanız, Yavuz Ataç'ı bir üst göreve getirme noktasında, 
Erol Evcil'den bir talep geldi mi, buna yönelik sizin bir cevabınız oldu mu? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır ilk görüşmemizde Yavuz Ataç konusu olmadı, yani benden de 
öyle bir talep gelmedi, öyle bir şey mümkün değil; yani, o görüşmenin konusu, tamamen 
Türkbank ile ilgili rüşvet isteyip istemediği, benim tarafımdan Ya\"uz Ataç, daha sonra kendisi 
bana geldi, bakan olduktan sonra geldi, görüştük, orada tanıdık. Doğrusunu isterseniz 
kendisinin de böyle bir talebi yok. 
BAŞKAN - Sayın Aşık, çok teşekkür ederiz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben teşekkür ederim. 

3 . Y a ş a r T O P Ç U 2 5 . 0 5 . 2 0 0 0 t a r i h i n d e k o m i s y o n u m u z a 
v e r m i ş o l d u ğ u s ö z l ü i f a d es i n d e ; (E K-6 ) 
Bu önerge Mecliste okunduğu zaman dinledim ve benim de ismim vardı. Doğrusu buraya 
gelirken de kafamda şu vardı, yine onu tekrarlayacağım. Gerek Zatı Âlinize gerekse diğer 
değerli arkadaşlarımıza, benim buraya neyle itham edilip, çağrıldığımı bilen varsa, söylesin de 
ben ona göre kendimi savunayım. Ben buraya niye çağrıldım? Daha doğrusu bu önergenin 
içerisinde benim adım niye var? Talebim şu; en azından bu önergeyi veren arkadaşlar, buraya 
gelip, beni buraya niye yazdıklarını izah etmeliler. Etmezlerse, ben o zaman başka şev 
söyleyeceğim. Bu arkadaşlar buraya çağrılmalıdır. 
BAŞKAN - Tek bir konu var, isterseniz size söyleyeyim. Bir para alış verişinin içerisinde, 5i 
milyon dolarlık bir alış verişin içerisinde sizin de isminiz geçiyor. Bu sebeple önerge verilmiş. 
Bir tek bu konu var. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, bu önerge verildiği zaman geçmiyordu; üstelik, o 55 milyon 
dolar işi, bu komisyonun kurulmasına vesile olan adamın ifadesi de değil, onunla ilişkisi 
olduğu söylenen bir adamın ifadesinde. Bu önerge verildiği zaman geçmiyordu, onu 
kabullenmem, yani sizin hakkınızda böyle deniyor, ne derseniz deyin, bu soruşturma 
komisyonunun kurulduğu zaman böyle bir şey yok, Alaaddin Çakıcı'nın da ifadesinde böyle bir 
şey yok. Çakıcı ile ilişkili olduğu söylenen bir adamın ifadesinde var. Ben, ona Meclis Genel 
Kurulunda da cevap verdim, bu komisyon onun için kurulmuş değil. Onun için bir komisyon 
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kurulursa, memnuniyetle kabul ederim, bunu komisyonunuz Meclise önerebilir, diyebilir ki, biz 
bu işi yaparken, Alaaddin Çakıcı ile ilgili olduğu tespit edilen bir adamın, polisteki ifadesinde 
yahut size de söylese, ifadesinde bir uçak alımı sebebiyle, işte içerisinde bugün Parlamentoda 
bulunan eski bakan Yaşar Topçu'nun da adı geçecek şekilde 55 milyon dolar bir para alındığı, 
paylaşıldığı yazıldı, bundan dolayı bir soruşturma açılması uygun olur diye komisyonunuz bir 
rapor verirse, bundan mutluluk duyarım. Onu da konuşalım, bu kadar şeyi konuştuktan sonra, 
onu da konuşalım; ama, bu komisyonun kuruluş sebebi o değil. Bu laf, bu komisyon kurulduğu 
zaman, daha doğrusu bu önerge verildiği zaman yoktu. Şimdi, sonradan olmuş olayı, bunu 
veren arkadaşlarımızı mazur göstermek için benim önüme koyarsanız, o konuda bir şey 
söylemem. Hayır. Bu önergeye imza koyan arkadaşlarımızdan birisi gelip, diyecek ki, eğer 
husumet değilse, husumeten yazdık derlerse, hiçbir şey söylemeyeceğim. Niye buraya benim 
adımı yazdıklarını, hangi ilişkiden dolayı yazdıklarım söyleyecekler. Söylemezlerse ben o 
zaman başka şey yapacağım. Bir insanın haysiyetiyle bu kadar oynanmaz, yani siyaseten de 
oynanmaz. Ben, bu adamı tanımam, görmem, bilmem, hayatımda hiç karşılaşmadım. Belki 
eskiden gazetede çıkan resimlerinden tanırdık, tanımadan kazayla bir yerde adamı gördümse, 
Alaaddin Çakıcı olduğunu da bilmediğim için, yani bir arada bulunduğuma dair küçük bir bilgi 
yok. Tanımam, bilmem, hiç hayatımda görmedim. Bu işlerle ilgili olarak herhangi bir şeyim 
yok. Sadece ve sadece sanıyorum Nazlı Ilıcak benimle ilgili bir yazı yazdı, bu zatla konuşulan 
bir konuşma bandında Topçu diye bir kelime geçmiş, Nazlı Ilıcak dedi ki "Bu Yaşar 
Topçu'dur" Çamur atacaksın ya, bir şey söyleyeceksin ya, "odur" dedi ve ben cevap da 
vermedim. Bunun dışında bende başka bilgi yok. Benim sizden istirhamım; madem beni buraya 
çağırdınız; eğer, buraya çağrılan insanlar, bir suç işlemişlerse görevlerinden dolayı, Anayasanın 
101 ve müteakip maddelerine göre, sizin de mesai arkadaşınız olarak, siz bunu 
soruşturuyorsunuz, sizin buradaki, soruşturmadaki pozisyonunuz budur. Buradaki kişiler 
siyasidir, siz de siyasisiniz. Niye siz onları soruşturuyorsunuz? Mesai arkadaşlarınız acaba 
içinde yaşanılan bu mukaddes zemine kabul edilemez bir şey sürüyor mu? Bir suç işleyip, bu 
zemini, tabiri caiz ise, kirletiyor mu? Buradaki araştırmanın, soruşturmanın sebebi budur. 
Şimdi, siyaset yapma uğranı, birtakım insanlar, bu maddeleri kullanarak, bizim de o gün azınlık 
hükümeti üyesi olmamızdan yararlanarak, bizim haysiyetimizle oynamak üzere buraya 
getirmişlerse, benim haysiyetim bu masanın etrafındaki herkesi ilgilendiriyor, sizin haysiyetiniz 
de beni ilgilendirir. Ben, şahsen sizin haysiyetinize birisi bir şey yaptığı zaman, karşı çıkarım. 
Bir defa bunu bilin. Bunlar benim mesai arkadaşımdır, milletvekilidir, biz aynı kaderi 
paylaşmışız, haysiyetine saldıramazsın. Başka söyleyeceğin varsa, söyle, ama haysiyetine 
saldıramazsın. Benim haysiyetime saldırılmışsa, bu komisyonun işidir, o arkadaşlar buraya 
çağrılmalı, ondan sonra tekrar beni çağırmalısınız. Gel buraya kardeşim, siz bu önergeyi 
vermişsiniz, hangi ilişkiden dolayı ya da elinizdeki hangi belgeden, bilgiden dolayı bunu 
verdiniz diyeceksiniz. İnsanların suçlanması bu kadar ucuz olursa, bu işin sonu gelmez. 
Söyleyeceğim bu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Anayasanın 101 inci maddesi, her parlamenteri buraya getirmez. 
Görevinden mümbahis, yani ben son dönemde Bayındırlık Bakanı idim, sizin söylediğiniz gibi 
olsa bile -değil,ama- 55 milyon dolar lafını ettiğiniz için söylüyorum, o dönemde de Sayın 
Demirel Başbakandı, Ulaştırma Bakanı bendim. Orada da görevden olmaz; çünkü, o zaman da 
THY bana bağlı değildi, Özelleştirme İdaresine bağlıdır. 1990 yılında bu kuruma THY 
bağlanmıştır. Uçak alım satımı Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir hadise değildi, bir işlem değildi. 
Ben, o arkadaşın beyanlarını gazetelerde okuduğum için biliyorum ne söylediğini. Oradan 
dolayı da görev bağlantısı -burada hukukçu arkadaşlarımız var- kurulması lazım. Bu ikisini 
komisyondan hassaten istirhan ediyorum. Dediğim gibi birimizin haysiyeti diğerlerini de 
ilgilendirir, yani burada birbirimizi koruyor anlamında değil, birimizin haysiyeti hepimizin 
haysiyetidir. Birimizin haysiyetinin çiğnenmesine müsaade edersek, bu sari hastalık gibidir, 
yarın bu başkaları için de olur, gün gelir, herhangi birinizin başına gelir, başına geldiği zaman 
üzülürsünüz. Olay budur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 



— 115 — 
IV-İNCELEME: 

1- Alaattin ÇAKICI ve Korkmaz YİĞİT arasında geçen konuşmaları içeren 
medyaya intikal eden kasetin , İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal 
Daire Başkanlığı Uzmanlarınca çözümü ve kontrolü yapılmış olup,uzmanların kaset 
çözüm tutanağı aşağıda sunulmuştur.(EK-4/l) 

***KASET "A" YÜZÜ BAŞLANGICI*** 

KORKMAZ YİĞİT : EFENDİM 
ALAATTİN ÇAKICI: ABİ MERHABA 
KORKMAZ YİĞİT : NASILSIN CANIM İYİ MİSİN? 
ALAATTİN ÇAKICI: TEŞEKKÜR EDİYORUM. SAĞOLUN SİZ NASILSINIZ? 
KORKMAZ YİĞİT : İYİYİM İYİYİM SAĞOL. 
ALAATTİN ÇAKICI: NE YAPTINIZ ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : NE YAPALIM, PALDIR KÜLDÜR ÇALIŞIYORUZ. ŞİMDİ BEN 
SANA BURA İLE ALAKALI SON TABLO HAKKINDA BİR BİLGİ VEREYİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ ŞU ANA KADAR BİR ON KİŞİ DOSYA ALDI. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : ANCAK EE.. BİZ YETKİLİLERLE DE KONUŞUYORUZ. 25-30 
KİŞİNİN ALACAĞINI SÖYLÜYORLAR. BU ON KİŞİ TÜRKİYE'NİN İLK ON 
BÜYÜĞÜDÜR. EFENDİM EE.. BİR YABANCI... 
ALAATTİN ÇAKICI: İSİM VEREBİLİR MİSİN ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : BEN İSİMLERİ SONRA ALACAĞIM, ÇÜNKÜ ŞİMDİ BURDA 
ŞÖYLE BİR SORUN VAR. BAZILARI İSİMSİZ ALDILAR. ONLARIN ARKASINDA DA 
KURULUŞLARIN OLACAĞI BELLİ. EE.. SÖYLENİYOR VE ŞÖYLE BİR ŞEY 
YAPIYORLAR. ŞİMDİ HAZİNE BU İNSANLARI ÇAĞIRIP TEK TEK GÖRÜŞECEK. TEK 
TEK GÖRÜŞECEĞİ İÇİN RESMEN DOSYA ALINMASI LAZIM. MESELA BEN DE ŞU 
ANDA KENDİ ADIMA DOSYAYI ALMADIM. BAŞKASININ ADINA ALDIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: DOSYA... 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ BİR HAFTA SONRA HAZİNE BU İNSANLARI 
ÇAĞIRACAĞI İÇİN. HAKİKATEN İLGİLENEN HAKİKİ KURULUŞLARIN İSİMLERİ 
ÇIKACAK. BİR HOLLANDA BANKASI DOSYA ALDI. YABANCILARDAN BİR DE 
CİTY BANK'IN ALDIĞI SÖYLENİYOR. CİTYBANK RESMEN ŞU ANDA ALMADI 
AMA ALINANLARDAN BİRİSİNİN CİTYBANK OLDUĞU SÖYLENİYOR. ŞU ANDA 
KOÇ VE SABANCI KESİN. EFENDİME SÖYLİYİM. EE... SANIYORUM Kİ 8...4 
HAZİRANDA TEKLİFLER VERİLECEK. 4 HAZİRANDAN ÖNCE BU FİRMALAR 
KESİN BELLİ OLACAK Kİ BUNLARLA RESMEN GÖRÜŞME YAPSINLAR. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : SENİN DE. SENİN DE KONUYA EL ATACAĞIN ZAMAN O 
ZAMANDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. ŞU ANDA ALACAĞIMIZ İNSAN SOSYAYI 
ALMIŞ OLABİLİR DE. İLGİLENMEZ. EE. İLGİLENMİYECEK İNSANLA GEREKSİZ 
YERE KONUŞMAYI AKILCI BULMUYORUM. SENİN ADINA SÖYLÜYORUM. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : YANİ KİM Kİ DOSYAYI ALDI. KİM İLGİLENİYOR. HAKİKATEN 
ONLARI BİZ TESPİT ETTİK. O ZAMAN ONLARLA TEMAS KURMAK LAZIM DİYE 
DÜŞÜNÜYORUM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLADIM ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : ANLATABİLDİM Mİ HAYATIM? 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLIYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : E BİZ İÇERDEN DE BİLGİ ALIYORUZ, SEVGİLİ KARDEŞİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: YANİ YABANCILAR GİREMEZ. GAZTEYE BİR YAZI VERİRİM 
BEN. YANİ HANGİ ÜLKENİN EE.. BANKASI GİRİYORSA DERİZ Kİ. ONLARIN 
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ELÇÎLÎĞÎNE ANLIYO MUSUN? BÎ DUYURU VERİRİZ. İŞADAMLARININ CANINI 
SEVİYOSALAR BU BANKAYLA KİMSE İLGİLENMESİN. 
KORKMAZ YİĞİT : BRAVO ŞİMDİ ŞİMDİ BİZ.. BİZ Bİ KERE BÎ KİMLERİN HAKÎKÎ 
ÎLGÎLÎ OLDUĞUNU ÖĞRENELİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET. 
KORKMAZ YİĞİT : ONUN İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA ÎHTİYAÇ VAR. AMA BÎR 
TARAFTAN BEN ÇALIŞMAMI, HAZIRLIĞIMI YAPIYORUM. EE... SANIYORUM KÎ BU 
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA DOĞRU BİRAZ OLAYIN RENGİ ORTAYA ÇIKAR. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLIYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : ÇÜNKÜ İÇERDEN KİM DOSYA ALIYOR, KİM HANGİ 
SORULARI SORUYOR? MESELA ÇUKUROVA ÇOK CİDDİ İLGİLENİYOR. 
ALAATTİN ÇAKICI: KİM O? ŞEY Mİ? 
KORKMAZ YİĞİT : MEHMET ALİ KARAMEHMET. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLIYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : ONUN ADINA ALİ İHSAN KARACAN İLGİNEYİOR TABİİ... HAA 
SONUÇ... 
ALAATTİN ÇAKICI: KİM ABİ DEDİN? 
KORKMAZ YİĞİT : ALÎ ÎHSAN KARACAN. 
ALAATTİN ÇAKICI: KİMDİR BU? 
KORKMAZ YİĞİT : BU ESKİ SPK BAŞKANIYDI. ŞİMDİ ÇUKUROVADA ÇALIŞIYOR. 
ALAATTİN ÇAKICI: HIMMM. 
KORKMAZ YİĞİT : YANİ MEHMET ALİ KARAMEHMET'TİR. O MEMUR ÖNEMLÎ 
DEĞİL. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLADIM. 
KORKMAZ YİĞİT : EFENDİME SÖYLİYİM. EE... KİM ÇOK İLGİLENİYOR. KİM SIKI 
SORU SORUYOR, ORDAN AŞAĞI YUKARI ANLAYABİLİYORUZ. KİMLERİN İLGİLİ 
OLDUĞUNU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA DOĞRU BUNLAR AÇIĞA ÇIKAR. 
BELLİ OLUR. O İSİMLE DE BİR TEMAS KURULABİLİR. O SAATTEN SONRA İCAP 
EDERSE BİR MÜDAHALE EDİLEBİLİR. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLIYORUM.. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞU ANDA ORTADA KİMİN OLDUĞU BELLİ DEĞİLKEN 
GÖRÜŞMEK DOĞRU DEĞİL. 
ALAATTİN ÇAKICI: PEKİ SEN KESİNSİN BU KONUDA DEĞİL MÎ ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : ŞU ANDA EĞER ALLAH BİR MANİ KEDER VERMEZSE KESİN 
GİBİ GÖZÜKÜYORUM. TABİ BUNUN İÇİN DE SENLE BENİM ÖNCEDEN BÎR 
KONUŞMAM LAZIM. BUNU DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNDA BELİRLEMEMİZ 
LAZIM NASIL BU KONUŞACAĞIMIZI. 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDÎ SEN EEE... BİR YERDEN Bİ YERDEN SİZİ BÎ ARADIM YA 
YENGE HANIM FALAN ÇOCUK YEMEK YİYO... 
KORKMAZ YÎĞİT : BİLİYORUM. BİLİYORUM, BİLİYORUM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ORAYA GEÇERSİNİZ. ORDAN BEN HEMEN SİZLEN İRTİBATA 
GEÇERİM. 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM CANIM. ŞİMDÎ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNDA 
BUNU ÖYLE ORGANİZE EDECEK ŞEKİLDE SEN DE KENDİNİ HAZIRLAMALISIN. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : HEM OLAY ORTAYA ÇIKAR. HEM BEN EE... SENLE 
GÖRÜŞECEK HALE GELİRİM. SEN NASIL İSTİYORSAN BEN ORALARDA OLURUM 
ORDAN SENLE TEMASA GEÇERİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: OLDU ABI. BEN SİZE HÜRMET EDİYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : SAĞOL CANIM, SAĞOL TEŞEKKÜR EDERİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: HÜRMET EDİYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : SAĞOL. BEN DE ÖYLE. 
ALAATTİN ÇAKICI: İYİ GÜNLER EFENDİM. 
KORKMAZ YİĞİT : SAĞOL. 
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*** KAYIT KESİLMİŞ*** 

*** BİRÎNCÎ GÖRÜŞME KAYIT SONU*** 

***İKİNCİ GÖRÜŞME*** 

KORKMAZ YİĞİT : İYİYİM CANIM. SEN NASILSIN? 
ALAATTİN ÇAKICI: TEŞEKKÜR EDİYORUM. NE YAPTINIZ? 
KORKMAZ YİĞİT : BEN BANKANIN YÖNETİM KURULUNU AYDIM. 
KORKMAZ YİĞİT : HA. BEN SÖYLEDİM, DAHA SONRA DEDİM BİR SAAT SONRA 
ARARIM. 
KORKMAZ YİĞİT : İYİ YAPTIN, NASILSIN İYİ MİSİN? 
ALAATTİN ÇAKICI: İYİYİM VALLA. YANİ KORKMAZ ABİ SAĞLIĞINIZA 
DUACIYIM. 
KORKMAZ YİĞİT : ALLAH İYİ ETSİN. ALLAH İYİ ETSİN BUYUR CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDİ BU ALİ BALKANER.. BEN DÜN AVUKATI ARADIM. 
KORKMAZ YİĞİT : DÜN BEN ONDA YEMEKTEYDİM ALO. 
ALAATTÎN ÇAKICI: EVET DİNLİYORUM ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : HAA, DÜN BEN ONDA YEMEKTEYDİM İŞTE NERDEN.. 
KURSLAR MI SÖYLEMİŞ? KİM SÖYLEMİŞSE Kİ BİZ BUNLARI HEP SAKLI 
TUTMAYA ÇALIŞIRIZ EFENDİM... SEN BURAYI MUTLAKA ALMALISIN. ACABA 
BENİ Mİ YOKLADI. AĞZIMI MI YOKLADI SEN BURAYI MUTLAKA ALMALISIN. 
HATTA ORDA SENİN ADINI VEREREK O KARDEŞİMİN DE SANA YARDIMCI 
OLMASINI SAĞLARIM GİBÎ BİR TAKIM GEVEZELİKLER YAPTI. BEN DE 
DİNLEDİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDİ ORDAN BİRİNE DİYO Kİ EEE. BEN BURAYA 
GİRECEĞİM KARDEŞİM GİRDİĞİ SÜRECE GİRMEM. AMA BAŞKA BİR ARKADAŞIM 
VAR. BİR ARKADAŞIM EĞER KARDEŞİM İSTERSE O GİRER. ANLADIM BURDA BİR 
İBNELİK VAR. ŞİMDİ GERÇİ BANA BUNU KAMURAN ÇÖRTÜK DE HABER 
GÖNDERDİ. O NE İSTİYORSA O OLUR. ONUN DOĞRULTUSUNDA GİDERİM DÎYE 
BEN BUGÜN BEN NE DERSEM O ONU YAPAR O... 
KORKMAZ YİĞİT :HIHIHIHI. 
ALAATTÎN ÇAKICI: HERKES BURDA PANlK İÇİNDE BELKİ FARKINDASIN BELKİ 
DEĞİLSİN. 
KORKMAZ YİĞİT : TABİİ. TABİİ. 
ALAATTİN ÇAKICI: YANİ HERKESİN EE.... BEN DE ONA ŞÖYLE BİR CÜMLE DEDİM 
ARKADAŞA. BENİM BİRİNCİ TERCİHİM DOSTUM KORKMAZ ABİ DEDİM. O 
OLDUĞU SÜRECE BEN KİMSEYLEN HERHANGİ Bİ DİYALOGA GİREMEM. BİZ 
YERİ GELDİ Mİ HERKESE TELEFON AÇACAZ. HERKES BU İŞTEN ÇEKİLECEK. 
TABİİ YERİ GELİRSE DEDİM. ONUN İÇİN ONU ARADIM SANA BİLGİ VEREYİM 
DİYE. 
KORKMAZ YİĞİT : SAĞOL VAROL CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN ŞU ANA KADAR BANA.. BAK KAMURAN NE İSTİYORSA 
Ö OLUR DİYO. YAHYA DEMİREL HABER GÖNDERDİ BANA. BEN MESAJI DEDİ 
YAZDIM ALİ ŞENER'E DEDİ. 
KORKMAZ YİĞİT :HIIHII. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN YAHYA'YI ARADIM DEDİM Kİ BU AVUKATI DEDİM. BU 
ALİ ŞENER'İ DEDİM BAYILTIRIM. KİMİN NEYİ OLURSA OLSUN. ONA MI KALMIŞ 
DEDİM ALİ.... ÇIKARI YO DEDİM. AMCAN ŞİMDİ BAK DEDİM BU YERİ DE 
ALACAK SAKIN BİR YERE FALAN DEDİM BAK MURAT'A DA SÖYLE. BU 
BANKAYA İLGİ FALAN DUYMAYIN ŞİMDİ O GÜN KARDEŞİMİ ARAMIŞ DEMÎŞ Kİ 
BEN LAZIM GELEN MESAJI VERDİM. BEN ONA BİR HAFTA EVVEL SÖYLEMİŞTİM. 
BİR HAFTA SONRA. 
KORKMAZ YİĞİT : HI HI. 
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ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDİ HERKESTE BİR PANİK VAR TABİİ. K*** GERİ PLANDA 
BİR ŞEYİN AÇILIP KAPANMASI VAR* * * 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ BİZ ŞU ANDA BEKLİYORUZ. KİMİN GİRECEĞİNİ TAM 
ÖĞRENDİKTEN SONRA SENLE GÖRÜŞÜYORUZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : ONA GÖRE SENLE KONUŞTUĞUMUZ ŞEKİLDE ONA GÖRE 
HAREKET PLANIMIZI BELİRLİYORUZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: YANİ BEN KİMSEYLEN BU KONUDA GÖRÜŞMÜŞ DEĞİLİM. 
HERKESE VERDİĞİM ŞEY VAR YANİ. 
KORKMAZ YİĞİT : HAYATIM, HİÇ KİMSE İLE ŞU ANDA HİÇ BİR ŞEY SÖYLEME. \ 
HİÇ KİMSE ÜZERİNDE DE BİŞEY KONUŞMA. BİR KERE Bİ KİMLERİN GİRECEĞİNİ 
BİR TESBİT EDELİM ONDAN SONRA KONUŞACAĞIZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLADIM ABİ. KORKMAZ ABİ.. 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM MI CANIM? 
ALAATTİN ÇAKICI: YANİ BEN KİMSE İLE MUHATAP OLMADIM. HABERLER 
GELİYOR ONUN İÇİN BEN SİZE BİLGİ VERDİM. 
KORKMAZ YİĞİT : BEN SANA Bİ... İNANIYORUM BİLİYORUM. ONU SÖYLEMEYE 
İHTİYAÇ YOK CANIM. ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. SAĞOL, VAROL. 
ALAATTİN ÇAKICI: SANIYORUM. BU AYHAN ŞAHENK OLABİLİR ONUN BİR 
ARKADAŞININ DEDİĞİ. 
KORKMAZ YİĞİT :EE... 
ALAATTİN ÇAKICI: YAKIN MI ONLAR ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : SANMIYORUM, SANMIYORUM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BİLEMİYORUM TABİİ. 
KORKMAZ YİĞİT : YOK SANMIYORUM SANMIYORUM SEN EE.. ŞU ANDA ONU 
DİKKATE ALMA EFENDİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN KİMSEYİ DİKKATE ALDIĞIM YOK TAMAM MI? 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM CANIM. BİZ BİR KERE Bİ KİMLERİN GİRECEĞİNİ BİR 
ÖĞRENELİM HAYATIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BAK MESELA ŞEY... ŞEY SÜREKLİ MESAJ GÖNDERİYOR BAN. 
BİZİM YÜKSEL ÇAĞLAR'A CAVİT... 
KORKMAZ YİĞİT :HIHI. 
ALAATTİN ÇAKICI: BENİM KARDEŞİMDİR. NE İSTİYORSA O OLUR. 
***KAYIT KESİLMİŞ*** 
*** İKİNCİ GÖRÜŞME KAYIT SONU *** 

*** ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME *** 

KORKMAZ YİĞİT : EFENDİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ABİ MERHABA. 
KORKMAZ YİĞİT : CANIM PİLİM ÇOK ZAYIF. KESİLEBİLİR HABERİN OLSUN. 
ALAATTİN ÇAKICI: 
KORKMAZ YİĞİT : KESİLİRSE Bİ 5-10 DAKİKADA DOLDURUCAM. TEKRAR EE... 
TELE...EE... BEKLİYORUM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLADIM ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : BUYUR CANIM İYİYİM, SEN NASILSIN? 
ALAATTİN ÇAKICI: TEŞEKKÜR EDİYORUM. ŞİMDİ BU SANDIK BİZE HABER 
GÖNDERİYOR. 
KORKMAZ YİĞİT : HA CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BİZE DİYO AYIN 20'SİNE KADAR KESİN BİR SÖZ VERİN Kİ 
DİYOR. BİZ DİYOR, SİZİN DİYOR VERDİĞİNİZ YETKİYLE ***KONUŞMA YAPILAN 
KAPALI BİR MEKAN OLUP, GERİ PLANDA BAZI ŞAHISLARIN YANKILI 
KONUŞMALARI VAR*** DESTEKLEYELİM, ORTAK HAREKET EDELİM... 
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KORKMAZ YİĞİT : BRAVO ÇOK... SON DERECE SON DERECE GÜZEL BİR NOKTA 
BU. ÇÜNKÜ SANDIK VE SENDİKA İLE BİR EL SIKIŞMAK LAZIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDİ BU BİR. İKİNCİSİ EE... BU AYDOĞAN ANLIYOR MUSUN? 
BEN BUNU SIKIŞTIRDIM HABERİN OLSUN ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : HANGİ AYDOĞAN? 
ALAATTİN ÇAKICI: BİZİM AYDOĞAN, AVUKATI YANİ... 
KORKMAZ YİĞİT : AVUKAT, AVUKAT? 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET, EVET ONU DOLA... DOLAYLI ÇÜNKÜ BİLİYORSUN 
BURAYI ALDIKTAN SONRA GENE BAZI İŞLER HUKUKİ İŞLER ŞEYE GİDİYOR, 
YANİ AVUKATLA BİTİYOR. 
KORKMAZ YİĞİT : EVET. 
ALAATTİN ÇAKICI: YANİ ONA HABER GÖNDERDİM. DAHA MUHATTAP 
OLMADIM. ONLA BEN DE . ARKADAŞIM, BAK DEDİM EGE BANK'I, YURTBANK'I, 
İNTERBANK'I CAVİT'E BÜTÜN BANKALARI BU ALDIYDI, AMA BU İŞTE BENİM 
DEDİĞİM İNSANLA ORTAK HAREKET ETMEZSE DEDİM. BEN ONU ÜZERİM. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ AYDOĞAN BENİM İYİ ARKADAŞIMDIR. YANİ BENİM 
İSTEDİĞİM ŞEYDE KARŞI ÇIKMAZ O. 
ALAATTİN ÇAKICI: NO NO NO. ANLAMADIN DEDİĞİMİ. ORDA HABERİN OLSUN. 
.KORKMAZ YİĞİT : HA CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ONU ŞİMDİDEN BAĞLADIM BEN. 
KORKMAZ YİĞİT : İYİ YAPTIN İYİ YAPTIN. 
ALAATTİN ÇAKICI: BAK GEÇEN GÜN ***ÖKSÜRÜYOR*** AFEDERSİN BUNU Bİ 
DAHA ARADIM. BU ŞİMDİ TİCARET BANKASI KONUSU GÜNDEME GİRDİKTEN 
SONRA BİZİM EROL'DAN UZAKLAŞIYO. TELEFONU FALAN KAPATTI. BUNU BİR 
ARADIM BUNA DEDİM Kİ, BAK DEDİM BİLİYORSUN. BU İŞ İÇİN BEN DEDİM 2 
SENEDİR BİR SÜRÜ SIKINTILAR... BENİM HALA BU TİCARET BANKASININ 
KONUSUNDAN 2 TANE ARKADAŞIM HALA YATIYOR İÇERDE. 
KORKMAZ YİĞİT : HII. HII.:. 
ALAATTİN ÇAKICI: HATTA O ZAMAN BANA EGEBANK'I DEDİ Kİ, MURAT 
DEMİREL'E ALDIM DEDİ. ŞİMDİ DEDİ, İMZALATTIM. YANİ ŞİMDİ HABERİN 
OLSUN ONU DA ANLIYOR MUSUN ŞEY YAPTIM... 
KORKMAZ YİĞİT : TEŞEKKÜR EDİYORUM CANIM. ŞİMDİLİK, ŞİMDİLİK BU 
SÖZÜNÜ ETTİĞİM KİMLERİN ARANACAĞI BELLİ OLMADAN İŞİMİ AFİŞE 
ETMEMEKTE BÜYÜK YARAR VAR. ANCAK SANDIK VE SENDİKA İLE MUTLAKA 
GÖRÜŞMEKTE FAYDA VAR. NASIL GÖRÜŞECEĞİMİZİ Bİ ORGANİZE ET, BİR 
TEMAS KURALIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: TAMAM ABİCİM, YALNIZ ŞU ... EE... 20'SİNE KADAR BUNLARI 
KESİN Bİ LAF BEKLİYORLAR Kİ BİZ KİMİ... 
KORKMAZ YİĞİT : 20'SİNE KADAR VERİRİZ. VERİRİZ 20'SİNE KADAR. 
ALAATTİN ÇAKICI: TAMAM ABİCİM. ) 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM MI CANIM? 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN ŞENLEN SANDIKTAN KİMLERLEN GÖRÜŞECEĞİNİ BİZİM 
EROL ARAYACAK. 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: SİZİ BİR ARAYA GETİRECEK SANDIK... 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: SANDIK'LA MUHATTAP OLAN ÖBÜR ARKADAŞIMIZ, 
ANLADIN MI NİYE ÖYLE OLDUĞUNU? 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM CANIM. TAMAM CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: HATTA ONLARIN BAZI ŞEYLERİ SÖYLEMİŞTİM EROL'DA. 
KORKMAZ YİĞİT : HII.. HII... 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : PEKİ CANIM, TEŞEKKÜR EDERİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: AY... AYDOĞAN KONUSUNU DA HALLETİM YANİ BUNUN 
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KORKMAZ YİĞİT : İYİ YAPTIN, İYİ YAPTIN, TEŞEKKÜR EDERİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ZATEN AYDOĞAN'A Bİ TELEFONU BİRAZ SERT AÇIYIM. 
BÜTÜN VÜCUT FONKSİYONUNU KAYBEDİYO. 
* """KARŞILIKLI OLARAK GÜLÜYORLAR*** 
ALAATTİN ÇAKICI: AMA FAZLA ÜZMÜYORUM ONU YANİ. FAZLA ÜZDÜN MÜ 
OLMAZ. O OLMAZ. YALNIZ BUNDAN Bİ... 1,5 SENE EVVEL BUNA BİR KÜFÜR 
ETTİM, 20 GÜN ANLIYOR MUSUN KOMAYA GİRDİ. 
KORKMAZ YİĞİT : ***GÜLÜYOR*** 
ALAATTİN ÇAKICI: ABİCİĞİM BİZ. BEN SİZDEN 18'İNDE HABER BEKLİYİM. 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM CANIM. TEŞEKKÜR EDERİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. SAĞOLASIN ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : SEN DE SAĞOL. 
ALAATTİN ÇAKICI: ÇOK SAĞOL. 
*** 4 ÜNCÜ GÖRÜŞME *.** 
A-AKSAMLAR 
KORKMAZ YİĞİT : NASILSIN CANIM? İYİ MİSİN? 
ALAATTİN ÇAKICI: SAĞOL. ALİ RIZA BEY ARAMIŞ BUGÜN SENİ HERHALDE. 
KORKMAZ YİĞİT : YARIN GÖRÜŞÜCEZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : YARIN GÖRÜŞÜCEZ. SAAT 3 İLE 4 ARASI EE.. DİĞER İKl 
KİŞİYİ DE GETİRECEK. SANDIK VE SENDİKA BAŞKANIM DA. 
ALAATTİN ÇAKICI: YANİ ŞEY YANİ ONA LAZIM GELEN ÖBÜR ARKADAŞ 
TARAFINDAN KONUŞULDU. AMA SEN BU İŞİ YANİ BEN ONA TEMBİH ET. 
ETTİRMİŞTİM, SENDEN BAHSETMİYECEKLER BU... 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ EEE... ŞEY... 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞEY ONDAN BAHSETMİYECEKLER YANİ AMA İŞİ... O İŞİ ŞEY 
EDEN O YANİ. AYARLAYAN, BEN TANIMAM ONU. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ TAMAM CANIM. O İKİ ŞEY... GELEN İNSANLAR DOĞRU 
İNSANLARDIR. BİRİSİ SANDIĞIN BAŞKANI, BİRİSİ SENDİKANIN BAŞKANI. ALİ 
RIZA DA YÖNETİM KURULU ÜYESİ. O İKİSİNİ DE ALIP GETİRİYOR YARIN. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ BAŞKA BİR SORUN VAR. ŞİMDİ SANA GİRENLERİ 
SANA OKUYORUM. DAHA NETLEŞMEDİ AMA BUGÜN ALDIĞIM BİLGİYİ 
SÖYLÜYORUM SANA. 
ALAATTİN ÇAKICI: ÖNEMLİ DEĞİL. 
KORKMAZ YİĞİT : AYDIN BOLAK. BAYINDIR. 
ALAATTİN ÇAKICI: BİR DAKİKA ABİ BAYINDIR. 
KORKMAZ YİĞİT : GÜRİŞ 
ALAATTİN ÇAKICI: GÜRİŞ. 
KORKMAZ YİĞİT : GÜRİŞ. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : KOÇ. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : SABANCI. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET ABİ. 
KORKMAZ YİĞİT : CİTYBANK. 
ALAATTİN ÇAKICI: BAŞKA ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : BAYRAKTAR. 
ALAATTİN ÇAKICI: EVET. 
KORKMAZ YİĞİT : CAVİT ÇAĞLAR. BAŞER COLGATE. 
ALAATTİN ÇAKICI: KİM BU ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : BAŞER EE... ÖKKEŞ EE... ÖKKEŞ BAŞER. ÖKKEŞ BAŞER 
SÜZER. 
ALAATTİN ÇAKICI: SÜZER. SÜZER Mİ ABİ? 
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KORKMAZ YİĞİT : EVET. POLATNUROL. 
ALAATTİN ÇAKICI: NUROLTCİMDİ ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : NURETTİN VE OĞUZ ÇARMIKLI. 
ALAATTİN ÇAKICI: HE BAŞKA? 
KORKMAZ YİĞİT : MEHMET NAZİF GÜNAL. 
ALAATTİN ÇAKICI: BU ARKADAŞIM... 
KORKMAZ YİĞİT : AYDIN HE? 
ALAATTİN ÇAKICI: BU ARKADAŞIMDIR. 
KORKMAZ YİĞİT : EE... PEKİİ DO... AYDIN DOĞAN, AYHAN ŞAHENK, CEYLAN. 
ALAATTİN ÇAKICI: CEYLAN. 
KORKMAZ YİĞİT : KARAMEHMET. MEHMET KARAMEHMET VE ERDOĞAN 
DEMİRÖREN. 
ALAATTİN ÇAKICI: O DA ARKADAŞIM. 
KORKMAZ YİĞİT : GÖRDÜĞÜN GİBİ KİMSE KALMADI. ***GÜLÜYOR***ŞİMDİ. 
ALAATTİN ÇAKICI: ÖNEMLİ DEĞİL. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ BUNLARIN HEPSİ DOSYA ALANLAR. 
ALAATTİN ÇAKICI: ÖBÜRÜ KİM?... 
KORKMAZ YİĞİT : DAHA BUNLARIN KAÇI GİRER BELLİ DEĞİL. 
ALAATTİN ÇAKICI: ÖBÜRÜ KİMDİ ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : EE... ÖBÜRÜ DEDİĞİN NE? 
ALAATTİN ÇAKICI: MEHMET KARAMEHMET. 
KORKMAZ YİĞİT : HA Bİ DE ERDOĞAN DEMİRÖREN DEDİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: O DA ARKADAŞIM. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞİMDİ BUNLAR DOSYA ALANLAR. BUNUN KAÇI GİRER KAÇI 
GİRMEZ BELLİ DEĞİL. BUGÜN İSTANBUL'DA BİR GÖRÜŞME OLDU. BU 
GÖRÜŞMEYE ŞEY KATILDI. ADINI SEN SÖYLE. DEMİRÖREN KATILDI, KOÇ 
KATILDI. BİR DE BAYINDIR KATILDI. 
ALAATTİN ÇAKICI: ANLIYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : BU BİR ONDAN SONRA ŞEY ARADI, SEN SÖYLE EE... BU 
BAYINDIR. KAMURAN ÇÖRTÜK. BANA BİRİSİ İLE HABER GÖNDERDİ. KORKMAZ 
İLGİLENMESİN. ÇÜNKÜ ALIRSA DA İLERKİ TARİHTE ALDIKTAN SONRA BAŞI 
BELAYA GİRER DEDİ. ŞEY. ALDIKTAN SONRA ZORLUK ÇEKER DEDİ. 
ALAATTİN ÇAKICI: HIMM. 
KORKMAZ YİĞİT : EFENDİM BU ARA ŞÖYLE BİR MESAJ DA GÖNDERDİ Kİ 
SENLE DE BU İŞİN DİYALOGUNU KURDUĞUNU İFADE ETTİ. 
ALAATTİN ÇAKICI: NEYLEN YANİ BENLEN? 
KORKMAZ YİĞİT : YANİ SEN DE ONA EE... TAMAM ARKADAŞ SEN ALABİLİRSİN 
EE... ANLAMINDA Bİ KONUŞMA İFADE ETTİ. 
ALAATTİN ÇAKICI: ONLA KONUŞANIN BEN BABASININ AMINA KOYAYIM... 
KORKMAZ YİĞİT : NEYSE BEN SENLE ALAKALI ŞEYİ BİLİYORUM. BEN DE EE... 
ŞÖYLE BİR CEVAP GÖNDERDİM BEN BU İŞE GİRİYORUM EE... BU BİR YARIŞTIR. 
KENDİSİ DE GİRER, BEN DE GİRERİM. HAA BEN ALDIKTAN SONRA EĞER BİR 
SORUN ÇIKARSA BEN BİLİRİM Kİ BU SORUN ONDANDIR. İŞTE BEN ŞUNLARLA 
DİYALOG HALİNDEYİM. BUNLARLA DİYALOG HALİNDEYİM GİBİ. BEN ŞİMDİ 
SANA EE... YARIN BİR BAŞKA EE... 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN SANA BİR KELİME... SENİ BU YOLDA BIRAKANIN 
A.... SEN K 
KORKMAZ YİĞİT : ***GÜLÜYOR*** 
KORKMAZ YİĞİT : AKŞAM BANA MUSTAFA KEFELİ GELDİ. 
ALAATTİN ÇAKICI: DE SEN ONA Kİ BU İŞİN ARKASINDA BENİM OLDUĞUMU 
SÖYLESEYDİN. 
KORKMAZ YİĞİT : YOK BEN ONLARI SÖYLEMEDİM. AMA O BANA YUMUŞAK 
DAVRANDI. İŞTE BEN EE... BAYINDIR İLGİLİ DEDİ. BU İŞLE HATTA BİR AY ÖNCE 
DE BEN BİR BİÇİMDE KONUŞTU... EE... SENLE KONUŞTUĞUNU DA İFADE ETTİ. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 



- 122 -

EFENDİM AMA SEN BU İŞE İLGİ DUYUYORSAN SENİN DE BANA YARDIMCI 
OLABİLECEĞİN YOLUNDA Bİ MESAJ VERDİ. BEN DE FRANSIZ GİBİ DİNLEDİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDİ BEN BUNA HABER GÖNDERDİM. BAYINDIR SAKIN BU 
İŞE GİRMESİN. GİRERSE SORUMLU MUSTAFAYI TUTARIM. BEN MUSTAFA'YLAN 
10 AYDIR KONUŞMUYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : HI HI BİLİYORUM. 
ALAATTİN ÇAKICI: AMA BEN... BEN ONLAN. KARDEŞÎMLEN HABER 
GÖNDERDİM. BAYINDIRIN DA BANA GÖNDERDİĞİ HABER ŞU. O NE DERSE BEN 
ONUN DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDERİM. 
KORKMAZ YİĞİT : HI HI. DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİN. ŞİMDİ BEN SENDEN BİR 
ŞEY RİCA EDİYORUM. BEN SANA YARIN BİR BAŞKA ŞEY... EE... BİLDİRECEĞİM. 
BİR BAŞKA KANAL BİLDİRECEĞİM. ORDAN GÖRÜŞECEZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: TAMAM ABİ YALNIZ... 
KORKMAZ YİĞİT : TAMAM MI CANIM? 
ALAATTİN ÇAKICI: ... SANA BİR TEK Bİ ŞEY SÖYLÜYORUM ABİ YANİ. BU BENİM 
ONUR MESELEM. 
KORKMAZ YİĞİT : EE... BEN SONUNA KADAR GİDECEM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN DE SONUNA KADAR SENLENİM ZATEN... 
KORKMAZ YİĞİT : SAĞOL, VAROL CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN AYIN 29'UNDA BU İŞİ ÇÖZERİM. OTUZUNDA... 
KORKMAZ YİĞİT : İNŞALLAH, İNŞALLAH CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: HEPSİ ÇÖZÜLÜR. BUNLARIN HEPSİ DE ANLIYOR MUSUN? 
GİRMEZ, SEN GİRERSİN BURAYA. 
KORKMAZ YİĞİT : YARIN DAHA KONUŞACAZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: TEK BAŞINA GİRER ALIR... ALIRSIN. 
KORKMAZ YİĞİT : BAKALIM İNŞALLAH. İNŞALLAH CANIM. YARIN 
TELEFONUNU BEKLİYORUM. BAŞKA BİR KANALDAN GÖRÜŞECEĞİMİZİ DE 
SANA BİLE... BİLDİRECEĞİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: BEN MESELA AYDIN DOĞAN'A FALAN ONLARA BUNLA... YA 
BURAYI ALAN BURAYI NETİCEDE SANA VERECEK. ALAN SANA... SANA 
VERMEZSE KAYBEDECEK DİYE ÜZÜLÜYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : HAYIRLISI. 
ALAATTİN ÇAKICI: HAYIRLISI. 
KORKMAZ YİĞİT : HAYIRLISI. 
ALAATTİN ÇAKICI: ABİ. EE... ŞİMDİ AYDIN BOLAK. BAYINDIR, GÜRİŞ, KOÇ, 
SABANCI, CİTYBANK, BAYRAKTAR, CAVİT, EE... ÖKKEŞ BAŞAR NERELİ BU? 
ANTEPLİ Mİ? 
KORKMAZ YİĞİT : YA BU COLGATE BAŞAR VAR, NERELİ OLDUĞUNU 
BİLMİYORUM, ÖĞRENİRİZ. 
ALAATTİN ÇAKICI: ÖNEMLİ DEĞİL SÜZER. BU SÜZER'E ZATEN BİR BAĞIRDIM MI 
KENARA ÇEKİLİR. POLAT'A HABER GÖNDER... NUROL'A, MEHMET, EE... BUNLAR 
DA ARKADAŞIM BENİM. 
KORKMAZ YİĞİT : ŞU ANDA BİR ŞEY ŞEY YAPMA. BUNLAR DOSYA ALMIŞ AMA 
İLGİLENMEYEN OLABİLİR YANİ. DOSYA ALMAK İLGİLENMEK DEMEK DEĞİL. 
ALAATTİN ÇAKICI: ŞİMDİ BAK BEN SANA BİR ŞEY ANLATAYIM ABİ. ŞİMDİ 
BURDA BİZİ SIKINTIYA SOKACAK OLANI SANA SÖYLEYİM. YANİ ÇÜNKÜ 
BUNLARA MESUT YOL VERİYOR. BİRİ MEHMET KARAMEHMET, ÖBÜRÜ DE 
BAYINDIR. 
KORKMAZ YİĞİT : ÖTEKİ KİM DEDİN? MEHMET? 
ALAATTİN ÇAKICI: KARAMEHMET. 
KORKMAZ YİĞİT : HE. HE. HE. EVET. AYNEN DEDİĞİN DOĞRUDUR... 
ALAATTİN ÇAKICI: ... BUNLAR BUNLARIN İKİSİNE BAŞBAKAN SÖZ VERMİŞ. 
ANLADIN MI DEDİĞİMİ ABİ? 
KORKMAZ YİĞİT : HI HI. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 



- 123 -

ALAATTİN ÇAKICI: AMA BEN İŞİMİ BİLİYORUM YANİ. ANLADIN MI BENİM 
DEDİĞİMİ? 
KORKMAZ YİĞİT : BEN SENDEN BİR ŞEY RİCA EDİYORUM. BU KONUŞMAYI 
BUGÜN BURDA BIRAKALIM. YARIN YENİ KANALDAN GÖRÜŞELİM, OLDU MU? 
ALAATTİN ÇAKICI: TAMAM OLDU ABİCİĞİM. 
KORKMAZ YİĞİT : SAĞOL. VAROL CANIM. 
ALAATTİN ÇAKICI: TEŞEKKÜR EDİYORUM. 
KORKMAZ YİĞİT : İYİ AKŞAMLAR. TEŞEKKÜR EDERİM. 
ALAATTİN ÇAKICI: SAĞOL ABİ, SAĞOL. 

*** KAYIT KESİLMİŞ *** 
*** DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME KAYIT SONU *** 

*** KASET "A" YÜZÜ SONU *** 
*** KASET "B" YÜZÜNDE SES KAYDI TESPİT EDİLEMEMİŞTİR *** 

2- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının organize suç 
faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı çalışmalar neticesinde elde edilen Alaattin ÇAKICI ve 
Erol EVCİL arasında gerçekleşen telefon konuşmasının çözülmüş şekli aşağıda 
sunulmuştur.(EK-4/l) 

TARİH : ARAYAN : ARANAN : TEL NO : 
02.02.1998 A.ÇAKICI E.EVCİL 0532 3620628 

ESAT : Efendim 
A.ÇAKICI : Merhaba Esatcığım 
ESAT : Abi merhaba şimdi aşağı indiler gidiyor adam ya, dur bir saniye yanma 
gideyim abi ben, 
E.EVCİL : Efendim, 
A : Merhaba Erolcuğum, ne yapıyorsun? 
E : İyi Allah'a şükür sen nasılsın? 
A : Ne var ne yok ne oldu arkadaş? 
E : Bir kısmını dinlettim, bir kısmı değil, çoğunu dinlettik, birkaç atlama matlama vardı, 
onları şey yaptık yani şey o kesilen yerleri kapandı mapandı ya onları geçtim, ama çoğunu 
dinledi, tabii şok, şok oldu yani, çöktü kaldı, ondan sonra, 

A : Nerede şimdi? 
E : Çıktı şimdi, panikte idi korkunç paniğe kapıldı, ne diyeyim ben kime ne diyeyim dedi, 
ben de dedim ki yani durum bu, niye peki böyle bir şey oldu niye buna gerek duyuldu dedi, 
hiçbir şeye cevap veremedim, şey dedim böyle böyle, bu hükümete kendisi neden oldu ondan 
sonra buna düşman olan bir adam vardı, başına gönderdiniz, sevdiği bir adam vardı buraya 
gönderdiniz, bunlar hiç hoş şeyler değil dedim, artı yani bu adam gelecek, (anlaşılmadı) 
kelle konuştu, hepsini çözdüm ben bunların, her şeyi konuştum, adam kitlendi diyorum sana ya, 
adam şu an kitlendi, ondan sonra istersen beklet şey yapayım, ne diyeyim ben yani ne 
diyebilirim ki dedi ben adam bitti ya adam bitti ne diyeyim ben şimdi kime ne diyeyim, ne 
diyebilirim ki bundan ben nasıl bahsedebilirim, benim hayatım kayar, bu çocuğu her şey bitirir 
dedi, bitti her şey dedi, ondan sonra yani ne diyorum sana adam şokta şu anda, adam canlı 
cenaze oldu bir anda, ben kime ne söyleyeyim dedi, ondan sonra, 
A : Deseydin hükümet gidiyor de sen, o kaseti anlıyor musun yayınlatıyor deseydin, 
E : Dedim hepsini dedim hepsini söyledim ben ona, onla bu akşam, Eyüp'le konuşayım 
dedi, ama yani adam bitti ya, adam yani ben altı senedir tanışırım bu kadar kötü görmedim onu, 
bitti adam ya bitti diyorum sana, ondan sonra bir bekle konuş, ne konuşayım Erol dedi, onunla 
ne konuşabilirim ki, ne diyebilirim ki dedi, benim elimde bir yetki olsa da söylesem, keşke 
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benim elimde şey olsa da şunu yapsam dedi, ondan sonra yani adam korkunç panikledi, 
korkunç panikledi, 
A : Ama en azından peki şimdi ne olacak yani ne diyor yani, 
E : Vallaha şimdi ne olacak bende bilmiyorum, bende bilmiyorum şimdi gidip söyleyecek 
mi, ondan sonra söylemeden tekrar kendi kişiliğini ortaya koyup, tekrar baskı mı yapacak, yani 
ne diyeceğini ne yapacağım bende bilmiyorum, çünkü hiç böyle ben görmedim bunu, seçim 
kaybettiğinde bile böyle olmamıştı, hiç şey yapmadı, ondan sonra 
A : Sen şimdi şunu bir telefondan cep telefonundan ara 
E : Hıı hu 
A : Ona de ki, şimdi bu arkadaşımız dedi ki, anlıyor musun bu kaseti ben anlıyor musun 
...(anlaşılmadı)... mi göndereyim yoksa kocasına mı, şey karıya mı göndereyim ama bana bir 
cevap versinler anladın mı, 
E : Ya ben artık Çiller'e falan vermez dedim ya, Çiller'e vermez dedim yani şimdi istersen 
şey yap yani partiden bir ara sen onu ben Erol'dan aldım deme, çünkü korktu yani acayip 
paniğe kapıldı ya, 
A : Sen deki seni arıyor de, yoksa de anlıyor musun de yani bir konuş onunla yine, 
E : Ne konuşayım Erol ben ne konuşayım benim elimde bir şey yok ki, ben dedi en fazla 
söylerim dedi, ne konuşayım dedi adam kurtlandı, korktuk en sonunda ya, renk menk gitti 
adamda ya kaseti dinleyince, 
A : Sen şunu bir ara bakalım, bu şimdi bu arkadaşıma ben ne diyeyim de, kimlere 
vereceğimi söyleyeyim dedi, deki Yavuz gelecek mi, öbürü gidecek mi, şeyi sana verecekler 
mi, fabrikayı, dinledik tamam da o ki ne diyorsun, Eymür alınıp Yavuz operasyon başkanlığına 
gelecek mi, 
E : Tamam ben şimdi arayayım bakayım şunu, 
A : Arada da ben bir yoksa da bunu karıya gönderiyor de basına vermez, 
E : Ya öyle demeyelim, öyle dersek ucuzlarız, karıya falan demeyelim. 
A : Bir sor bakalım ne diyorlar, bu iş uzarsa de basına falan verecek dersin televizyona 
çıkaracak, 
E : Dur bir yan tarafa geçeyim..(diğer tarafa geçiyor)... vay anasını ya adam bir dakkada 
yıkıldı ya şerefsizim beş kilo düştü burada, 
A : Dedi mi ki bu hükümet devrilir dedi mi? 
E : Mahvolduk diyor adam başka bir demiyor mahvolduk dedi, mahvolduk dedi, bir 
dakika, bir de o kaset çok iyi çıkmamış ya, ben o orjinalleri hiç kimseye vermediğim için çok 
fazla sesler net değildi, ama o kendi arkadaşını hemen tanıdı, (Kaseti dinlettikleri M.GEDİK 
olduğu tahmin edilen şahsın telefonunu çevirdi, ana cevap alamadı) bu daha partiye gidiyordur, 
sen beni bir on dakika sonra araşan gitmiş olur partiye, yolda kapalı bunun telefonu, on dakika 
sonra ben arayacağım, 
A : Dedi mi ki ya burada yani Eyüp AŞIK'ı teyid ediyor, 
E : Tabi canım yani, ya konuşamadı ya, konuşamadı 
A : Diyor mu ki sende ....(anlaşılmadı).... oynatıp televizyonda aynısını söyledi grupta 
söyledi diyor sana haber gönderdiler diyor, 
E : Ya akşam onları dinledi hepsini şey yaptı, ne yaparız dedi, yani dedim seninle 
konuşmak istiyor, ne konuşayım ya ben onunla ne konuşabilirim gerek yok ki ben şimdi benim 
yirmi beş yıllık çocukluktan beri arkadaşım, onun anası sikildi, ya yani yarın istifa etmesi lazım 
dedi, yani mertçe gidip tamam Alaattin benim arkadaşım böyle bir konuşma oldu, bende onu 
söyledim demesi lazım demesi lazım, öyle diyecek tabi yoksa mahvolduk, yarın mahveder bizi, 
mahveder bizi dedi, 
A : Demedi mi ki, Başbakan biter, 
E : Nasıl? 
A : Kim bitermiş yani Eyüp mü yoksa Başbakan mı? 
E : Eyüp istifa eder hemen dedi, 
A : Öbürleri, 
E : Yaa işi verdikten sonra DYP bunun peşini bırakırlar mı, çünkü orada öteki diyor sana, 
böyle diyen insan böyle der mi diyor ya, 
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A : Dedin mi ki bu kaseti Çiller'e verelim mi diye sordun mu? 
E : O sormadan ben söyledim, yani böyle bir kararı hayatta böyle bir şey yapmaz dedim, 
sen öyle dedin ya, 
A : Vermem vermem, 
E •: Bütün televizyonlar bunun peşinde, ya şimdi iki gün kafası yerine gelmez onu 
biliyorum, ya insan bu kadar babası ölse şey yapmazdı, 
A : Demedi mi sana adam haklı veya haksız, 
E : Şimdi o çok öyle mantıklı düşünemiyor yani onun söylediği şu var, yemin ediyorum 
altı senedir arkadaşız dedi iki tane çocuğum var ikisinin ölüsünü öpeyim bu işi yapmak için 
uğraşıyor bu adam dedi, tamam dedim yani ben sana bu kadar söyleyeyim, o bir de bana çok 
şey yaptı, yani sen dedi bana senin haberin vardı bana niye söylemedin, benim bu gün haberim 
oldu dedim, haberin olsun, çünkü bana güvenmez bir daha hiç hayatta, kaset, kaset diyorlar 
ama ben hep öncekiler zannediyordum dedim bugün geldi dedim, ondan sünra şey yaptı yani, 
yani bugün konuşacağım dedi, bakayım dedi bütün durumun detaymı daha öğreneyim ded, öyle 
yani, 
A : Dedi mi ki hükümet gider diye sana, 
E : Ya mahvolduk demesi odur, hükümet gider türünde bir şey söylemedi, mahvolduk ne 
yapalım mahvolduk dedi, mahvolduk dedi başka bir şey demedi, mahvolduk dedi, 
A : Komaya girdiler demi, 
E : Sana yemin ediyorum bak yarına sağ çıkmayabilir bu GEDİK, 
A : Ne dedi? 
E : Birde bu yani çok içli bir çocuktur, yani şey bir çocuktur, 
A : Eğer hiç değilse bana yapılan kahpeliği neydi onun ismi, sen demedin mi ki ona 
harbiden bu adamın kalemini kırdılar ben biliyorum deseydin, 
E : Ben ona söyledim dedim ki yani, şeyden onlar şeyden biliyor yani gözlük ile niye bu 
kadar arası açık dedi, ne bileyim ben niye bu kadar arası açık dedim, gözlükten dolayı bir arası 
açık dedim, ve ben hep onun dolmuşu falan diyorlar, bu da öyle diyor, sonuçta çözüm üretmek 
lazım, çözüm üretemedikleri için konuşmaktan öteye gidemiyoruz, 
A : Bunların hepsi senin peşine düşer şimdi Erol, 
E : Valla yani bilemiyorum, bilemiyorum, benim tek istediğim şu adamın bir an önce 
gelmesi başka bir şey demiyorum ya, 
A : Ya Erol koz bizim elimizde kardeşim ya, onlar sana ne baskı yapabilir, onlar seni son 
derece sana köpeklik yapmaları lazım bu kasetten dolayı, anladın mı dediği mi yani? 
E : (İçeriden telefon çalıyor)... Dur belki o olabilir, 
...Bu arada Erol başka bir telefondan başka bir şahıs ile görüşüyor... 
E :Alo 
A : Efendim 
E : Gülben Canan'ın yanındaymış da o telefonu şey yapıyorlar, vay be hiç adamı böyle 
görmemiştim ya vay anasını, adam yemin ediyorum ya kan kırmızısı oldu ya, 
A : Dedin mi ki sen bu adamın isteği, Eymür'ün alınması öbürünün gelmesi, 
E : Ya her gün söylüyorum ben ya, her gün söylüyorum, bugün de söyledim, bir daha 
söyledim, bakalım bekleyeceğiz yarına kadar bekleyeceğiz, ne söyleyecek ne şey yapacak, yani 
bunun şoktan kurtulması zaten birkaç saatini alır, bu şimdi şeyden çok rahatsızlarmış yani 
muhalefetteyken yapılan konuşmalardan, böyle bir şey beklemiyorlardı, böyle bir şey duyunca 
kravatın rengi gibi oldu ha, 
A : Ben sana bir şey söyleyeyim, bunların hepsinin amına koyasın, sen Erol be siyaset 
arenasının tozunu yutan adamın yiğitliği mertliği olmaz, ben ne yaptım onlara da kalemimi 
kırdılar, 
E : Neyse canım, bekleyelim bakalım şimdi ne sonuç doğuracak, bekleyelim. 
A : İbne benle konuşmaya tenezzül etmedi baksana, 
E : Hayır, alakası yok olur mu öyle şey, adam ya sana ne diyorum bitti diyorum bitti 
tenezzül ile alakası yok bu işin, öyle olsa sana ibnelik yapıyor derim, 
A : Dedi mi ki bu altmış tane susurluk yapar diye, 
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E : Ben sana adamın haleti ruhu, bu adam konuşamadı diyorum sana ya, adam kitlenmek 
nasıl olur biliyor musun, kitlendi adam ya, ya kolay değil bu iş ya, yani bu iş çocuk oyuncağı 
değil bu iş, sadece Eyüp'ün istifasını yazması lazım dedi, mahvolduk dedi, ondan sonra kim 
dedi bu kadar şey yapıyor dedi, hiç dedim kimseye şey yaptığı yok sadece gözlüğün buradan 
alınmaması, Yavuz'un buraya gelmemesi, ondan sonra hep o adamın orada olması rahatsız 
olması rahatsız ediyor ya, rahatsızlık duyuyor, ondan sonra peki sen söylemiyor musun dedi ya 
bu iş için uğraşıyoruz, ben her seferinde söylüyorum dedim, ha sen bana söylüyorsun ben ona 
söylüyorum, 
A : Demedin mi bu adamın canını niye istediler, 
E : Öyle şeylere girmedim ya, ben daha önce bununla her seferinde her konuşmamızda 
ulan bu kadar iyilik yanmış da niye bu kadar ibnelik yapıyor diye söyledim, her konuşmamda 
söyledim, 
A : Eyüp istifa etse ne olacak, kaset orda sana söylüyorum, 
E : Ya Eyüp'ün istifa etmesi demek hükümetin istifa etmesi demek, bunu muhalefet boş 
bırakır mı? 
A : Eyüp istifa etse de kaset bende, 
E : Yani, tabi ki kaset sende, yani kaset sende Eyüp'ün istifa etmesi hükümeti kurtarmak 
ki, o kasette Kemal SUNAL'da şey yapıyor yani yanımda o haber verdi diyor, öyle diyen adam 
böyle der mi diyor, onun da istifa etmesi lazım, 
A : Mehmet AĞAR istifa etti de ne oldu anlıyor musun? Soru soruyorum sana, 
E : Doğru haklısın, haklısın 
A : Sence Eymür'ü alırlar mı? 
E : Benim kanaatim şu Eymür'ü yüzde yüz alırlar da, diğeri konusunda da şimdi ben 
şeyden emin değilim şu kendi şeyime Eymür'ü yüzde yüz alırlar fakat diğer konu şeyi diğer 
konu diğerinde, diğerini de getirirlerde oraya verirler mi bilemem, 
A : Yok oraya vermedikten sonra neye yarar? 
E : Öyle işte, 
A : Kaseti veririm o zaman hükümet devrilir, amına koyayım, zarar mı olur, 
E : Öyle, onu da düşünecekler, onun hesabına onlar yapacak, onun hesabını onlar yapacak, 
onun hesabını çok iyi yapmaları lazım, şimdi bir de bunu bu söylecek mi onu bilmiyorum, 
A : Sen ona diyeceğin bunu de Mesut'a söyle de aklını başına alsın Eymür'ü alsın, 
Yavuz'u operasyon başkanlığına getirsin, yoksa bu kaset Türkiye'yi karıştırır anlıyor musun 
otuz tane susurluk yapar bunlar ona da, o bizim arkadaş diyor ki bu iş yani söyleyip 
söylememesi kendine bağlı, ben diyor anlıyor musun bir hafta daha bekleyeceğim diyor, yoksa 
diyor televizyonlardan bunları duyacaklar 
E : Şimdi o şoku bir atsın bakayım bende, onu bekleyeceğim şoku bir atsın üzerinden, 
A : Veyahutta ona deki, Mesut'a söylemeden Eyüp ile pazarlık yap de. Eyüp bütün baskıyı 
onun üzerine kursun, birini atsın birini getirsin, operasyon başkanlığına, bu adamda sussun 
diyor, anladın mı dediği mi, 
E : Anladım, 
A : Yani Eyüp her türlü ağırlığını koysun, 
E - : Anladım, 
A : Ne diyorsun sen abi, 
E : Benim sana söylediğim şu var adam bir şoku üzerinden atsın onu bekliyorum ben 
şimdi, ben sana ne diyorum inanmıyor musun, herif gitti ya, 
A : Allah Allah, 
E : Gitti herif ya, 
A : Ona de bu kaset hiçbir yerde yok de bir bana göndermiş başka kimseye gönderdiği 
yok, 
E : Her halde ötekini söylesem her halde ölürdü, 
A : Öteki zaten bizim haberimiz olmadan kaseti bir yere vermeyecek, ayıp eder verirse, 
E : Evet, 
A : Ne diyorsun sen şimdi abiciğim sen bu işe, 
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E : Ben böyle bir şey beklemiyordum, yani ben bir şey söyler diye bekliyordum, yani bu 
şekilde bunun böyle komaya gireceğini beklemiyordum, 
A : Ya ben sana bir şey anlatayım, maalesef dinledi bunu beş tane adam bir de öbürü 
dinledi, ne yaptı anlıyor musun göbek attılar değil mi, o ki iktidar bunlar söyleyen adamlar 
anlıyor musun, birinin göbek attığı yerde biri koma oluyor, 
E : Girdi komaya girdi, komaya girdi, vay anasını be hayret bir şey, yemin ediyorum 
hayret bir şey Allah Allah, 
A : Bir arasana şey gelmiş mi? 
E : Bir dakika, 
... Bu arada Erol telefon ediyor... 
E : Kapalı, daha gelmemiş, 
A : Şeyden ara, 
E : Partiden konuşmaz partiden, 
A : Ona aç de telefonu, 
E : Bir dakika dur, (Erol, GEDİK'in aranarak kendisine bağlanması talimatı veriyor.) 
A : Amına koyayım bu kasetin peşinde, herkes bunun peşinde, 
E : (Telefon çalar) Gelince arasın bizi tamam mı?., yok gitmemiş daha, nereye gitti acaba? 
A : Bu adam şeyi aramıştır, Eyüp'ü aramıştır, Erol, Erol 
E : Vallaha bilmiyorum yani şimdi onu düşünüyorum ara mı aramaz mı? Şimdi konuşsam 
ben nasıl olduğunu, 
A : Şimdi ben şimdi senin bir durumun olsa senin bir, 
E : Nasıl? 
A : Benim öyle bir konumun olsa ben beni hemen aramaz mısın? 
E : Hı, aramam mı, ararım tabi, ararım, dur bakalım, sununla bir konuşayım da, 
A : Yani topçu aradı mı seni, 
E : Hayır, 
A : Yani senden uçak isterse sakın verme ibneye, 
E : Ne uçağı isteyecek? 
A : Çünkü yurtdışına gidecek bir yere, öyle duydum, 
E : Sen nereden biliyorsun? 
A : Ben biliyorum. 
E : Yok canım ne uçağı verecekmişim, vermem. 
A : Bu kaseti Topçu ile aram açık bilmiyorlar ya hemen haberleri olsa, Kemal SUNAL 
Topçu'yu arar hallederiz biz ne dersek o olur, der Topçu amına eşek koyduğum, sence 
uzaktakini getirmeyecekler mi? 
E : Vallaha bana göre bunlara kalsa getirirler, şu anda inan bende bir şey düşünemiyorum 
ya, şimdi bu ne biçim etki yaratacak onu bekleyeceğiz, 
A : Nasıl etki yaratmaz Erol ya, resmen devletin bakanı benimle konuşuyor, başbakanı için 
diyor ki sen ne dedinse onu söyledi diyor, sana haber gönderen adam diyor, aynisin diyen 
oradan adam senin canını ister mi diyor, Mehmet AĞAR'ı ne ilen suçluyor bunlar? 
E : Mehmet AĞAR'ı çete kurmakla suçluyorlar. 
A : Ben neyim kamuoyunda sence, 
E : Sen kamuoyunda sen ya o değil be o değil, bu iktidar bu iş bakalım dur sen, ya 
benimde kafam karıştı yani, ben hiç bundan böyle bir şey beklemiyordum, yığıldı kaldı ölecek 
zannetin ya, 
A : Şişman mı? 
E : Şişman falan değil ama yapılı bir adam, yani yığıldı kaldı, sanki ölüm haberi aldı adam 
ya, bir dakika bekle (içeride telefon çalıyor), Allah'ım sen büyüksün, 
A : Demek ki bu adamın götüne bir şey sokmuşlar ya bu dışarıdakinin (anlaşılmadı) 
E : Nasıl anlamadım, alo alo 
A : Efendim ağa, 
E : Uyuya kaldın galiba, 
A : No no dinliyorum senin konuşmanı, 
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E : Allah Allah herife bak ne halde, doğru be herkesin kendine göre bir beklentisi var, 
şimdi bu böyle bir şey bekleyince, duyunca afalladılar hepsi, 
A : Eyüp istifa da etse, Eyüp'ün ağzı ile anlıyor musun? Başbakan'ın da istifa etmesi 
lazım, 
E : Evet, 
A : Adi herif iki buçuk ay evvel diyor ki, Attilla'yı MİT koruyor diyor, Başbakan tehdit 
ediliyor diye, boynunda ip var diyor, bilmem ne var,? 
E : Kim diyor? 
A : Eyüp bir televizyon konuşmasında söylüyor ya, 
E : Hı, 
A : Aslında benim bu kaseti şeye vermem lazım, 
E : (başka telefon çalıyor) bir dakika, alo senin telefon açıldı mı? 
A : Hı açıldı, anladın mı abiciğim beni, aslında bunu Tansu'ya vereceksin, anasının amına 
koysun, 
E : Bilmiyorum vallaha ben vermeyecek dedim onlara ama sen bilirsin, 
A : Hayır dediğimi anlamadın bak iki buçuk ay evvel Eyüp dedi ki, Başbakan tehdit edildi 
diyor, herifin boynunda ip var diyor, diyor ki Atilla'yı MİT koruyor diyor, onun demesi lazım 
mı şerefsizin, soruyorum sana, bunların hepsini al birini vur öbürüne, Ersin TARANOĞLU ne 
diyordu sana, 
E : Yok ya öylesine gelmiş ya, pek onun yanında bir şey konuşulmadı, daha doğrusu 
ondan sonra yan tarafa geçtik kel ile konuştuk, yanımda şey vardı, bizim arkadaş vardı, şey 
yapalım ya bunu yarın sabaha bekleyelim, ben ondan gerekli şeyleri alırım, ondan gerekli 
şeyleri ne olup ne bittiğini öğrenirim ona göre şey yaparız, ne diyorsun şimdi? 
A : Bilmem Erol, onu bilmeleri lazım, 
E : Nasıl? 
A : Yani Eyüp'ün istifa etmesi önemli değil, Eyüp'ün ağzından şey var, Başbakan haber 
verdi diyor inkar edecek hali yok ya, fakat Eymür'ü almaları lazım bir, Yavuz'u da 
operasyonun başına getirirler iki, kaset onlara dinlettirildi, haber gönderildi yap, bu kaset o 
zaman Tansu'ya gitse ne olur, yanlış mı diyorum, 
E : Vallaha kaset Tansu'ya giderse, yani ne olacağını bilemem, tabiki çok büyük şey olur 
karışır ortalık her şey karışır, ama Tansu'ya gitmektense başka türlü açılmakta fayda var bana 
göre, tabi sen bilirsin, 
A : Şu olur Tansu'ya denir ki kamuoyu oluştur anlıyor musun, kamuoyundan sonra da 
kaseti millete dinlettirir, 
E : Anladım, tabi sen senin tecrüben çok fazla yani bu konularda ben çok fazla bir şey 
diyemem, o konuda ben mesela bugün böyle bir tepki beklemiyordum, 
A : Benim kaybım ne olur Erol, sana söylüyorum zaten perişan olmuş bir adamım, benim 
zaten tamam, 
E : Evet senin kaybın ne olacak senin hiçbir kaybın olmaz, ne kaybın olacak senin? 
A : Bende hiç değilse bunların bana yapmış olduğu kahpelikten bir parça daha rahat 
ederim, millet de bilir bazı şeyleri, 
E : Bilmiyorum ki senin yaptığından sana bir şey olmaz da, ama dediğim gibi yani onu 
yapacağına televizyonda açıkla daha iyi, 
A : (anlaşılmadı) kafam karıştı, söz vereceğim kaseti açıklayacağım. Erol biz 
anlıyor musun malum yerden haber almasaydık orada kalsa idik, tezgaha düşüp kafamıza bir 
mermi yeseydik, yalan mı diyorum yani, sen kendin diyorsun bana kalemini kırdılar yani, 
bunlar kalemi kırdılar ayıp olmadı da ben onlan televizyona versem ayıp mı, soruyorum biz 
kardeşiz, 
E : Ya sen ne yapsan haklısın, 
A : Yani şimdi ben senin kalemini kıracağım, ondan sonra da sen diyeceksin böyle şey 
ayıp olur öyle şey olur mu,birini alsınlar öbürünü operasyon başkanlığına versinler, Elazığ'lı 
anlıyor musun açıklama yapsa biz inkar ederiz o zaman, anladın mı dediğimi yani, 
E : Eee anladım, 
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A : Dedim sana diyordu ki önemli değil, eski konuştuğum kasetlerden önemli değil, yani 
biraz daha ileri alırız, hepsi o, herif bilmiyor ki ağzından neler söylediğini demi, 
E : Önemli değil falan demedi canım, o konulara hiç girmedik yani şey, yani bunlar 
sadece şeyden şüpheleniyorlardı, muhalefetteyken herhalde bir, senden kaseti, senin değil de 
A :Ya 
E : İşte bu kaseti senden değil de Tansu'nun adamları emniyetteki şeyleri dinlediler, 
telefonlara düştü, öyle zannediyorlar, 
A : Şimdi bunu dinlerse ne olur Eyüp? 
E : yani bilmiyorum ki biri oldu olacağını herif komaya girdi, o da öyle olacak, 
A : Birinin arkadaşı ve partisi komaya girdi, birinin kendisi, 
E : Olacağı o. 
A : Tansu mu açıklıyor ki, kaset var diye? 
E : hayır yani öyle bir açık şey var, gazetede DYP'liler kasetin peşinde diye bir haber var, 
Tansu'nun kasetten bir haberi olsa ortalığı ayağa kaldırır, 
A : Öbür arkadaş ucundan koklatmamış mı ona? 
E : Hayır hayır bir şey dinletmiş ama yani oda tam içeriğini anlatmamış, öyle bir şey 
yapmış daha sonra anlaşamamışlar bu konuda, anlaşamadıkları için öyle kalmış, çünkü ona çok 
bozuluyordu Elazığ'lı, orospu deyip duruyordu, 
A : Şey nereye gitti? 
E :Kim? 
A : GEDİK 
E : Vallaha ne bileyim yani kolay değil şimdi, o şimdi amcıkladı dolaşıyordur veya bir 
yere gitmiştir, her yere gitmiş olabilir, dedim ya adam kitlenmiş şoka girdi o,alo. 
A : Efendim Erol, 
E : Bir şakırtı geliyor, hayırdır, 
A : Şey ya, iyi sen ....(anlaşılmadı).... istanbul'a gidiyor musun? 
E : Haber bekliyorum işte yani, haber gelirse gideceğim, şirketteyim, odadayım, 
A : İyi ben seni bir saat sonra ararım, bakalım, 
E : İyi tamam ararsın, bende o arada yine konuşurum şeyle, aaa senin yanında ararım 
konuşuruz, eee bakalım bir ne diyor nereye gidiyor bakalım? 
A : Şeyle mi Gedik'len mi? 
E : Evet evet. 
A : Yalnız ona de ki bu ok yaydan çıkmış de, bak onu Tansu'ya verirse sizin hepinizi rezil 
eder, yani Eyüp'ün istifa etmesi de kurtarmaz, daha bunlar şunu yapabilirler, Eymür'ü pat 
geriye çek, öbür adamı da operasyonun başına geçir biz de susarız, doğru mu diyorum? 
E : Tamam ben hepsini söylerim, yani bu işin dönüşü yok derim. 
A : Bu uzarsa yani Eymür'ün alınması ile Yavuz'un gelmesi on günü geçerse bunu 
Tansu'ya verecekmiş dersin ona, 
E : Tamam. 
A : Ben seni bir saat sonra ararım abi, 
E : Tamam bekleyeceğim. 

3- 27 Ekim 1998 tarihinde Kanal ö'da yayınlanan Korkmaz YİĞİT'c ait kaset 
çözümlerinde belirtilen hususların tamamının doğru olduğunu Korkmaz YİĞİT 
komisyonumuz huzurunda verdiği ifadede belirttiğinden bu konuşma aynen aşağıya 
çıkartıImıştır.(EK-4) 

KORKMAZ YİĞİT'E AİT VİDEO KASET ÇÖZÜM TUTANAĞI 

Ben Korkmaz YİĞİT 
Bugün 24 Ekim Saat 3 

Son 10 gün içerisinde bir çok şey yaşadım, bu yaşadıklarımı bir şekilde tespit edilmesini 
arzu ettim. Çünkü saat ö'da bir görüşmeye gidecem, bu güne kadar görüşmek isteyip de 
görüşemediğim sayın Güneş TANER'le görüşmeye gideceğim. 
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Böyle bir tespiti yapma ihtiyacını neden duydum. Gerek siyasiler gerek Ankara'da 
oluşan olaylar, beni hep beraber hep birlikte yargısız infaza doğru sonunu göremediğim bir 
noktaya doğru götürdüğüne inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir infaza mahkum edilmeden 
yaşadıklarımı bu 10 gün öncesine kadar yaşadıklarımı Türk Bankla alakalı, Çakıcıyla alakalı, 
medyayla alakalı aramda geçenleri ve medyayla yaşadıkları, aramda geçen olayları ve 
medyayla yaşadıklarımı böyle bir kasete tespit etme ihtiyacı duydum. Buna neden duydum. Her 
an DGM beni çağırabilir, gitmek için hazırım, Devlet Güvenlik Mahkemesine daha önce 
avukatlarımı gönderdim evimin adreslerini verdim, istedikleri her an gelebileceğimi ve hazır 
olduğumu ifade ettim. Ancak bu Güvenlik mahkemesine gittiğimde neyle karşılaşacağımı 
neyin beni beklediğinden emin değilim, endişelerim var, emin değilim endişelerim var, bu 
yargıya neden sahip oldum, şuan yaşadığım olaylar medyada yaşadığım olaylar medyanın bana 
yaptığı olaylar benim endişelenmeme korkmama neden sebep oluyor, eğer bunlar olmasaydı 
hiç rahatsızlık duymadan gönül rahatsızlığı içerisinde DGM'ye gider yaşadıklarımı içimdekileri 
bana yakışır bir şekilde anlatmak isterdim. 

Ben bütün bu olaylar, Çakıcıyla yaptığım telefon konuşmasından başladı, ancak ben o 
noktaya kadar yaşadığım bazı olayları anlatmak istiyorum. Daha sonra bazı yorumlar 
yapacağım ve bu değerlendirmeyi eğer bu kaset bir gün dinlenecek ve yayınlanacak olursa, bu 
değerlendirmeyi dinleyenlerin vicdanına ve dinleyenlerin yorumuna bırakıyorum. 

Ben kamera karşısında konuşamam. Heyecanlanırım, son derece doğal ve hoşgörünüze 
bekliyorum, önce Türk Bank olayını başından sonuna kadar olan olayları anlatayım veya ondan 
önce ben Türk Bank olayına kadar kimin, ne yaptım onları anlatayım. 

Ben önce mimarım, inşaat yaparım, satar sonra yaparım, yaptığım işler hep ortadadır. 
Bir çoğunuz benim yaptığım yerlerde oturuyorsunuz sanıyorum ki, yaptığım inşaatların, 
sattığım yerlerin hiç birisinden hiç birinizin şikayeti yoktur. Geç bitirmiş olabilirim, ama hiç 
birisinden kötü inşaat aldım şikayetini duymadım, ömrümde devletle hiç iş yapmadım. 1996 
Aralığına yani Eti Bank Devletle hiçbir işim olmadı, hiçbir siyasi bürokrat ve politikacı 
tanımadım, tanıdığım sadece Sayın Hayri KOZAKÇIOĞLU İstanbul Valiliğinden tanırım. 
Cefhi KAMHİ istanbul'daki arkadaşlığından tanırım, Ufuk SÖYLEMEZ Dış Banktan tanırım, 
başkada ne bir siyasi ne bir bürokrat, ne bir politikacı tanıdığım yoktur, bu mantık içerisinde 
ben Türk Bank olayına kadar devletle hiçbir işe girmedim. Bunu kötü bir anlamda 
söylemiyorum, ihtiyacım olmadı veya bir biçimde işim olmadı veya yapmaya ihtiyaç 
duymadım, çünkü ben hep satıp oranı yüksek yerlerden arazi satın aldım, kendi kültürüme 
uygun konutlar yaptım ve yüksek yerlerden arazi satın aldım. Kendi kültürüme uygun konutlar 
yaptım ve sattım, işimin en iyisini yaptığımı sanıyorum, eğer MlT eğer Emniyet Teşkilatı beni 
izlediyse dinlediyse, herhangi bir kötü işimin olmadığını da tespit etmiş olması icap eder. Bir 
çok hayır işi yaptım, böyle bir kasette böyle bir şeyi paylaşmayı arzu etmezdim. Çünkü ben şu 
anda kendimi itibar ve onur açısından itibarı ve onuru iflas etmiş, bir insan olarak görüyorum, 
belki kalmamış o nedenle söylemekten bir beis görmüyorum, benim bir okulum var, devlete 
armağan ettiğim, kendi adımı verdiğim şimdi ise son gelişmelerden sonra adının değişmesini 
istediğim bir okulum var, okulda nasıl bir eğitim verildiği benim bu okul için kurduğum vakfın 
nasıl bir çalışma yaptığını ancak okul yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve bu okulda eğitim 
gören öğrenciler ve vakıf yöneticileri bilir, bu makamı ikinci bir okul yapabilmek için aldım, 
gene Milli Eğitime armağan etmek için bu günkü koşullardan sonra bunun nasıl gideceği 
konusunda endişeliyim. Pertevniyal Lisesini almak istedim. Pertevniyal Lisesi benim mezun 
olduğum bir okuldur, bu okulu incilikle bitirdim, okul harabe bir biçimdeydi bu okulu almak ve 
tamir edip tekrar devlete armağan etmek düşüncesindeydim. Ardından Fatih'te 3 tane kimsesiz 
çocuklar yurdu yaptım. 1 tanesi bitti, 2 tanesi de başlamak üzere yine Fatih'te bir cami 
onarımına yardım ettim, Tuzla yangının da yangına katılan itfaiyecilere ölen itfaiyecilere ölen 
itfaiyecilerin ailelerine maddi katkıda bulundum, gene gerek Polis Vakfına gerekse Mehmetçik 
Vakıflarına zaman zaman ciddi katkılarım oldu. Gene Çukurca'da, Hakkari Çukurca'da PKK 
ile savaşan bir bölüğün yatacak, duş yapacak, yemek yiyecek yeri olmayan bir bölüğün 
yatakhanalerini, aşevlerini ve banyolarını yaptım, oralarda bir küçük pakette adım yazar, 
bunları neden söyledim, asgari bilinmesini arzu ettim, kendimi bu topraklara karşı borçlu 
hissettim, bu topraklara karşı bir şekilde gelirim oranında karşılamayı arzu ettim, bu noktadan 
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sonra bunları yapabilecek güçte olabileceğimi hiç düşünemiyorum ve bunların asgari 
bilinmesini istedim. Türk Bank olayına kadar hakkımda en ufak bir menfi bir şey var mı, yok 
mu, beni izleyenler takip edenler iyi bilir, olmadığına kaniyim, sanmıyorum ki bir kişi benimle 
alakalı menfi bir şey duymuş işitmiş, görmüş olsun, peki ne oldu da Türk Bank olayından sonra 
bu noktalara geldim. Ben Eti Bank ihalesini alamadıktan sonra Bank Ekspresi Ayhan ŞAHENK 
beyden aldım, çok düzgün, güvene dayalı ve seviyeli bir alışverişti. Ayhan ŞAHENK o günden 
bu yana büyük bir abi gibi davrandı, en son zamanda dün dahi beni aramakla yanımda 
olduğunu ifade etti. Neden bir banka, çünkü inşaat işlerin oldukça yoğun oldukça fazla 
kabiliyeti son derece yüksek ve git gide artan bir inşaat işlerine sahip oldum, bu inşaatların bir 
biçimde bir banka kanalıyla daha iyi yürüyeceği inancına sahip oldum, o nedenle bir banka 
ardından Bank Ekspresin dışarıda bir küçük bir banka arayışı ve küçük bir banka olması 
gerektiğine inandık, arkadaşlarımızla beraber biz bu arayış içerisindeyken Fransız Hükümetinin 
özelleştirilmesinde, Fransız Hükümetinin özelleştirilmesi aracılığı ile sattığı bir bankaya talip 
olduk. Banka 165 şubeli oldukça büyük iyi bir bir bankaydı. 2200 çalışanı olan bir bankaydı ve 
yapı olarak Türk Ticaret Bankasına çok benziyordu ve Fransız Hükümetinin öne sürdüğü 
şartlar Bankayı 1000 franga satıyor, ancak teknolojik yatırım yapılmasının taahhüt edilmesini 
istiyor, ardından çalışan insanların emeklilik haklarının emniyete alınmasını istiyor, ardından 
bankanın küçük bir sermaye açığı var onun kapatılmasını istiyor, banka ciddi bir şekilde zarar 
etmiş, ancak fakat devlet bu parayı bankaya koymuş, Türk Ticarette olduğu gibi bu bankayla 
görüşmeler belli bir noktaya gelince Türkiye Merkez Bankası Başkanı sayın Gazi ERÇEL'e 
bilgi verme ihtiyacı hasıl oldu, çünkü Fransız Merkez Bankasının temas kurması olasılığı 
oluştu. Ben sayın Gazi ERÇEL'le bu bankayla alakalı görüştüğümde bana bir önerisi oldu, 
bana dedi ki ben yerinde olsam Türk Ticaret Bankası'yla ilgilenirim, Fransız hükümetinin 
kanunlarını bilmiyorsun. Fransa da bankacılık yapmak zordur, son derece samimi düzgün 
ifadelerdi, ben de kendisine fakat orda bir Alaaddin ÇAKICI faktörü var dedim. Kendisinin 
bana düzgün bir ifadeyle maalesef dedi, ancak Türk Ticaret lafı oradan bir kafama girdi, 
ardından bir gün Güneş TANER beyle bu konuyu görüşme ihtiyacı duydum. Güneş Bey'e Türk 
Ticaret Bankası ile ilgilenip ilgilenmememi sordum, o da aynı samimiyetle bana neden 
ilgilenmeyeceksin dedi, beni Güneş TANER'Ie ilk görüşmem ve ilk tanışmamdı, bana karşı son 
derece samimi ve son derece yakındı, gazetede çıkan haberlerde sayın Gazi ERÇEL ve Güneş 
TANER'in yönlendirmesiyle ilgili bir sözüm sanıyorum ki herkeste yanlış değerlendirildi, 
sanki onlar bana benimle bu günkü koşullarda bir anlaşma yaparak bu işe sokmuşlar gibi, hayır 
bir şey yok katiyen yoktur, tamamıyla samimi düşünceleri ile bu işe girebilirsin demişlerdi ve 
bu işi Fransız kanunları ile iş yapmanın daha zor olduğu ancak, Türk Ticaret Bankasının en 
azından Türkiye'deki kanunları bildiğini ve bile bile imkanların müsaitse Türk Ticarete girmen 
daha akıllı olur dedi. Bu görüşme sayın Güneş TANER'in evinde oldu, hatta sayın bakan orda 
bunu heyecanlanarak Sayın Başbakan'a da aktarmalıyım dedi, çünkü henüz Türk Ticaret 
Bankasına tek bir talip yoktu, arkasından ben sayın Güneş TANER'e de sordum. Bu işte bir 
ÇAKICI problemi var sayın bakanım dediğimde o da aynı tatsız ifadeyle maalesef dedi, devam 
ediyorum, arkasından Cefhi KAMHİ, Hüsamettin CİNDORUK, sayın Hüsamettin 
CİNDORUK ve ben bir yemek yedik, Cefhi KAMHİ sayın başkana Korkmazı Türk Ticaret 
Bankası'na girmeye ikna etmeye çalışıyoruz girmesini istiyoruz, ama ÇAKICI'dan çekindiği 
için girmek istemiyor, ben bunları kendi kafamda oluşturdum, dedim ki sonra ben tanınan 
bilinen birisi değilim, bizim bir küçük bankamız var ve sizler bunun röntgenini çekiyorsunuz, 
ben Türk Ticaret Bankası ihalesine ilgi duysam bu konuda bana yeterlilik verip vermeyeceğiniz 
konusunda bana bir şey söyler misiniz dedim, çünkü eğer bana uygunluk verilmesi halinde 
girerim. Teklif veririm, bana uygunluk verilmemesi halinde afişe olurum ve diğer bankayı da 
riske ederim dedi, herkeste herkeste bu konuşmadan memnun olduklarını ifade ettiler, bütün 
bunları topladığımda galiba girebilirim, ancak bir eksiğim daha var o da siyasi çevrem 
diyalogum hükümetle, muhalefetle hiçbir diyalogum ilişkim yok, bana bu noktalarda bu ana 
kadar olan gelişmelerde yavaş yavaş girmeye kendimi alıştırmaya çalıştım. Tabi arkadaşlarımla 
bu ihaleye yakın arkadaşlarımla girsem mi girmesem mi diye mütaala ediyorum, bay Cefhi 
KAMHİ'ye galiba Cefhi ben bu ihaleye ilgi duyacam dedim, aşağı yukarı kimlerin dosya 
aldığını, kimlerin ilgilendiği kulaklarımıza geliyordu, bir gün bay Cefhi beni telefonla aradı, 
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dadi ki Korkmaz sen bu ihaleye girmiyorsun, neden girmiyorum? Girmiyorsun dedi, gelip her 
şeyi anlatacağım dedi, peki geldi dedi ki, Korkmaz ben Kamuran ÇÖRTÜK'ün ofisinden 
geliyorum ve Kamuran bana aynen şöyle söyledi. Korkmaz, Cumhurbaşkanı yanımda, 
Başbakan yanımda, Çakıcı da benim yanımda, dolayısıyla bu ihaleye girmemeli Korkmaz. Ha 
girip alsa da zaten ondan sonra da bunu sana yar etmem, çok sıkıntı çeker dedi, ben daha 
ihaleye girip girmeyeceğime karar vermemiştim, ben Kamuran'la hiç tamşmamışım, ne yüzünü 
gördüm, ne sesini duydum, ne de böyle bir tepki olduğunu anlamakta zorlandığımı söylemem 
lazım. Son derece şaşkın Cefhi böyle bir konuşmayı yaptı mı? Cebinden kartlar çıkardı ve 
Korkmaz, emin misin? ... Tam 5 kere dedi, ve ben bu kartları saklıyorum dedi. Peki bu noktada 
bankamn satışa çıkanlacağı gazetelerde ilan edildi ve bu arada ilan edildi ve bu arada sandıkta 
bir takım ilanlar veriyor. Gazeteye bu satışa karşıyım satış masasında bizim de bulunmamız 
icap eder diye ben kendi kendime düşündüm. Korkmaz, senin bu güce ihtiyacın var. Bu güç 
sadece sandıkla bir diyaloga geçmen ve sandığın hisselerini almandır, denemendir. Sandığın o 
sırada % 13,5 gibi bir hissesi var ve sandık eğer bu hissesini satarsa hem çalışanları yanına 
almış olursun, hem 4500 kişilik çalışan bir kadro sana siyasi bir güç verir ve bu işe sen tabii 
ortak olarak çalışanları yanına alarak girdiğin zaman senin böyle bir ihalede atlayacak 
başkasına verme riski ortadan kalkar diye düşündüm ve sandık temsilcileri bankanın Genel 
Müdürü Zafer KÜLTÜR'den sandığın temsilcilerinin kim olduğunu öğrenip onlarla bir temasa 
geçtim ve başkan bir Alptekin Bey vardı galiba, bir de ismini şimdi anımsayamayacağım 
onların Hoca diye hitap ettiği, sözüne itimat ettikleri, adı aklıma gelmedi. Biz bunlarla birkaç 
görüşme yaptık ve alma noktasına geldik. Ticaret Sigortayı konuştuk, ödemeleri konuştuk onlar 
bizden bir kısmını kısa vadeli, bir kısmım peşin istediler. Fakat kısa vadeliye de mektup 
verilmesini istediler. Biz bankayı almamız halinde bizim mektuba ihtiyacımız olacak, 
dolayısıyla biz anlaşma yapalım, hisseler sizde kalsın vecibelerimizi yerine getirdiğimizde 
verirsiniz dedi. Tam anlaşma noktasına geldik, el sıkıştık birkaç alternatif önerdik, yakındık 
esasında fakat sebebini halen bilmediğim içinde vazgeçtiklerini ifade ettiler. Ben kendilerini 
telefonla arayarak neden vazgeçtiklerini sorduğumda biz arkadaşlarımızla anlaşamadık dediler. 
Kendi aralarında konuşurken şunları da söyledi. Çalışanların hali ve hukukları benim için son 
derece önemlidir. Şu an toplu görüşmelerden beklentiler ne ise ben mutlaka onlara önereceğim 
ve vereceğim bankadan daha fazladır. Bundan şu ana kadar sosyal haklarınızı sağlıkla ilgili 
diğer haklarınızı ne ise bunlar aynen devam edebileceği gibi daha da iyileştirileceği devam 
edecektir. Bunların hepsini söyledim. Bunların hepsi teyit edilebilir, bun insanlar tarafından ve 
sandıkla böyle bir diyalog oluşunca ve alma olayı alabilme olasılığı belirince biz kendimizi çok 
güçlü hissettik. Hem de bu konuyu Sayın Gazi ERÇEL yine Osman TUNABOLU'yla 
paylaşma ihtiyacı duyduk, dedim kendilerine bir sandığın hisselerine talip olduk. Ve alma 
ihtiyacımız olabilir. Onların haklarını, beklentilerini daha fazla karşılayacağımızın sözünü 
verdik. Gerek Sayın Gazi ERÇEL, gerek Osman TUNABOLU son derece memnun olduklarını 
ifade ettiler. Şunu belirtmeliyim ki bu olay içerisinde Sayın Gazi ERÇEL, Sayın Osman 
TUNABOLU son derece yapıcı ve müspet ve ilgili davrandılar. Osman TUNABOLU'dan 
etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Fakat sandık vazgeçince biz bir rahatsızlık duyduk. Kendimizi 
güçsüz hissettik ve bunun üzerine biz bir ortak arayışına girdik, tik önce aklıma siyasi 
diyaloglarına güvendiğim Kamuran ÇÖRTÜK geldi. Kamuran ÇÖRTÜK'ü aradım. İlk defa ve 
ilk defa görüştük. Kendisine bu ihaleye beraber girmeyi önerdim. Beraber almamız halinde ve 
anlaşabilmemiz halinde bunu devam ettiririz. Herhangi anlaşamamamız halinde aramıza 
mutabık kalacağımız değeri ya sen bana verirsin ya da ben sana veririm. Tabii yasal 
prosedürlerin izin vermesi halinde. Bu fikir ona da cazip geldi. Ancak bunu bir takım 
dostlarımla paylaşmam lazım, anlatmam gereken arkadaşlarım var dedi. Dostlarım sözünü geri 
alıyorum. Ertesi gün aradı dedi ki Korkmaz, ben bu ihaleye girmeyeceğim. Böyle bir teklife 
ben sıcak bakmıyorum. Neden sıcak bakmıyorsun? Bakmıyorum ve ihaleye de girmeyeceğim. 
Kamuran neden girmiyorsun, bu ihaleye dediğimde bari sen girmiyorum diyorsan, eminim ki 
senin bildiğin vardır, o bildiğini söyle bari ben de girmeyeyim dedim. Valla iptal olacağını 
bildiğim bir ihaleye girip te afişe olmayı göre alamam. Ve benim moralimin bozulmasına sebep 
oldu. Ardından Halil CINGILLI'ya, Sema CINGILLI vasıtasıyla bu işe beraber girip 
giremeyeceğimizin mümkün olup olamayacağını sordum, onlar da sıcak bakmadılar. Bir ara 
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Erol AKSOY ve Gürbüz TİMUR Bey'Ie görüşüyorum. Onlarda net olmamak koşuluyla birlikte 
alabilmek ortak olabilmek gibi konular konuşuyorlar. Ama bir netlik kazanmadı. Özetle ihale 
zamanı geldi. Bu ihaleye girmeden önce bu arada da ÇAKICI konuşmalan dolaşıyor. İhaleye 
girmeden Sayın Güneş TANER ile görüşme ihtiyacı duydum. Bunlan paylaşmak ve olabilir ki 
bana girme ve ben de girmem. Bu düşünceyi paylaşmak için aradım. Meclis'te iken Bay Cefhi 
KAMHİ beni aradı. Güneş Bey'in yanında olduğunu ifade etti ve telefonu kendisine vermesini 
rica ettim. Sayın Bakan ben bu ihale öncesi sizinle bir görüşmem lazım dedim. Teklif vermeden 
önce bir görüşmem lazım dedim. O da teklifini ver sonra görüşürüz dedi ve teklifi verdik. Daha 
sonra bu spekülasyonlar artmaya başladı. Sonra yine Sayın Bakanla Sayın G.T. ile Ak 
Merkez'in üst katında Bankalar Birliği'nin üst katında bir görüşme yaptık. Bana inanılmayacak 
kadar sert ve bağırarak kötü davrandı. Sen ÇAKICI vasıtasıyla milleti rahatsız ediyorsun dedi. 
Kendimi o kadar demoralize olduğumu hissetmiyorum ve yanından aynldıktan sonra bir daha 
kendisiyle görüşmemek karan alarak, belki ihaleye de teklif vermemem karan alarak orada 
sanıyorum ki biraz rahatsız oldum. Fiziksel rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlığımdan Sayın 
Bakan da rahatsız olmuş olmalı ki sen istersen bir de Sayın Başbakan'la görüş dedi. Sayın 
Başbakan'la görüşmeyi denedim fakat bana randevu vermek istemediğini ifade etti. Gelen 
haberler benimle görüşmek istemediği yönünde idi, bu ÇAKICI konuşmalanmdan ötürü. Daha 
sonra Sayın CİNDORUK Sayın Başbakan'dan benim bir görüşmem konusunda bir randevu 
aldı. Bay Cefhi KAMHİ ile beraber kendisine gittik. 30 Haziran'da saat 4'te Meclis'te Sayın 
Başbakan'la 15-20 dakika ayak üstü görüşme şansım oldu. Çünkü arkasından Meclis'te 
oylamaya geçmesi, oylama vardı oraya gidiyordu. Kendisine ÇAKICI ile bir takım telefon 
görüşmeleri yaptığımı, geçmişte kendisine bir ev verdiğimi ifade ettim ve önce Bay Cefhi 
"Korkmaz sizinle bir görüşmek istedi. Çünkü bu ÇAKICI konuşmalanndan ötürü rahatsız, bu 
ihaleye girmeli miyim, girmemeli miyim diyor" dedi. Ben Bay Cefhi KAMHİ'nin sözünü 
keserek hayır, Cefhi ben bu ihalenin iptal edilmesini istiyorum dedim. Şunu belirtmeliyim ki 
Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Mesut YILMAZ'ı, Sayın Tansu ÇİLLER'i, Sayın Bülent 
ECEVİT'i hiç tanımam, hiç canlı görmedim, hiç el sıkışmadım. Sayın Başbakan'la ilk defa 
orda tanıştık. Daha sonra ayak üstü bir konuşmadan sonra Sayın Başbakan ve Bay Cefhi 
oylamaya gittiler. Çıkarken bu ihaleye girebilir demiş, Bay Cefhi'ye. Ve ihaleye 
girebileceğimiz düşüncesiyle oradan aynldım. O arada bizim bir Ankara Şubemizin açılışı 
vardı. 1-1,5 saat sonra bana bir telefon geldi. Kamuran ÇÖRTÜK Bey'di beni arayan. Dedi ki 
"Bay Cefhi KAMHİ'yi ziyaret etmişsiniz, bu konuda akşam saat 10.00'da Tarabya Otelinde bir 
görüşelim." Peki dedim. Ancak bu arada Sayın Başbakan'la görüşürken benim Sayın Kamuran 
ÇÖRTÜK'e ortaklıf teklif ettiğimi söyledim. Ancak kabul etmediğini de söyledim. Akşam da 
Kamuran ÇÖRTÜK ile Tarabya Oteli'nde görüştük. Gece bir süre konuşmadan sonra bu 
ihaleye girebileceğini ifade etti. Sayın Başbakan'ı anlattı bana ve kendisinin nasıl etkilendiğini, 
nasıl dürüst olduğunu ki ben de aynı fikirdeyim, bende ki izlenimler de daha farklı değil, bu 
anlamda bir takım görüşmeler yaptık. Arkasından beni Kanal E'ye ortak eder misin dedi. Ben 
de o ara Genç TV'yi almak üzere Genç TV ile de görüşüyordum. Şu anda tam önemli olmayan 
bir takım konuşmalar yaptık ama detayı şu anda tam anımsayamıyorum. Fakat önemli olsa 
mutlaka anımsardım. İleriki görüşmelerde bana şöyle bir yaklaşım aldı. Ha bu ara ben Sayın 
Gazi ERÇEL'e gittim. Bu ihalede sizin hayır demeyeceğiniz en alt rakam nedir, dedim. Ben bu 
ihale ile ilgileniyorum, ben bu ihaleye giriyorum ama sizin hayır demeyeceğiniz en alt rakam 
nedir? Dediğimde "Dört Yüzün altına inmemesi icap eder" dedi. Siz ne kadar para koydunuz 
Sayın Başkan, dedim. "Dört Yüz On Beş Milyon" dedi. "Özür dilerim. Dört Yüz On İki Milyon 
Dolar". Peki ben o zaman Dört Yüz On Beş Milyon'a kadar çıkacağım Sayın Başkanım dedim 
ve aynldım. Daha sonra Kamuran ÇÖRTÜK'le yaptığımız görüşmede Kamuran bana şunu 
söyledi. Bu konuşmalann hepsini bana Kamuran söylemiştir. Dedi ki "Sen 415-420 Milyon'u 
zaten biz senin 380 Milyon Dolar'a almanı sağlayacağız. Ancak sende bize ya Genç TV'yi alıp 
ya bize vermeyi deneyeceksin veya Flash TV'yi almayı deneyeceğiz. Bize orada kredi 
vereceksin. Peki o ara Genç TV ile sanıyorum ki A.Ş.Bey de ilgileniyor. Ve A.Ş. Sayın 
Başbakan'a Genç TV'yi ben alıyorum, demiş. Halbuki o anda ben Genç TV'yi o sıra almıştım. 
Hatta satış ön protokolünü ve daha sonraki satış protokollerimizi de Kamuran ÇÖRTÜK alarak 
Sayın Başbakan'a gönderdi. Peki, Genç TV'nin alındığını tespit etmek için daha sonra bir 
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konuşmada Kamuran Bey, Sayın Başbakan benim yanımda Gazi ERÇEL'i aradı ve "Bu çocuğu 
fazla hırpalamamalıyız, bu işi 370-380 Milyon Dolara bitirmeliyiz dediğini ifade etti. Ve ben 
de bu telefon konuşmasını yaparken ben de yanındaydım, dedi. Ardından bu zaman içerisinde 
biz Genç TV'nin devrini Kamuran ÇÖRTÜK'e yaptık, önce biz aldık, sonra da Kamuran 
ÇÖRTÜK'e devrini yaptık. Daha sonra bu ihale günü geldi, ihale günü geldi. Çünkü dura dura 
konuşuyorum. Çünkü hatırlayarak konuşmaya çalışıyorum. Yanlış bir konuşma yapmak 
istemiyorum. İhale günü geldi belli oldu ki, Ali BALKANER, Hayyam GARÎPOĞLU, Erol 
AKSOY ve ZORLU grubu giriyor. Bu noktada Kamuran bana, Erol AKSOY ve ZORLU'nun 
bu işe fazla asıldığını, daha doğrusu Erol AKSOY'un fazla asıldığını bende şeyden öğrendim. 
Kendi gruplarından, Gürbüz TÜME ile yaptığım görüşmelerde ben de tespit ettim ve etraftaki 
duyumlarımda o doğrultudaydı. Hatta ZORLU grubunun gerek Erol AKSOY'un yönetim 
kadrosunu dahi oluşturduğunu tespit ettim. Bunları Kamuran ile paylaştığımda Erol AKSOY 
için bana Kamuran ÇÖRTÜK bir dosya verdi, dedi ki "Bu dosyayı TV'de yayınlatırsan Erol 
AKSOY bu ihaleye çok asılmaz" dedi. Ben bunu yapamayacağımı kendisine belirttim. O 
noktada Kanal 6'yı almamız için de bir istek belirdi. Kanal 6'yı da bırakmamalısın, almalısın 
dendi. Bizim Kanal 6 ile flört halinde olduğumuz için hatta bu yayını da Kanal 6'da 
yaptırabilirsin, dedi. Ben bunu yaptıramayacağımı ifade ettim. O zaman Erol AKSOY ve 
ZORLU grubu ile galiba bizim görüşmemiz lazım dedi. "ZORLU grubunun sen düşünme, 
çünkü onlar Başbakan'ın sözünden çıkmazlar" dedi. Erol AKSOY'da Güneş TANER Bey'in 
sözünden çıkmaz, dedi. Ben bunları hep dinledim. Tabi daha sonra ihale gecesi Erol 
AKSOY'un da teyit ettiği şekilde Güneş TANER Bey, Erol AKSOY'u aramış ve demiş ki 
"Erol senle alakalı elimizde bir dosya var, bu ihaleye fazla asılma" demiş. Erol AKSOY'da 
buna kızmış. Daha sonra Erol AKSOY'un anlattıkları ile konuşuyorum. Erol AKSOY buna 
kızmış, "inadına girdim" diyor. Ardından ihale gecesi benim Ankara'da, Kamuran Bey'in bir 
restoranı var orada. Kamuran Bey'le saat 08.00'de orada olmamız istendi. Saat sekizden bire 
kadar Kamuran Bey'le ben orada kaldık. Daha sonra birde saat 01.00'de Kamuran Bey'i Sayın 
Başbakan çağırdı. Ki biz orada beklerken ZORLU grubu ile görüşüyordu. Bana görüştüğünü 
söyledi. Ben Shreton Oteli'nde kalıyordum ve Kamuran Bey gitti. Otele saat 2,5-3 gibi geldi. 
Gece dedi ki "ZORLU 505 Milyona kadar çıkmanın sözünü istemiş. Bana lütfen bu konuda 
müsaade edin, demiş. Sayın Başbakan demiş ki Kamuran'a "ZORLU 505'in üzerine 
çıkmayacak. Söyleyin Korkmaz'a 510'a çıksın demiş. Çünkü 505 üzerine çıkmayacak. Erol'la 
da Güneş TANER görüştü" demiş. "Tabii ki 380 ile 505 arasındaki yaşayacağımız sorunun biz 
bir biçimde aradaki farkı telafi edebilmesi için biz kendisine yardımcı olacağız" demiş. 
Neticede ihale oldu. Kıran kırana bir ihale oldu. 500'lerin üzerine çıkınca ben ihale arasında Ali 
BALKANER'i aradım. Eğer daha yukarıya çıkmam söz konusu olursa bir ortaklık söz konusu 
olabilir mi dedim. Olabilir, dedi. "O yüzden daha yukarıya çıkmayı düşünebilirsin" dedi. Aynı 
anda Kamuran ÇÖRTÜK'ü aradım. Dedim ki, bu rakamlar 600'lere geliyo. Dedi ki "adam söz 
verdi sözünde durmadı" dedi. Dolayısıyla çık ve al dedi. Ve biz de 600 Milyon Dolara çıktık ve 
aldık. Ümit ediyorum ki, bu kaset hiçbir zaman yayınlanmak zorunda kalmaz. Çünkü anlatırken 
büyük ızdırap içinde olduğumu hissediyorum. İhale yapıldı, 600 Milyon Dolara bizde kaldı ve 
biz İstanbul'a geldik. Güneş TANER Bey telefon açtı ve yarın seni bekliyorum, dedi. Bu Güneş 
TANER Bey'le üçüncü görüşmemdi. Bana karşı daha iyi davrandı. Ve dedi ki geçmiş tarihte 
sana çok kötü davranmam gerektiğini söyleyen insanlar şimdi ona iyi davranmam, yardımcı 
olmam gerektiğini söylüyorlar. Siyasiler böyle dedi. Ardından ben durumu izah ettim ve 
Kamuran ÇÖRTÜK bana dedi ki "eksiğini gediğini senin 380'in üstündeki bu arada her farkını 
Güneş TANER Bey'le paylaşmalısın. Ve bunları bana sağlamalısınız dedi. Güneş Bey'den 
ayrıldıktan sonra da Sayın Başbakan seni bekliyor ona da git, ona da gittikten sonra Güneş 
Bey'den neler istediğini harfiyen ona da söyle" dedi. Peki dedi Güneş Bey'e 380-600 Milyon 
Dolar arasındaki peşinat farkının ben de olmadığını ve mektup temininde de kendisinin de bana 
yardımcı olması gerektiğini ifade ettim. Elimizden geleni yapacağız dedi. Benimle yaptığın 
konuşmalır Sayın Başbakan'a da aktar dedi. Ve Sayın Başbakan'a gittim. Resmi konutuna 
gittim. Orada hayırlı olsun dedikten sonra adamlar 505 Milyon'dan yukarıya çıkmayacaklarını 
söz verdikleri halde çıktılar dedi. Bu insanlara bu güven oluyor dedi, ne yapabilirsin dedi. 
Güneş Bey'le ne yaptın dediğinde Güneş Bey'le 80 Milyon bir ilave bir peşinat eksiğimin 
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olduğunu ve mektup sorunum olduğunu ifade ettim. Güneş Bey bunların hepsini sana 
halledecek dedi. Sen Güneş Bey'le temasını devam ettir dedi. Oradan aynldık. Ardından daha 
sonra Güneş Bey'le birkaç görüşmemiz oldu. Ben bunların hepsini özetleyerek toplamak 
istiyorum. Güneş Bey 414 Milyon Dolarlık mektubun bir kısmını Emlak Bankası'ndan, bir 
kısmım da Vakıflar Bankası'ndan temin edeceğini söyledi. Hatta bu konuda da Erdin'i arayarak 
Emlak Bankası (düzelterek) Vakıflar Bankasını da arayarak bunu hallet diye görevlendirdiğini 
de biliyorum. Parasal konuda da Kara Mehmet'lerden yani Yapı Kredi Bankası'ndan 75 
Milyon kredi alacağımızı söyledi, kredi verilebileceğini söyledi. Ve bunu da gene Güneş 
Bey'in evinde Mehmet KARAMEHMET, Sayın Osman BERKMEN ve Güneş Bey'le 
görüştük, bunu paylaştık. Ertesi gün de bir iki görüşme yaptık. Ardından bütün bankacılar ve 
Sayın Güneş TANER gitti. Ancak gitmeden önce Radikal ve Postayla bir temasımız var, daha 
sonra da Yeni Yüzyılla bir temasımız oldu, mutlaka gazete alınması lazım dedi Kamuran Bey 
bana. Ben Kamuran Bey'i aradım. Radikal ve Posta mı, Yeni Yüzyıl mı dedim Sana döneceğim 
dedi, sonra döndüğünde Radikal ve Posta dedi. Ve Radikal ve Posta 15 Milyon Dolar istemişti. 
Yeni Yüzyıl 75 Milyon Dolardı ve 75 Milyon Dolar verip Yeni Yüzyıl gazetesini aldık. Bunun 
da 2,5 Milyon Dolarını peşin gerisini de 2,5 yıl vade ile bağladık. Bu adara Radikal ve Posta ile 
görüşme devam ederken onlar bize Milliyet'i önerdiler. Sayın Başbakan'ı aradım dedim ki, 
Milliyet'in alınması söz konusu dedim. Çok heyecanlandı ve bunun mutlaka alınması 
gerektiğini ifade etti. Bu arada Güneş Bey'le tekrar görüşmem gerektiğini söyledi. Güneş Bey'e 
Milliyet'in alınması söz konusu olduğunu söyledim. Güneş Bey bana bozuldu. "Benden önce 
neden Sayın Başbakan'm haberi oldu? Benim daha geç haberim oldu diye ve bu noktada eğer 
böyle yaparsan sana yardımcı olmam" dedi. Güneş Bey'e benim nakit ihtiyacım 200 Milyon 
Dolar olduğunu söyledim. Tabi Güneş Bey'de çok heyecanlandı. Ve Başbakan'ı aradı. Milliyet 
olayını duyunca o da sanıyorum ki hemen yardımcı olalım dedi. Güneş Bey 100 Milyon Yapı 
Kredi'den, gerisini icap ederse dışarıdaki bankalardan sağlamaya çalışacağız, dedi. Mektup işi 
de zaten yürüyor, dedi. Sonra Amerika'ya gittiler. Biz Milliyet Gazetesine sürekli para 
ödüyoruz. Ki medya olayına daha sonra geleceğim. Sürekli para ödüyoruz. Fakat Güneş 
Bey'den bize gelmiş hiçbir katkı yok. Amerika'dan aradım. Yanında Genel müdürü Sayın 
Savaş ÖZKAN ve Holdingin Koordinatörü Ahmet KARAHAN vardı. Kendisine dedim ki Türk 
Ticaret Bankası için ayırdığım paramı bu gazetelere ödüyorum. Ve sizden herhangi bir şey elle 
tutulur bir şey yok. Ve endişe içerisindeyim. Bir sizden bir katkı gelip gelmeyeceğini bilmem 
ve tavrımı ona göre belirlemem lazım. Belki Milliyet Gazetesini almalıydım. "Hayır sen buna 
devam etmelisin. Ben 100 Milyon Yapı Kredi'den alındığını düşünüyordum. Şimdi hayrete 
düştüm" dedi. Daha sonra biz Milliyet'e boyuna para ödüyoruz. Bu noktada Güneş Bey 
Amerika'dan geldi. Kendisiyle görüştüm. Bu mektubun bu arada Gazi Bey'le görüştüm. 
Mektubun Emlak Bankası'nın ve Vakıflar Bankası'nı kabul saymayalı 6 tane de özel bankadan 
ilave edelim diye mutabakat sağladık. Emlak Bankası 6 Banka bir sendikasyon şeklinde 
mektubu verebilirse diye bir görüşme yaptık. Ve özel bankalarla bunun sözünü aldık. Emlak 
Bankası'ndan bunun sözünü aldık. Ve sayın Güneş TANER'de devamlı bunun takibini 
yapıyordu. Ardından bizim bu para olayımız çabucak para eksiğimizin çözülmesi lazım Sayın 
Bakanım dediğimde gene "Yapı Krediden ve gerisini de gerekirse yurt dışındaki bankalardan 
halletmeye bakacağız" dedi. Bu noktada Türk Ticaret Bankası Mayıs ayından itibaren de 
Alaattin ÇAKICPyla bir takım telefon görüşmeleri yapılıyor. Bir kere bu telefon konuşmaları 
sizin insiyatifinizde değil. O arıyor ve siz görüşmek zorunda kalıyorsunuz. O tehdit ettiği 
zaman vücudumun kimyası bozuluyordu. Bağırdığı zaman kendisine has küfürleri var. Bu 
küfürleri ettiği zaman siz onun karşısında kimliksiz şahsiyetsiz bir et yığını gibi kalıyorsunuz, 
hayır diyemiyorsunuz. Konuşmam diyemiyorsunuz. Telefonu kapatamıyorsunuz. Ama o size 
her şeyi yapıyor. O size her şeyi söylüyor ve siz bu tehditleri aldığınız zaman sizi tek o duruma 
düşürmesin diye samimi konuşmalar yapmak durumunda kalıyorsunuz. Kaç kere konuştuğumu 
hatırlamıyorum. Sekiz kere mi, on kere mi, on iki kere mi hatırlamıyorum. Ama bu 
konuşmaların hepsinde bir şey yaptım. Bu insanı hep işin dışında tutmaya çalıştım. Bu insan, 
"bunu bankayı ben namus meselem yaptım. Bu iş benim namusumdur" deyip duruyor, eh bu 
adamın bu bankanın içinde olduğu bir gerçek. O halde bu adamın hiç kimseye bir zarar 
vermemesi lazım. Biz de normal koşullarda bu bankada yolumuza devam etmemiz lazım. 
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Bütün konuşmaları eğer doğru, montajsız, samimi, cımoızla bir kısmı alınıp yer değiştirilmeden 
başından sonuna kadar dinlenirse hangi tehditler altında bu konuşmalar yapıldığım ve 
konuşmalara ne mecbur kaldığımızı ve bu konuşmanın tamamının içeriğinde bu insanın uzak 
tutmaktan başka hiçbir şey olmadığını tespit edilebilir. Hem kendi kendime ve sizlere 
soruyorum. Ben daha ihaleden önce veya teklif verildikten sonra Saym Başbakan'la görüşüp bu 
ihaleyi iptal edin dedim. O halbuki o noktadan sonra Sayın Başbakan, Saym Güneş TANER 
hepsi bana yardımcı oluyor. Benim elimde böyle bir imkan varken ÇAKICI'nın yardımına 
neden ihtiyaç duyayım. Ve saatten sonrada ÇAKICI ile görüşmeler devam ediyor. En azından 
size mantığı ters gelmiyor mu? Eğer ben ÇAKICI'nın yardımıyla, desteğiyle bir şeyler 
yapacaksam neden sandığın hisselerini satın almak yoluna gideyim? Neden Kamuran 
ÇÖRTÜK'e ortaklık teklif edeyim? Halil CINGILLI'ya ortaklık teklif edeyim? Veya bir takım 
ortaklık arayışlarına gireyim? Ve neden bu bankada 600 Milyon Dolar gibi bir rakama 
çıkayım? Bu alışverişten devlet zarar görmedi. İhaleye fesat karıştırılmadı. Girenlerden veya 
dosya alanlardan hiç kimsenin tehdit edildiğine inanmıyorum. Hiç kimseye ben bir şey 
yapıldığına inanmıyorum. Ama bu işlerin içinde bir ayıp var, o ayıp şudur bu telefonları 
dinlemek bunları deşifre etmek ve bunları kötü maksatlarla kullanmak şimdi soruyorum. 
Madem ki bu kasetleri dinlediniz, benim aldığım tehditleri hangi koşullarda benim bunlarla bu 
konuşmaları yapmış olduğumu tespit etmiş olmanız lazım. Neden bana karşı bir koruma önlemi 
almadınız? Peki madem ki diğer dosya alan insanların tehdit edildiğini öğrendiniz, olabilir ki 
anlara da bir zarar verilebilirdi. Neden onlara karşı bir koruma tedbiri almadınız? Neden o gün 
bunu savcılığa vermediniz? Neden bunu o günkü koşullarda ortaya çıkarıp, bu ihalenin 
yapılmasını iptal ettirmediniz? Yapıldıktan sonra neden hazinenin izin vermesine mani 
olmadınız? Neden rekabet kurulunun izin vermesine mani olmadınız? Neden zamanlaması 
şimdi? Bu konuşmalarla benim yerimde bu şahısla konuşmayan, bu şahsın tehditlerim almayan, 
hiç kimsenin benim bunla yaptığım, bu konuşmaların değerlendirmesini yapmasını, mümkün 
görmüyorum. Diyor ki senin çocuğun, senin ilkokula giden çocuğun sabah şu saatte şu plakalı 
minibüse binip, sabahleyin şu filan okula gitmiyor mu? Bu minibüs hiç mi kaza geçirmez? 
Senin iki tane çocuğun îskoçya'mn şu falan okulunda okumuyor mu? Diyor. Sizler benle 
alakalı bir sürü menfi ve kötü konuşma yapan iş adamları benim yerimde olsaydınız, siz daha 
mı farklı davranırdınız? Veya nasıl davranabilirdiniz, bana bir şey söyleyebilirsiniz, 
diyebilirsiniz ki, neden emniyete gitmedin? Hemen onu anlatacağım. Benim Çakıcı'yı arama 
şansım hiç yok, ancak o aradığı zaman siz konuşursunuz. Ve ben Çakıcı'yla ne zaman tanıştım? 
Bunun da bilinmesi lazım. Niso Malki yani Nesim Malki'nin öldürülmesinden 4 ay önce 
kendisini tamdım. Ölümüne bir ay kala samimi oldum. Nesim bana dedi ki "Beni Hayri Bey'le 
bir görüştürmem rica ediyorum. 
-Neden? 
-Mafyadan birçok tehdit alıyorum. 
-Peki, Hayri Bey'den bir randevu aldım ve gittik. Hayri Bey'e durumu anlattı. Ben sürekli 
Çakıcı tarafından tehdit ediliyorum ve sürekli para veriyorum, dedi. Sayın Kozakçıoğlu da bir 
çok önlem önerdi. Çıktık valilikten Cağaloğlu'ndaki valilikten ayrıldık. Nesim kendi arabasına 
bindi ben kendi arabama bindim. Ve 5-10 dakika sonra bir telefon "Ben Alaattin Çakıcı, Nesim 
benim ekmek kapım, sakın onu koruma!" dedi. Ben bir sürü insana bakıyorum, istanbul'da 100 
kişiye, senede iki kere, fatura çıkarırım. Ve iki kere de Nesim'e gelir bu faturalar. Nesim de bu 
faturaları ödemek zorunda kalır. Dolayısıyla benim bakmakla yükümlü olduğum bir sürü insan 
var. O nedenle Nesim'i koruma. Nesim'i korursan adres tanımaz, senin araban kaza yapabilir, 
evine bir şeyler olabilir, bir sürü tehdit ve telefonu kapadı. Bu benim Çakıcı ile ilk telefon 
konuşmam oldu. Ve sesini duyduğumda tükürük bezlerimin kuruduğunu, vücut kimyamın 
bozulduğunu, ve birkaç gün kendime gelemediğimi söylemem lazım. Bunu ancak 
konuştuğunuz zaman anlayabilir, idrak edebilirsiniz. Konuşmadığınız sürece dışardan 
konuşmak son derece kolay ve daha sonra bir hafta veya iki hafta sonra tekrar aradı. "Sen 
Nesim'i Dündar Kılıç'la buluşturmuşsun" dedi. (Bozukluk var) "Sen bilmiyor musun ki o 
benim düşmanımdır" dedi. Ama tabi bunları söylerken sesini nasıl yükseltiyor ve nasıl küfürler 
ediyor ve nasıl aciz ve sadece dinliyorsunuz, bunu anlatmak mümkün değil. Rapor bana bir 
zarar verecekse bahane aramaya gerek yok, ama ben Dündar'ı tanımam ve Dündar'a 
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götürmedim. Olsa olsa devletin valisine götürdüm. Ya sen bana zarar için bir bahane arıyorsun 
veya birisi mahsus seni bana gönderiyor dedim, kapadım daha sonra Nesim öldürüldü, iki gün 
sonra aradı beni tekrar bu arada ben telefon değiştiriyorum veya telefona çıkıyorum, burada 
değilim, suyun buyun dediğimde anlatmayacağım küfürler karakterler ve sözler yapılıyor, 
etrafındaki insanlar çok kötü durumlara düşüyorlar. Etrafındaki insanlar dediğim sekreterleri 
filan değil, o adam, o adam denilen Erol EVCİL'i kastettiğini anlıyorum. O beni aradı ve 
Nesim seni yarın öldüreceğim de, dedi. Ben de huylandım ve aramadım. Demek ki arayacaktım 
ki olayı benim üstüme yıksın. Ben bu konuşmaları yaparken ben senin yaptığın o konuşmaları 
duymak istemiyorum dedi. Bilen insanda olmak istemiyorum dedim. Eğer bu konuşmalann 
hepsi dinlendiyse kasetlerinde olması lazım. Benim hangi hallere geldiğimi ve nasıl benimle 
konuşması gerektiğini ve benim onları duymak istemediğimi, nasıl söylediğimi ve nasıl 
direndiğimi de bilinmesi lazım. Korku içersinde hangi hareketlerin, hangi etkilerin, hangi 
tepkileri verdiğimi de hissedilmesi ve bilinmesi lazım. Dinleyenler tarafından ancak onların da 
çıkması lazım. Ayrıca benim sesimi Emniyet tanır. Aynı zamanda benim ihbanmdır, dedi ve 
daha bir sürü şey anlattı. Şu an hatırlayamayacağım o Yahudi'nin intikamını almayı Allah bana 
nasip edecek dedi ve bu benim Çakıcı ile son konuşmam oldu. Aradan epey bir zaman geçti, 
sanıyorum ki iki yıl. Bir gün gene beni aradı ve bu güne kadar senden hiçbir şey istemedim 
dedi. Ancak şimdi senden ev istiyorum, senin yaptığın falanca yerdeki sitelerden benim 
yaptığım yerlerde hiçbir zaman yer kalmaz, daha önceden söylemiş olsaydın, ama şu an bende 
yer yok. Ama yeni yapacağım yerlerden olabilir, dedim ve kapadık. Bir müddet sonra tekrar 
beni aradı ve bana tasavvur edemeyeceğiniz hakaretler ve küfürler ve tehditlerle sen benle 
kafamı buluyorsun, dedi. Falanca blok filanca daire senin boş, tabi bütün bunların dürüstçe 
ortaya çıkarılması bunu dinleyenler tarafından bunların deşifre edilmesi lazım ki insanlar beni 
anlayabilsin. Bir sürü konuşmamın bir kısmını alıp yayınlarsanız o zaman şu anda olduğu gibi 
kamu oyu ve medya tarafından beni yargısız infaz yapmış olursunuz. Arkasından ev olayı 
bittikten sonra bu noktaya kadar olanları sayın Başbakan'a ben anlattım. Nesim MALKÎ ile 
alakalı bu telefon konuşmalarının Çakıcı ile yapılan bu konuşmaları ev verme olayım, Sayın 
Başbakan'la ben paylaştım. Bunların hepsini kelime kelime anlattım. Ne zaman anlattım? Bir 
sayın Başbakan'in özel konutunda bir, iki, ikibuçuk saat kadar konuştuk. Kamuran, sayın 
Başbakan ve ben orda anlattım. Hatta bu olayı soruşturan bir yüzbaşı, bir başçavuş Jitem 
görevlilerinin olayı çözdüklerini, çözdükten sonra Hakkari Çukurca'ya sürüldüklerini anlattım. 
O insanlarla temasımın devam ettiğini ve insanlara bir tulum, aşevi, duşlar, yatakhane yapmak 
gibi yardımlarımın olduğunu gerekirse bu insanların isim ve telefonlarını vereceğimi ifade 
ettim. Daha sonra bu Türk Bank olayının başlangıcında yani Niso olayının ondan itibaren bir 
çok televizyonda yayınlanan kasetlerle başlayan bir çok konuşmalar en çok biraz önce tekrar 
ifade ettiğim gibi benim Türk Bank için Çakıcı'nın yardımına ihtiyacım yok. Ben o insanlardan 
kaçınacağımı ve korunacağımı bildiğim için sadece onu olayın dışında tutmaya kimseye zarar 
vermemeye, ama aynı zamanda olayın içindeymiş gibi göstermeye çalıştım. Fakat asla kimseye 
bir zarar vermesini kimseyle bir diyalog kurmasını ve kimseyle görüşmesini istemedim ve buna 
izin vermedim. Aksine şunla görüşeyim, bunla görüşeyim dediğinde nasıl mani olmak için 
neler yaptığımı, bu kasetleri dinleyenlerin diğer kasetlerde de eğer dinledilerse diğer kasetlerde 
de olduğunu görmeleri ve bilmeleri lazım. Evet şimdi Türk Bank olayı anlattığım gibi bütün 
aile düzenimi, bütün huzurum, onurum ve şahsiyetim hepsi iflas etti. Çocuklarıma aileme ve 
çalışanlarıma karşı kendimi son derecek kötü hissediyorum. Çünkü onlar cezalandırılmayı hak 
etmediler. Ben bir yanlış yapmış olabilirim. Yanlışın cezası bana ait olması icap eder. 
Çalışanlarımın, karımın ve çocuklarımın yüzüne bakmakta çok zorlanıyorum. Ben iki kişi ile 
bir telefon konuşması yapmış olabilirim. İki kişinin arasında telefon konuşması yapmış olabilir. 
Herkes yapıyor, hepiniz yapıyorsunuz. Bu telefon konuşması telefonda yaptığın konuşmalar 
fiile dönüştüğü sürece suçlusunuz. Ama dönüşmediği sürece herhangi bir fiili olmadığı sürece 
hiçbir şeyin suçunu siz işlemediniz. Hiçbir şeyin pek sizin yaptığınız bir konuşmayı benle iki 
kişi arasında yaptığınız bir konuşmayı dinlesen ve televizyonda deşifre etsen aynı skandal aynı 
sansasyon olabilir. Tabi o konuşmalann içersinde mutlaka bu gün iki kişi konuşurken mutlaka 
bir takım her olaydan bir konuşma yapabilirler, fakat bu konuşmalar iki kişi arasında 
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yapıldığı ve kaldığı sürece sorun yok. Şimdi fiile dönüşmeyen bir konuşma ki fiile dönüşmeyen 
derken herhangi bir fiil yok, herhangi bir fiil için konuşmada yok ama bu konuşmalar insanın 
kansıyla, kardeşiyle, bir iş ortağı ile yaptığı bir konuşma dahi bir telefonda, televizyonda 
deşifre edilse mutlaka orada da bir takım yanlışlar çıkar. Köşe yazarlarının hakkında kötü 
yazanların bunu da dikkate almalarını arz ederim. Ben sadece bu anda kendilerine kırgınım. 
Şimdi bütün bu olayları topladığımda benim herhangi bir Türk Bank'ı almak için hiç kimsenin 
yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum. Çünkü üst seviyede bana yardıma hazır, ben 
buradan Çakıcı ile konuşarak onu sadece olayın dışında tutmaya çalıştığımı ifade etmeye 
çalışıyorum. Zaten Devletin üst kademesi bana yardımcı oluyorken benim onun neden 
yardımına ihtiyacım olsun ki? Ama ilk konuşmadan beri ben o insanı bu olayın hep dışında 
tutmaya kimseye bir zarar vermemesine çalıştım. Ben aldığım parayı bankaya yatırdığımda 
bankadaki çıkar durdu. Banka likit bir banka idi. Her zaman her şeyi karşılayacak 
durumdaydı. Ancak bir bankadan çekiliş sürekli devam ederse hiçbir bankanın dayanması söz 
konusu olamaz, çelişirler. Sürekli Merkez Bankası'na, hazineye, sayın Başbakan'a ve sayın 
Güneş TANER'e hepsine bir biçimde ilettik. Bankadan para çıkışı oluyor, biz bunları 
karşılıyoruz ama karşılayamayacağımız bir an gelir, sizler bu konuda bizi tatmin etmelisiniz. 
Dayanabildiğimiz kadar dayandık, fakat hakkımızdaki menfi yazılar durmuyor. Durmayacağını 
sanıyorum. Nereye kadar muhtemelen benim büyük biçimde bu işi ağır bir ceza görmem, 
Bankanın batmasıyla neticelenebilir. Bütün bu konuşmalarımın hepsini özetlediğimde; 

97'nin mayıs ayına kadar dilerim, 98'in Mayıs ayına kadar hiçbir devletle ticari ilişkisi 
olmamış, siyasi, politik beklentisi olmamış, hiçbir yanlış şeye karışmamış bir insan, 98'in 
Mayısından itibaren Türkbank'la alakalı mecburen ağır tehditler altında Çakıcı'yla görüşmüş, 
hiçbir yardım almamış, siyasiler Korkmaz'ı görüp ona sınırsız destek vermiş, bankayı al, 
medyaya gir sonra böyle sorumsuz desteğin, biz cezalandırmak için mücadele eder, yarışır hale 
gelmiş, bu kasetin ümit ediyorum ki yayınlanması ihtimali olmaz. Yayınlanmasına ihtiyaç 
kalmaz. Çünkü yayınlanmasından sonraki durumu görüyor gibiyim. Felaketleri görüyor 
gibiyim. Ben bu konuşmalar yaparken bankayı kaybetmiş, iş hayatı, ticari onuru, haysiyeti iflas 
etmiş ve daha kötü günlere hazırlıklı biri olarak konuşuyorum. Bu kaset bittikten sonra ne 
olacağını kestirmekte son derece güç görüyorum. Zorlanıyorum. Ama benim Çakıcı'nın 
yardımına, desteğine hiç ihtiyacım olmadı. Onu hiçbir maksatla, hiçbir anlamda kullanmadım. 
Kullanmaya ihtiyacım olmamıştır. O Milliyet gazetesi, Türk Ticaret Bankası, hepsi, hepsi 
oyunun bir parçasıydı diye düşünüyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. 
Off...! 

4-İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığın(EK-4/3) 

Hazırlık: 1997/666 
Esas: 1998/1804 ve 
İddianame: 1998/1698 sayılı iddianamesinde 
SanıklanKorkmaz YİĞİT,Mehmet KOCABAŞ,Hayyam GARİPOĞLU,Mehmet Emin 
CANKURTARAN,Duran AKBULUT,Aydoğan SEMİZER,Yavuz ATAÇ,Atilla 
YILDIRIM,Hüsnü GÜLEN hakkında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle 
katılmak-Resmi ihaleye fesat karıştırmak cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle 
yardım 6136 sayılı kanuna muhalefet ile suçlanmış. 

Alaattin ÇAKICI ' nın 17.08.1998 tarihinde Fransa ' in Nice kentinde sahte diplamıtk 
pasaportla yakalanarak 18.08.1998 tarihinde Türkiye' ye iade amacıyla tutklanmasındn sonra 
Türkiye' de yayın kurumlarda yayınlanan ses bantlarında Alaattin ÇAKICI ' nın Türkiye ' de 
bulunan bazı siyasetçilerle telefon görüşmeleri yaptığının meydana çıktığını,bu yayınların 
tahkikat konusu ile ilgili görülerek ihbar kabul edildiği ve yayın yapan kurumlardan ses 
bantlarının temin edildiğini, 

Bu aradajçel Milletvekili Fikri SAĞLAR ve arkadaşı tarafından 13.10.1998 tarihinde 
basına açıklanan bir şikayet dilekçesi ekinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilen ve 
oradan da Birleştirme Kararı ile Savcılığa gönderilen evrak ekindeki ses kasedinde,Alaattin 
ÇAKICI ile Korkmaz YİĞİT ' in müteaddit telefon görüşmeleri yaptıklarının görüldüğünüzü 
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kaset içeriği nazara alınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Genel Müdürlüğü tarafından 
15.10.1998 tarihli dilekçe ile,cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve Türk Ticaret 
Bankasının satış ihalesine fesat karıştırmak suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu. 

istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde istihsal olunan kararlara istinaden dinlenen 
telefonlardan Alaattin ÇAKICI 'nın bazı işadamlan ve kamu görevlileri ile de müteaddit 
telefon görüşmeleri yaptığının tespit edildiğini .Bu telefon görüşmelerinin 
incelenmesinden,cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturan ve bu teşekkülün amacı 
doğrultusunda çok sayıda eylem gerçekleştiren Alaattin ÇAKICI 'nın bazı 
işadamları,siyasetçiler ve kamu görevliler ile irtibat kurduğu ve bu ilişkileri yıllardır 
sürdürdüğü,gerek bizzat kendisi,gerekse irtibat kurduğu kişiler aracılı ile »kendisine ve irtibatı 
bulunduğu kişilere çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla kamu ihalerine ve özelleştirmelere 
müdahalelerde bulunduğu,bazı ihale ve özelleştirmelerin sefahat ve sonuçlannda etkili olmaya 
ve hatta konuda önemli yerlere yapılacak bazı atamalarda irtibatlı bulunduğu kişiler lehine 
sonuç almaya çalıştığı görüldüğü. 

Alaattin ÇAKICI ile bir irtibat kuran kişilerin ,adı geçenin oluşturduğu teşekkülün halk 
arasında korku,endişe ve panik yaratan tehdit gücünden istifade etmek maksadıyla bu teşekkül 
katıldıklan,birçok eylem ve faaliyetlerinde aracılık yaparak yardım ettikleri ve bazı resmi 
ihalelere katılmak isteyenleri ihaleden çekilmeye sevk etmek sureti ile belirtilen suçlan 
işledikleri iddia edilmiştir. 

Belirtilen iddialarla ilgili olarak İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde adı 
geçen sanıklann yargılanması halen devam etmektedir. 

5- Dönemin Başbakanı Ahmet Mesut YILMAZ'ın 11 Kasım 1998 tarihli Arena 
Özel Programında yaptığı açıklamalardan soruşturma konusu ile ilgili olanlar aşağıda 
belirtiImiştir;(EK-4/4) 

ARENA ÖZEL PROGRAMI 
(KONUK BAŞBAKAN MESUT YILMAZ--11 Kasım 1998) 

HALUK ŞAHÎN : Bütün bu ayrıntıları bir çerçeveye yerleştirebilmek için Sayın Başbakan, 
şunu sormak istiyorum, bir Başbakan'in bir bankanın özelleştirilmesiyle bu ölçüde yakından 
ilgilenmesi normal midir, yoksa burada özel bir durumla, özel bir ilgiyle mi karşı karşıyayız? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Sayın Şahin, özel bir durumla karşı karşıyayız. Türk Ticaret 
Bankası denilen banka bizden önceki hükümetler zamanında iki defa satışa konu hale gelmiş, 
ikisinde de işe mafya karışmış, bu mafya babası karışmış, birinde bir tehdit olayı yaşanmış, 
birinde de bir suikast teşebbüsü yaşanmış, fakat netice alınamamış. 

Şimdi 1997 yılında Türk Ticaret Bankası'nm hisseleri Sandıktan Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na geçiyor. Merkez Bankası'ndaki Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu bankanın 
zor durumdan çıkması için bankaya belli bir para yatırıyor. Bunun akabinde bankanın 
sermayesi arttırılıyor ve neticede bankanın en büyük (şu anda tam bilemiyorum, ama çok büyük 
oranda hissedarı) Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu oluyor. 

Şimdi bizim yapacağımız işlem, bizim dönemimizde yapılan işlem fonun bankadaki 
hisselerini satışı işlemidir. Bir özelleştirme işlemi değildir. Fonun geçici olarak aldığı hisseleri 
satacak, ne kadar hissesi varsa o kadar satacak. Ben bunu başından itibaren çok yakından takip 
ettim. 

İki amacım var bunu yakından takip etmekle; 
1) Mafya'nın bu işe bulaşmasını önlemek istiyorum, 
2) Bu bankanın değerinin altında satılışını engellemek istiyorum. 
Çünkü bugün artık bir sır değil, banka ciddi mali zorluk içerisinde. Bu bankanın ayağa 

kalkabilmesi, eskiden olduğu gibi. Yine bankacılık sektöründe önde gelen bir banka olabilmesi, 
mutlaka bankanın emin ellerde olmasına bağlı. Hem mali bakımdan güçlü, hem de mafyayla 
bağlantısı olmayan ellere geçmesine bağlı. Ben bu olayın başından itibaren çok yakından takip 
ettim. 
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Şimdi isterseniz anlatayım burada, belki size yardımcı olurum, belki biraz uzun sürebilir 
özür dilerim. 
HALUK ŞAHİN : Siz özel ilgi gösterdiniz mi? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Özel ilgi gösterdim, sebebi de budur. 
HALUK ŞAHİN : Evet, böyle bir sebep var, diğer özelleştirmelerle, banka satışlarıyla bu 
ölçüde ilgilenmeniz söz konusu değil. Mafya'nm buna girmesine engel olmaktı diyorsunuz, 
fakat tesadüfe bakın ki, bu son deneyimde de mafyanın bununla ilgilenmesi olayı, şu ya da bu 
şekilde karşınıza çıkıyor. Bunu ne zaman ilk defa hissettiniz, hem Korkmaz YİĞİT 
bağlamında, hem de diğer talipliler bağlamında. 
UĞUR DÜNDAR : Evet, Korkmaz YİĞİT size Meclis'te 15-20 dakikalık ayaküstü 
görüşmede Alaattin ÇAKICI'dan bir şekilde bahsetmiş. Yani ben ona ev sattım demiş ve 
Alaattin ÇAKICI'yla irtibatlı olmadığını gösterir bazı konuşmalarda bulunmuş. 

Siz Mafya'yla mücadele eden bir Başbakan'siniz ve bu konuda deneyimli sayılırsınız. 
Korkmaz YİGİT'in o üslubundan, Korkmaz YİĞÎT'le ilgili acil bir soruşturma gerekir 
kanaatine varmadınız mı, yani o size bir işaret vermedi mi? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Müsaade ederseniz ne yaptığımı anlatayım. Mayıs ayımn 
sonunda ve Haziran ayının içinde, bana Emniyet'ten bazı bilgi notlan geldi. 

Bu bilgi notlarının özeti şu idi; Alaattin ÇAKICI belli kişileri arıyor ve onlara bu 
ihalede Türk Ticaret Bankası ihalesinde Korkmaz YÎĞÎT'i desteklediğini ifade ediyordu. 
UĞUR DÜNDAR : Yani bu ihaleye katılması muhtemel bazı kişileri arıyor ve onlara bu 
mesajı mı veriyor? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Muhtemel olanlar da var, bazı başka mafya liderleri de var, 
onlar hangi bağlantıyla aranır onu bilemiyorum ama iki, üç kişinin konuşması hakkında bana 
bilgi notu getirdiler ki, Alaattin ÇAKICI Türk Ticaret Bankası ihalesinde müdahildir ve 
Korkmaz YİĞİT'ten yana ağırlık koymaktadır. 

Ben bu bilgiye vakıf olduktan sonra Güneş TANER'İ aradım. Dedim ki, bakın bu 
ihalede Korkmaz YİGİT'in arkasında Alaattin ÇAKICI var, bana Emniyet'ten gelen bilgi bu 
yöndedir, ne yapın yapın Korkmaz YİGİT'in bu ihaleye girmesini engelleyin. 

Aslında benim Sayın Taner'e söylediğim bir siyasi talimattı. Bu hukuken mümkün olur 
mu, olmaz mı bilmiyorum, yani elimizdeki deliller ona yeterli mi, değil mi o ayrı bir konu, ama 
Sayın TANER dedi ki, "Merak etmeyin ben gerekeni yapacağım, çünkü nedice itibariyle fonun 
bu hisselerinin satışı hazinenin onayına tabi, yani yeni devralan kişiyi hazine onaylayacak ve 
neticede satış işlemi hazineden tekemmül edecek. 

Sonra, herhalde bir yerden bunu öğrendi, Korkmaz YİĞİT defalarca beni telefonla 
aradı, kardeşime gitti beni görüştür diye, ben görüşmedim, başkaları araya girdi yine 
görüşmedim ve görüşmememin nedenini de açıkça söyledim. 

Yani o kişinin Alaattin ÇAKICI'yla ilgisi var ve onunla konuşmam dedim. En son 
olarak, o gün, görüştüğümüz gün, sayın CİNDORUK beni telefonla aradı. Dedi ki, biliyorum 
bu konuda senin rahatsızlığını ama Korkmaz YİĞİT bana geldi, bana bazı şeyler anlattı, bunları 
senin de Başbakan olarak bilmende fayda var, 5 dakika bir randevu vermeni rica edeceğim, hay 
hay dedim bugün gelsin. O gün öğleden sonraydı, saat kaç bilmiyorum (söylediği gibi 4-5 filan) 
olabilir, çünkü Meclis devam ediyordu, yukarıya benim odama Sayın KAMHİ ile beraber 
geldiler, şimdi oradaki görüşmeyi söylüyorum. 

"Benim Alaattin ÇAKICI'yla tek ilişkim bundan seneler önce, telefonla beni arayıp, 
benden bir daire almak istemesidir. Ben bunun üzerine dairesi kendisine verdim, hiç yüzyüze 
gelmedim, hayatta hiç görüşmedim, tek görüşmem bundan ibarettir. Daire diyelim ki, 1 milyon 
dolar değerinde ise ertesi gün bana (şimdi hatırlamıyorum ama başörtülü bir kadınla) 300 bin 
mi, 350 bin mi ne bir dolar para gönderdi nakit olarak, hiç vermeseydi ben yine isteyemezdim, 
çünkü ben bunlardan korkarım. Ben mafyadan filan çok korkarım, ama dedi size çocuklarımın 
üzerine yemin ederim ki, şerefim üzerine yemin ederim ki, ondan sonra benim ÇAKICI'yla 
hiçbir ilişkim olmadı, bu ihale işinin içinde ÇAKICI yoktur, ÇAKICI'nın yaptığının tam tersine 
bana karşı bir komplodur. Yani benim bu işe girmemi engellemek için yapılmış bir komplodur, 
ben sizden hakkımı korumanızı istiyorum, ben hayatımda hiçbir Başbakan'la görüşmedim, 
Ankara'ya hiç gelmedim. İlk defa size geliyorum, benim hakkıma sahip çıkın, ben sizden bir 
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şey istemiyorum. Benim param da var, en iyi teklifi ben vereceğim, benim önümü açın. Burada 
da bana daha önce bir Kamuran ÇORTÜK'e, bir Halit ÇINGILLIOGLU'na ortaklık teklif 
ettiğini, ikisinin de kabul etmediğini söyledi, bir de beni dedi şeyden tahkik edebilirsiniz, sizin 
Başmüşaviriniz Emekli Amiral Güven ERKAYA var, benim 20 yıllık dostumdur, o beni bilir, 
beni ondan da tahkik edebilirsiniz". 
UĞUR DÜNDAR : Ettiniz mi? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Şimdi söyleyeceğim, doğrusunu isterseniz bu görüşme 
sonrasında kafam karıştı. Yani kendisi bunları o kadar inandırıcı, o kadar kefil göstererek, 
yemin ederek, o kadar ikna edici bir şekilde söyledi ki, ben adama karşı haksızlık yapmış 
olabileceğimiz düşüncesine kapıldım. Bizim oylamaya inmemiz gerekirdi acilen, KAMHl"e 
benimle beraber oylamaya geldi, oylamadan beraber çıktık, Korkmaz YÎĞİT bizi Meclis"n 
lobisinin kapısında bekliyordu, ben dedim ki, gidin tamam, teklif verebilirsiniz dedim, yukarı 
çıktım, Güneş TANER" telefon açtım, dedim ki, bak sana daha önce böyle böyle demiştim. 
ÇAKICI'yla irtibatı konusunda bende bilgi var demiştim, ama adam bana geldi bunları, bunları 
söyledi, ben bunları yine tahkik edeceğim, ama adama bir haksızlık yapmayalım, siz ihaleye 
sokun bunu dedim. 

Sayın TANER de bana dedi ki, zaten ihaleye girmesinin bir önemi yok, netice itibariyle 
kim alırsa ihaleyi bize gelecek, şeyiniz yapacak, dedi. Buna göre o zaman söylüyorum Merkez 
Bankası'na dedim. 

Ama ben ertesi günü Emniyet Genel Müdürü'ne ve MİT Müsteşan'na dedim ki, bu 
şahıs bana geldi, Alaattin ÇAKICI'yla bu ev işi dışında doğrudan hiçbir irtibatının olmadığını, 
ihale işinde aralarında hiçbir şekilde görüşme olmadığını, haksızlığa uğradığını söyledim, 
sizlerden Alaattin ÇAKICI'yla, Korkmaz YİĞİT arasında doğrudan ilişkiyi bana tetkik 
etmenizi istiyorum, buna dair bir delil istiyorum. 

O günlerde yurtdışındaydı Sayın ERKAYA, bir hafta kadar sonra bana geldi, toplu bir 
görüşme yaptık, sonra o görüşme bitmeden Sayın ERKAYA'yı aldım, Başbakanlık Konutunda 
ayrı bir bölmeye gittik, orada dedim ki, Korkmaz YİĞİT nasıl bir adamdır, dedi ki, 20 senedir 
tanırım, herhangi bir yanlışım görmedim. Peki, Alaattin ÇAKICI'yla irtibatı olabilir mi dedim, 
sanmıyorum ama bir daha araştırayım sizin için dedi. Sayın ERKAYA'yla, Korkmaz YİĞİT'le 
ilgili konuşmamız bu idi. 
UĞUR DÜNDAR : Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde daha sonra bazı kasetlerin olduğu 
ortaya çıktı. 
UĞUR DÜNDAR : Bakın Sayın ÇÖRTÜK, Korkmaz YİĞİT bu Türk Ticaret Bankası 
ihalesine pek çok işadamı katıldı, onları itham etmiyor, sadece sizinle ilgili çok ciddi iddiaları 
var, bu nedenle size bunları sormak durumundayız, sizin de bunlara tek tek yanıt vermek 
durumundasınız. 

Sayın Başbakan, siz Kamuran Bey'in yanından ya da sizin yanınızda olduğu bir sırada 
Sayın Gazi ERÇEL'i arayıp ta böyle bir şey söylediniz mi? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Hayır, Kamuran Bey'de böyle bir şey olmadığını söylüyor, 
tabii bunun bir muhatabı da Gazi Bey. 
UĞUR DÜNDAR : Sayın Gazi ERÇEL'de arayabilirler bu arada. 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Ben bugün biraz da bilgilerimi tazelemek için Sayın Gazi 
ERÇEL'i dün akşam kendisini aradım, evinden görüştüm, dedim ki, ben seni aramışım ve 
demişim ki, böyle böyle işte bu şahsa yardımcı olun. Kendisi de bana hiç böyle bir görüşmemiz 
olmadı, benim sadece ERÇEL'le bir defa görüşmem oldu. Kendisine dedim rakam nedir? Bana 
dedi ki, biz bu banka için fondan 485 milyon dolar para yatırdık, bunun büyük kısmı gitti. Ama 
bir kısmı şu anda bankanın içinde. Eğer 400 milyon dolar teklif gelirse ben bunu re'sen 
sonuçlandırırım. 400'ün altında bir fiyat gelirse o zaman ben bunu hükümete getirmeye 
mecburum. 

Buna rağmen ihaleye katılan diğer ikinci teklifi veren firma ZORLU Firması ihaleden 
bir gün önceki gece bana geldi, Ahmet ZORLU yanında Genel Koordinatörü olan bir arkadaş, 
kendilerine dedim ki, eğer 500 milyon dolardan yukarı fiyat vermeyecekseniz bu ihaleye 
girmeyin, çünkü 500'den aşağı vermeyeceğiz. 
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UĞUR DÜNDAR : Korkmaz YÎGÎT'in de iddiası şu; 505 milyon dolara kadar çıkabilirsiniz 
oradan yukarıya çıkmayın demişsiniz. 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Şimdi ona geleceğim, dedim ki, 500 milyon dolardan aşağı 
biz bu bankayı vermeyiz. Yani Gazi ERÇEL bana 400'e verebiliriz dedi ama, biz oraya fondan 
485 milyon dolar yatırmışsak 485'in, 500'ün altındaki bir rakamı bizim kamuoyuna 
anlatmamız zor, siyasi bakımdan. Ben dedim ki, 500'ü geçmeniz lazım. Ahmet ZORLU'da 
bana dedi ki, o zaman biz de mecburen 505'e çıkarız. Bunun üzerine ben gece saat 24.00 ve 
01.00 Kamuran ÇÖRTÜK'ü aradım. Kamuran ÇÖRTÜK zannediyorum o sırada Korkmaz 
YÎĞÎT'le bu televizyonun pazarlığını yapıyorlarmış, benim arama sebebim şu; Ahmet ZORLU 
bu konuşma arasında bana dedi ki, O şahsın Alaattin ÇAKICI'yla beraber olduğunu bütün 
istanbul biliyor. Korkmaz YİĞÎT için bunun üzerine ben de Kamuran ÇÖRTÜK'ü aradım, 
dedim ki, bak bu şahısla ilgili böyle bir iddia var. Bana dedi ki, ben beraberim şimdi geleyim 
dedi. Bana geldi, bir saat kadar evde oturduk, aynı şeyi ona da söyledim. Yani dedim ki, 500'ün 
üstüne çıkması lazım. İkinci olarak böyle bir şey söylendi, yani bu ilişkiyi herkes biliyormuş, 
bize daha henüz resmen gelmedi ama, bütün İstanbul bunu biliyormuş, böyle bir şey varsa yine 
vazgeçsin dedim, girmesin bu işe. 
HALUK ŞAHÎN : Efendim ben o noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz dediniz 
ki, Türk Bank'a ben özel ilgi gösterdim ve iki amacım vardı. Bir tanesi buna mafyanın 
girmesini engellemek, ikincisi bu mümkün olduğu kadar yüksek fiyata satmak. 

Şimdi mafyanın girmesini engelleme amacında, bazı devlet birimlerinin size eksik bilgi 
vermesi, ya da başka bir nedenle ortaya bir eksiklik çıktığı sonuçta ihalenin iptaline kadar gitti. 
Yani bir takım devlet birimleri Korkmaz YÎĞÎT'le Alaattin ÇAKICI'nın konuşmasını 
diledikleri halde, bu bilgi size iletilmediği için o aradığınız somut kanıtı bir türlü bulamadınız 
ve ihalenin iptali için, hukuki bir gerekçe bulamadınız ikincisi, mümkün olduğu kadar yüksek 
fiyata satma amacına gelince, siz mafyayla bağlantıya benzer bir şekilde böylesine büyük bir 
rakama talip olan bir kişinin maddi gücü hakkında herhangi bir araştırma yaptınız mı, böyle bir 
araştırmanın yapılması gerekmez mi? Çünkü sonradan ortaya çıkan gerçekler, Korkmaz 
YÎGÎT'in aslında bu türden bir yükün altına giremeyecek durumda olduğunu ortaya çıkarıyor 
ve ortaya teminat mektupları nedeniyle, sizi gene zor durumda bırakan bir takım durumlarda 
karşı karşıya bırakıyor. 
UĞUR DÜNDAR : Bir de Korkmaz YÎĞİT'e mesajı niçin Kamuran ÇÖRTÜK'le 
gönderiyorsunuz, artık Korkmaz YÎĞİT sizinle tanışmış, neden Kamuran ÇÖRTÜK 
aracılığıyla? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Ben daha önce Kamuran ÇÖRTÜK'ü aradım, bana Cefı 
KAMHÎ ile beraber geldiği zaman, ben ortaklık teklif ettim, kabul etmedi deyince ben 
Kamuran ÇÖRTÜK'ü aradım, bu adamla ilgili bir araştırma yap dedim, bunun bağlantısı var 
mı, yok mu ÇAKICI'yla? 

Dediğim gibi aynı şeyi Emniyet'e söyledim, MİT'e söyledim, Güven ERKAYA Paşa'ya 
da söyledim. Yani ben her yerden bana daha önce gelen ve Korkmaz YÎGÎT'in kabul etmediği 
bu bilgileri tahkik etmeye çalışıyorum. O çerçevede Kamuran Bey'e de söyledim, Kamuran 
Bey, arada bir iki defa görüştük böyle bir ilişkiyi tevsik edecek bir şey yok dedi, bir bilgi yok 
dedi. O gün bana bu iddia ortaya atılınca Ahmet ZORLU tarafından tekrar aradım Kamuran 
Bey'i tesadüfen o sırada beraberlermiş ve bu televizyon pazarlığı için, dedi ki beraberiz ben 
geleyim dedi, gece saat 01.00, 02.00 neyse geldi kendisine bunları söyledim, bu iddiayı 
söyledim, 500 milyon doların altında vermeyeceğimizi söyledim, eğer böyle bir ilişki varsa 
ertesi günkü ihaleye girmemesini söyledim. 
HALUK ŞAHÎN : Peki efendim, bu kadar parası var mı acaba? 
UĞUR DÜNDAR : Bir şey daha var efendim, onu da ben ilave etmek istiyorum, bu 
konuşmadan sonra Kamuran ÇÖRTÜK'le yaptığınız konuşmada ZORLU Grubu'nun 505 
verdiğini öğrendikten sonra Korkmaz YİĞİT'in iddiası şudur ki, siz ÇÖRTÜK vasıtasıyla 
Korkmaz YÎĞÎT" mesaj gönderiyorsunuz, ZORLU 505'e kadar çıkacak, 510 verebilir şeklinde 
mesaj gitti mi? 
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BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Sayın DÜNDAR, ertesi gün yapılacak olan bütün toplumun 
gözü önündeki bir açık arttırma, yani televizyondan herkes izleyecek, televizyona da biz 
verdirdik, yani normal fonun satışı televizyonda verilmez, biz verdirdik. 

Biz istiyoruz ki, orada 1 milyar dolara çıksın, ama biz şunu söylüyoruz, 500'ün altında 
bu işi alacağınızı düşünüyorsanız biz bunu iptal ederiz yine vermeyiz. Bir kere kendinizi 
500'ün üstünde hazırlayın, ertesi gün buna rağmen Korkmaz YÎĞİT girdi ve bildiğiniz gibi 600 
milyon dolara çıktı. Birisi zannediyorum 595 verdi, biri 600 verdi, biri de 5 milyon ondan aşağı 
yani 5'er milyon dolar farkla neticede 600 milyon dolara Korkmaz YİĞİT en yüksek fiyatı 
vermiş oldu. 

Şimdi burada önemli olan hadise şu; belki bilinmeyen hadise şu, şu anda bu ihalenin 
hukukî durumu henüz sonuçlanmış değil, mevduat fonu, mevduat sigortası fonu bir ihale 
komisyonu kurmuş, o ihale komisyonu ihaleyi yapmış, yönetim kuruluna bildirmiş, yönetim 
kurulu henüz daha ihaleyi sonuçlandırmamış, ihaleyle ilgili karar vermemiş, şu anda Korkmaz 
YİĞİT'in bir tek statüsü var, ihalede en yüksek fiyatı veren kişi. 

Ama bu arada Merkez Bankası hazineye yazmış, ihalede böyle böyle çıktı, buna göre 
eğer biz, Fon Yönetim Kurulu bu ihaleyi sonuçlandırırsa, kararını verirse, hazine olarak, siz 
hangi şartlarla bunun devrine razı olursunuz, işte dediğiniz inceleme orada devreye giriyor. 

Yani ihale sonuçlanmadan, ihale konusunda Fon Yönetim Kurulu kesin kararını 
vermeden, şu anda hâlâ verilmemiştir, Merkez Bankası Hazine'ye soruyor, eğer Yönetim 
Kurulu karar verir de bu ihale sonuçlanırsa, sizin deviri onaylamak için arayacağınız şartlar 
nelerdir? 
HALUK ŞAHİN : O zaman biraz çok geç olmuyor mu Sayın Başbakan'ım? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Hayır, bilakis erken oluyor. Normalde ihalenin sonuçlanıp, 
ondan sonra Merkez Bankası'nın bunu sorması lâzım. 
HALUK ŞAHİN : Başbakan'a teminat mektupları meselesine geri dönerek soru yöneltmek 
istiyorum, çünkü çok önemli ve Sayın Başbakan'ın bu konuda en çok eleştirildiği noktalardan 
bir tanesi. Korkmaz YİĞİT bu ihaleye belirli beklentilerle giriyor, anlatılana göre, fakat ihale 
bu beklentilerin çok üzerinde bir rakamla sonuçlanınca aradaki farkın kamu bankalarından 
alınacak teminat mektuplarıyla örtüleceği üzerine birtakım senaryolar bina ediliyor. 

Bunlar ne kadar doğru efendim ve sizin bu senaryolar içinde herhangi bir rolünüz oldu 
mu? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Oldu ama, ters yönde oldu. Şimdi 4 Ağustos tarihinde ihale 
yapılıyor, ihalede en yüksek fiyatı Korkmaz YİĞİT veriyor. Ben ertesi günü MİT Müsteşarı'nı 
arıyorum, bana Korkmaz YİĞİT'le ilgili dosya gönderin diyorum. MİT Müsteşarı bana diyor 
ki, Korkmaz YİĞİT hakkında bizim hiçbir dosyamız yok. 

Aynı gün yani 5 Ağustos günü Korkmaz YİĞİT beni arıyor, ihalenin ertesi günü bana 
geliyor ve o ikinci buluşmamızdır, medyada yaptığı girişimleri anlatıyor. Şu televizyonları 
aldım, gazetelerle görüşüyorum, bunu alacağım fılan-falan, bir de Nesim MALKİ cinayetiyle 
ilgili bana bilgi veriyor. Yani o cinayeti işte belli bir kişinin işlediğini iddia ediyor, o kişi aynı 
zamanda, o cinayette öldürülen kişinin cenazesine katıldığını fılan-falan ve gidiyor. Gittikten 
sonra ben Güneş TANER'İ arıyorum, diyorum ki, bu adam bana geldi medyadaki birtakım 
şeylerinden bahsetti. Zannediyorum bizden bir talebi olabilir, bak atlamayın hiçbir kamu 
bankasından kendisine hiçbir kredi veya mektup vermeyeceksiniz. 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Şimdi önemli olan o değil, Sayın Bakan'a Alaattin 
ÇAKICI'yla irtibatlı olduğunu, kendisine sürekli para verdiğini, bu şahsın kendisine telefon 
edip, çocuklarının okul arabasının plakasını söylediğini, bilmem işte yurt dışında okuyan 
çocuklarının adresini söylediğini, dolayısıyla haraç vermeye mecbur kaldığını ifade ediyor. 

Sayın Bakan bunu bana aktardı, ya ertesi gün ya daha sonra, bu benim için çok 
önemliydi, çünkü ben 30 Haziran'da yani ÇAKICI'yla hiçbir ilişkisi olmadığını söylediği 
tarihten o güne kadarki 3 ay içerisinde Emniyet'i, MİT'i, işte böyle özel dostları, hepsini 
zorlayarak bu konuda hiçbir bilgi alamadım. Ama kendisi bunu bizzat Sayın Bakan'la 
görüşmesinde ifade ediyor, Sayın Bakan da bunu kaydettiriyor istihbarat bölümüne, 5 Ekim 
günü Sayın Ecevit, ben, Sayın Korkmaz YİĞİT ve Sayın Kutlu AKTAŞ ve Sayın Hüsamettin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 1 4 4 -

ÖZKAN dördümüz Başbakanlık Konutu'nda buluştuk, Sayın Bakan bize görüşmenin 
deşifresini getirdi ve biz o gün bu ihaleyle ilgili bütün işlemleri iptal etmeye karar verdik. 
UĞUR DÜNDAR : O sırada Sayın Fikri SAĞLAR'ın bantları yayınlanmış mıydı efendim? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Hayır, hayır şimdi bu 5 Ekim onun yayınlanması 13 Ekim. 
Ondan 8 gün önce. 
UĞUR DÜNDAR : Yani o bantlar çıkmadan söz böyle bir karar aldınız. 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Ben ilk defa olarak Korkmaz YİĞÎT'le kendi beyanının 
hilafına Alaattin ÇAKICI arasında böyle bir irtibat olduğunu 30 Eylül tarihinde İçişleri 
Bakanımız'a kendisinin yaptığı beyandan anlıyorum. Sayın ECEVIT, Sayın ÖZKAN ve Saym 
AKTAŞ oturduk, değerlendirdik ve bu işi durdurmaya kararlaştırdık. 

Saym TANER o sırada Amerika'da, zannediyorum IMF toplantısında. O gün kendisini 
aradım, dedim ki, bu ilişkiyi biz tespit ettik, bu ihaleyi kesinlikle iptal edelim. 

Saym Hüsamettin ÖZKAN'a kendisi yine gelmiş, görüşmüş, görüşmenin sonunda 
demiş ki, eğer Hükümet istemiyorsa ben bu ihaleden çekilirim. Bunun üzerine yine orada 
kararlaştırdık ki, bir yandan Sayın TANER'e talimat verirken, bir yandan da Sayın ÖZKAN'ın 
kendisinin arasın ve Hükümetten çekilmesini istediğini kendisine iletsin. 

Saym ÖZKAN ertesi gün veya iki gün sonra İstanbul'da kendisini arıyor ve bizim bu 
kararımızı kendisine iletiyor. 
HALUK ŞAHÎN : Efendim, Korkmaz YİĞİT'le Alaattin ÇAKICI arasındaki ilişkiden söz 
ederken, Sayın Güneş TANER'e geçmeden önce bir konuyu açıklığa kavuşturmamızda yarar 
var zannediyorum. 

Siz Sayın Korkmaz YİĞİT, Sayın İçişleri Bakanı'm ÇAKICPyla sürekli konuştuğunu 
itiraf edinceye kadar ve bu orada kaydedilinceye kadar bir delil bulamadığınızı söylüyorsunuz, 
oysa bu türden somut delil varmış ki, 13 Ekim'de Sayın Fikri SAĞLAR bunları yayınladı. 

Şimdi Korkmaz YİĞİT diyor ki, dün yayınlanan ünlü bandında "Madem beni 
dinliyorlardı, madem ki beni izliyorlardı, o halde benim Alaattin ÇAKICI'yla aslında bir korku 
ilişkisi içinde olduğumu, ondan çok korktum, tehditlerinden yıldığım için bu türden işlere 
giriştiğimi de, niye o türden bantları yayınlayıp, gerçeği ortaya koymuyorlar diyorlar? 

Sayın İçişleri Bakanı'nm Korkmaz YİĞİT'le konuşmasından bu zamana kadar bir 
zaman geçti. O zamandan bu yana Korkmaz YİĞİT'in ÇAKICI'yla ilişkisini kanıtlayan, teşvik 
eden, niteliğini belirten birtakım başka kanıtlar, başka bantlar buldunuz mu, bunları açıklayacak 
mısınız, ne zaman açıklayacaksınız? 
UĞUR DÜNDAR : Bir de şöyle bir ilave yapacağım efendim ben, Haluk ŞAHİN'in 
sorusuna. Korkmaz YİĞİT, bu işlere girmeden önce kendi çapında başarılı olmuş, iyi konutlar 
üreten bir mimar-müteahhit. Eğer devlet Alaattin ÇAKICPyı gerçekten izliyor olsaydı, 
Korkmaz YİĞİT'le Alaattin ÇAKICI arasında, Korkmaz YİĞİT'in iddiasma göre tehditlere 
dayanarak gelişen, bu diyalogları varsayalım ki, farklı bir diyalogda olabilir, farklı boyutta 
konuşma da geçebilir. 

Yayınlandığı gibi, aralarında küfürleşmeye dayanmayan, birbirleriyle ahbap olduklarını 
ima eden, izlenimi veren bir şekilde de konuşabilirler. Yani sonuçta Korkmaz YİĞİT, Alaattin 
ÇAKICI ilişkisi devletin arşivlerinde olduğuna göre, tespit edilip Korkmaz YİĞİT'in bugün 
karakollara, emniyete, nezarete düşmesi, itibarının, aile hayatının, bütün sosyal statüsünün 
perişan olması neticesini doğuran bu süreç engellenmez miydi? Bugün bence, Korkmaz YİĞİT 
olmasaydı, bir başka işadamı aynı şekilde, aynı akıbete uyrayabilirdi. 

Yani siz, mafyayla mücadeleye baş koyduğunu söyleyen bir Başbakan olarak, bir 
mücadele gerçekten var, bunun hesabını ilgililerden sormuyor musunuz ve sormayacak 
mısınız? 

Yani sonuçta; Korkmaz YİĞİT, bu sistemin yarattığı adeta bir kurban noktasına geldi. 
Çünkü iyi bir müteahhitken-mimarken, kendi çapında konutlar yaparken birden bire tırmanıyor, 
çapını aşan işlere giriyor, parasal darboğazlar karşısına çıkıyor ve bir yığın komlikasyondan 
sonra dün akşam yayınlanan bantla ifade ettiği gibi bitmiş, tükenmiş bir insan haline geliyor. 
Bu bir bakıma, devletin ortaya çıkarttığı çok hazin bir tablo değil mi efendim, başka iş 
alanlarım da bekleyen bir tehdit değil mi? 
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BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Bir de meseleye tersten bakalım. Ne diyor Korkmaz YİĞİT 
dünkü kasetinde, ben diyor Türk Ticaret Bankası işinden vazgeçmiştim, adeta beni zorla 
yeniden bu işe sevk ettiler diyor. Acaba kendisine bu baskı nereden gelmiş, yani kim Korkmaz 
YlölT'e sen illâ bu işe gir diye baskı yapmış. Onun cevabını işte şimdi aradığınız, bulduğumuz 
cevaptır. Bu işe onu zorlayan malum kişidir, mafya başıdır. 
UĞUR DÜNDAR : Ama işte ben de söylüyorum ki, o kişiyi mafyanın kurbanı olmak, adı 
olmaktan kurtarmak ta devletin görevi değil midir? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Nasıl olur o Uğur Bey, yani siz şimdi kendinizi onun yerine 
koyun, size böyle bir baskı geldi, gideceksin ihaleye gireceksin, biz değenlerini korkutacağız, 
tehdit edeceğiz, ihaleyi sen kazanacaksın, sonra da bize şu kadar pay vereceksin, şu kadar haraç 
vereceksin. Bu durumda ilk sorumluluk size mi düşer, devlet olarak bana mı düşer, siz gelip 
bana doğru konuşmak zorunda değil misiniz, ben böyle bir tehditle karşı karşıyayım diye? 
UĞUR DÜNDAR : Hayır, devlet dinliyor efendim zaten, devlet dinliyor. 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Bir dakika ona açıklık getirelim, bir dakika hayır, hayır o 
kadar değil, o kadar uzun boylu değil. 
UĞUR DÜNDAR : Öyle mi? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Evet, Korkmaz YİĞİT'le ilgili herhangi bir dinleme karan 
yok. Korkmaz YÎĞÎT'in telefonunu Emniyet dinlemiyor, Emniyetin mahkeme kararıyla 
dinlemekte olduğu bir şahıs eğer bunu ararsa o ancak polisin arşivine girer. Ama hakkında 
dinleme karan olan kişilerin her telefonlan da dinlenemiyor. Bir de orada başka şeyler var, 
uydu telefonlan bilmem neler, oradan ararsa, buradan ararsa veya bu sisteme düşerse ancak 
dinlenebiliyor. 

Şimdi sizin söylediğiniz konu, beni en çok sıkıntıya sokan konudur. Yani ben 30 
Haziran'da Korkmaz YÎĞÎT'le o malum ilk görüşmeden beri Emniyeti, MÎT'i sıkıştınyorum, 
bana Korkmaz YÎĞÎT'le Alaattin ÇAKICI arasında irtibatı delillendirin diyorum, bana bunu 
vermiyorlar, sonra ortaya bir kaset çıkıyor. Bu kaseti ben ne zaman öğreniyorum, Uğur Mumcu 
Merkezi'nin açılış günü, sizin arkadaşınız Tuncay ÖZKAN, Fikri SAĞLAR'la görüşüyor; Fikri 
SAĞLAR, bana kaseti dinletiyor, gece beni arıyor diyor ki, ben dinledim böyle bir kaset var 
sizden bunu gizliyorlar. Ben, ertesi gün emniyeti tekrar çağırıyorum, diyorum ki, güvendiğim 
birisi bana böyle böyle bir bilgi getirdi, bütün arşivleri tarayın bunu bulun. Çünkü Fikri 
SAĞLAR'da diyor ki, ben bunu polisten aldım. Olur diyorlar yine arayalım, ama bizden almış 
olamaz, olsa olsa bunu ÇAKICI göndermiştir. 

Şimdi zannediyorum 8 Ekim olması lazım bu söylediğim hadise yani Tuncay 
ÖZKAN'ın bana kasetle ilgili bilgi vermesini. Ben emniyeti tekrar uyarıyorum, 13'ünde kaset 
açıklandı, bir gün önce 12'sinde Antalya'da biz Bulgaristan'da mafyayla mücadele konusunda 
bizim polisle işbirliği yapan polis yetkililerini davet ettik, onları Antalya'da ağırladık bir hafta; 
aynı tarihte de benim Balkan toplantısı var, ikisi çakıştı. Onlara ev sahipliği yapan Organize 
Suçlar Daire Başkanı arkadaş da Antalya'da 12'sinde otelde odama geliyor, bana bir bilgi notu 
veriyor. Bilgi notunda açıklanan kasetin bir bölümü var, onunla ilgili not var. Bana ilk gelişi 
bu, dönüyorum ertesi gün Ankara'ya. Fikri SAĞLAR açıklama yapmış, bantını açıklamış, 
benden randevu istediler aynı akşam. CHP'li 3-4 veya 5 milletvekiliyle birlikte Başbakanlık'la 
bana geldiler, kasetin deşifresini verdiler, ben de onların yanında telefon açtım, Organize 
Suçlar Daire Başkanı'na dedim ki, Fikri Bey bana getirdi, kaseti verdi, ben şimdi bunu size 
yolluyorum, bunu inceleyin; orijinal midir, değil midir? Fikri Bey'in iddiasına göre sizden 
çıkmış bu kaset, bunu da bir araştırın bana bilgi verin, inceliyorlar, 2 gün sonra bana geliyorlar; 
Organize Suçlar Daire Başkanı var, istihbarat Daire Başkanı var, ikisi birden geliyorlar. Bana 
dedikleri, istanbul'da bu kaydedilmiş, İstanbul'dan buraya bildirilmiş 21 Mayıs'ta, fakat acil 
bir durum olmadığı için, bir ölüm tehdidi filan olmadığı için bunu önemli kağıtlar arasına dahil 
etmemişler, bana da onun için bildirmemişler; bu ticarî bir konudur diye ve bana dedikleri biz 
bu işte kusurluyuz, ama kötü niyetli değiliz, yani bir atlama olmuş, bir yanlışlık olmuş, bizim 
herhangi bir şeyimiz yok, bir suiniyetimiz yok. 

Bununla tam tatmin olmadım, istanbul Emniyeti'nden bir daha araştırdım, başka bir 
takım konuşmalar da tespit ettim. Ama netice bu, bu beni en çok sıkıntıya sokan konu. Çünkü 
beni sıkıntıya sokmasının seyiri şu; bunu bana söyleyen polis yetkilileri bütün bu mafya 
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babalannın yakalanmasında birinci derecede rol alan insanlar. En büyük emeği olan, en büyük 
katkısı olan insanlar, yani onların iyi niyetinden katiyen şüphe edemem. Ama üç ay benim 
ısrarla takibime rağmen, Emniyet Genel Müdürü'ne, Daire Başkanlan'na ısrarla takibime 
rağmen bu kaset bana gelmedi. Ne zamana kadar? Açıklanmadan bir gün öncesine kadar. 
HALUK ŞAHİN : Peki efendim, o günden bu yana yeni kasetler geldi, benim Korkmaz 
YİĞİT'in Alaattin ÇAKICI'yla ilişkisinin gerçek niteliğini onun iddiasına göre...? 
BAŞBAKAN MESUT YILMAZ: Hepsi geldi, zaten o tarihten sonra yapılan Nesim MALKÎ 
olayıyla ilgili yapılan sorgulamalarda da çok fazla bulguya ulaşıldı. Yani mesele şimdi ben şu 
anda açıklayamam, malum soruşturmanın gizliliği var, ama şu anda mesele artık gayet nettir. 
Alaattin ÇAKICI ilişkisi artık nettir, onun şekli açısından da nettir. 

6-İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13.05.1998 tarih ve 7956-98 sayılı Emniyet 
Genci Müdürlüğüne yazdığı ,duyum konulu yazıda ;(EK-5) 

Son günlerde Türk Ticaret Bankası özelleştirilmesi çalışmalarına hız verilmesi ile bazı 
yerli ve yabancı kuruluşların adı geçen bankanın alımı hususunda talip olduklan, YİĞİT İnşaat 
ve Bank Ekspers'in sahibi Korkmaz YİĞİT'inde talipliler arasında ismininde geçtiğini »geçmiş 
dönemlerde Türk Ticaret Bankasının satın aınmasım engellemek amacıyla çeşitli girişimlerde 
bulunan Alaattin ÇAKICI 'nın gelinen son aşamada kendisi ile arasındaki ilişkinin eski 
dönemlere dayandığı bilinen Korkmaz YİĞÎT ile anlaştığı,ihalede Korkmaz YİĞİT'in yalnız 
kalması amacıyla çeşitli girişimlerde bulunacağı yolunda istihbari mahiyette bilgiler elde 
edildiğini ,bu amaçla Alaattin ÇAKICI'nın Türk Ticaret Bankasının Korkmaz YİĞİT isimli 
işadamı tarafından alınmasını sağlamak amacıyla banka ihalesine katılan diğer kuruluşların 
sahiplerine karşı hertürlü tehdit ve şantaj unsurunu kullanacağı hatta korkutma amacıyla silahlı 
eylemlere tevessül edebileceği değerlendirilmiştir. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 08.06.1998 tarih ve 9721-98 sayılı Emniyet Genci 
Müdürlüğüne yazdığı,duyum konulu yazıda; 

Yukarıda belirtilen 13.05.1998 tarihli yazı ilgi tutularak ,04.06.1998 tarihi itibari ile 
Türk Ticaret Bankası ihalesine katılma hususunda başvuru süresinin sona erdiği,bu tarih itibari 
ile Erdoğan DEMİRÖREN,Ali BALKANER,Hayyam GARİPOĞLU,Azmi OFLUOĞLU, 
Korkmaz YİĞİT'in başvuruda bulunduğu ,banka ihalisine katılmak isteyen diğer işadamlarına 
ise Alaattin ÇAKICI tarafından baskı yapıldığı ve ihaleye girmelerinin engellendiği.ihaleye 
katıldıkları bilinen işadamların ise Alaattin ÇAKICI tarafından yönlendirildiği ve Alaattin 
ÇAKICI ile anlaşmalı olarak onun talimatları doğrultusunda ihaleye katımldıkları ve böylece 
Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi konusundaki ihalenin işadamı Korkmaz YİĞİT 
tarafından alınmasının sağlanması hususunda çaba sarfedildiği ,Alaattin ÇAKICI ve Korkmaz 
YİĞİT ikilisinin kendisinden habersiz değişik firmalarında ihaleye girmesini önemsemedikleri, 
bankanın satın alınması hususunda ihalenin kendi insiyatifleri doğrultusunda 
gerçekleşeceğinden emin oldukları şeklinde isstihbari mahiyette bilgiler elde edildiği 
bildirilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 24.06.1998 tarihli Emniyet Genci 
Müdürlüğüne yazdığı yazıda; 

Türk Ticaret Bankası A.Ş'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait % 84.52 oranındaki 
hissesinin blok satış yöntemi ile ihaleye çıkarıldığı.ancak basında yer alan haberlerde ihaleye 
teklif veren yatırımcılardan bazılarının ihaleye katılmamaları için tehdit edildiği ve bu 
yatırımcılara karşı suikast hazırlığında bulundukları iddia edilen iki kişinin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünce yakalandığı belirtilerek ,söz konusu haberler gerçeği yansıtıyor ise ihalenin 
hertürlü spekülasyondan uzak ve şeffaf biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen konunun 
araştırılarak bilgi verilmesi istenmiştir. 

24.06.1998 tarihli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yazısına cevaben Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 04.08.1998 tarih ve 375-3299 sayılı yazısında ; 

Türk Ticaret Bankası A.Ş'nin ihalesi ile ilgili olan yazıda ismi geçen firmaların halen 
yurtdışında bulunan aranır durumdaki organize suç liderleri ve elemanları tarfından tehdit 
edildikleri.ihalenin sözkonusu firma sahiplerinden Korkmaz YİĞİT lehine sonuçlanması için 
diğer firmaların ihaleye katılmak şartı ile herhangi bir artırmada bulunmaları yönünde baskıya 
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maruz kaldıkları,bunun birlikte ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile 
ilişki içinde oldukları yönünde istihbari bilgiler elde edildiğî,bu bilgilerin Emniyet Genel 
Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanlığınca 03.08.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere 
bildirildiği ,yazmm gereği için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bilgi için Başbakanlık 
makamına yazıldığı, Bakan a.Müşteşar Vali Yahya GÜR tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. 

7-Başbakanlık Müfettişlerince hazırlanan inceleme raporunda; 

Hazine yetkilileri bu bilginin kendilerinde olması halinde kesinlikle ihaleye onay 
vermeyeceklerini ifade etmişlerdir.Yine aynı raporda Hazinenin Devlet Başkanlığına 
31.08.1998,01.09.1998 ve 01.09.1998 tarihlerinde yazı yazarak,Korkmaz YİĞİT'in aktif 
kaynaklarının yarısından fazlasının yabancı kaynaklarla finansa edildiği Türkbank'ın ihale 
bedelinin ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden 
veya kendi kaynaklarından karşılanmasının mümkün olmadığı,aynca bankanın satışında 
ihaleye fesat karıştırıldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı,Bankalar Kanunun 5. 
maddesinde Banka ortaklanmn ihaleye fesat karıştırma suçunu işlememiş olmalarının amir 
olduğu,her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme kararı ile sabit olmasada belirtilen 
hüküm dolayısı ile bu aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği 
yönünde,ciddi çekinceleri belirten ancak onaylanmayan yazıların olduğu görülmüştür. 

8-Türk Ticaret Bankası ihalesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden istenen 
bilginin ,ihalcnin yapılmasından sonra gelmesi ve ilgili makamlara ulaşmaması nedeniyle 
sorumlular hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulunca soruşturma başlatıldığı,soruşturma 
sonunda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişleri Mehmet GÜRBÜZ ve Mutalip ÜNAL 
'm düzenlediği raporun netice ve kanaat bölümü aşağıda belirtilmiştir; (EK-5) 

Teftiş Kurulu Başkanlığının 21.10.1998 gün ve 014-03443 sayılı talimatları eki, Devlet 
Bakanlığının (Sn.Güneş TANER) Başbakanlık Makamından havaleli 20.10.1998 gün ve 70210 
sayılı yazılarına konu, genel olarak ve özetle; 

"Basında çıkan fotokopisi makalede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca Türk 
Ticaret Bankası A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin ihale yapılırken Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden bilgi istendiği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi istendiği, Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nün ihalenin Korkmaz YİĞÎT'te kalmasından yarım saat sonra gelen cevabi 
yazısı üzerine bu durumda ihalenin tamamlanmasına imkan bulunmadığı belirtilerek konunun 
Hazine Müsteşarlığına intikal ettirildiğinin belirtildiği, 

Bunun üzerine, basında ileri sürüldüğü şekilde ihaleye katılanlarla ilgili olarak Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nden bilgi istenip istenmediği, istendi ise ihaleyi olumsuz etkileyecek bir 
bilgi alınıp alınmadığı hususunda Hazine Müsteşarlığı'nın 19.10.1998 tarih ve 69990 sayılı 
yazısıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan bilgi istenildiği, 

Adı geçen Fon'dan söz konusu yazıya henüz cevap alınmamış olmakla beraber, 
19.10.1998 tarihinde Bakanlığınızca T.C. Merkez Bankası Başkanı'na, Emniyet veya MİT 
teşkilatlarından yazılı veya sözlü bilgi alıp almadıklarının sorulması üzerine alınan ve aynı 
tarihte Hazine Müsteşarlığına intikal ettirilen, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na yönelik 4.8.1998 tarih ve 375-3299 sayılı 
yazısında; "Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesi ile ilgili olarak; ilgi yazınızda ismi 
geçen firmaların, halen yurtdışında bulunan ve aranır durumdaki organize suç liderleri ve 
elamanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu firma sahiplerinden olan Korkmaz 
YİĞİT lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak şartıyla herhangi bir 
artırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla birlikte; ismi geçen firma 
sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile de ilişki içinde oldukları yönünde istihbarı bilgiler 
elde edilmiş olup, bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nca 
03.08.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirilmiştir." açıklamalarına yer verildiği, 

T.Ticaret Bankası A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait hisselerinin % 
84,52'lik kısmının Korkmaz YİĞİT İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne devrine 8.9.1998 tarih 
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ve 98/1584 sayılı Onay ile, adı geçen Şirket'çe verilen taahhütlerin yerine getirilmesi, Bankanın 
rehabilitasyonu süresince Bakanlığımca atanacak en az iki üyenin Banka yönetim kurulunda 
yer alması ve ihale bedelinin % 40'ını teşkil eden 240 milyon ABD dolarlık kısmı ile bakiyesi 
için gerekli teminatın izin tarihinden itibaren 90 gün içinde yatırılması kayıt ve şartıyla izin 
verilmesi uygun bulunduğu ve keyfiyetin Hazine Müsteşarlığı'nca aynı tarih ve 59502 sayılı 
yazıyla T.C. Merkez Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirildiği, daha 
sonra 13.10.1998 tarihinde içel Milletvekili Fikri Sağlar ve arkadaşları tarafından T.B.M.M. 
Başkanlığı'na verilen önerge ile, Partilerine ulaşan bir ses bandının Türk Ticaret Bankasının 
özelleştirilmesinde mafyanın etkinliğini gözler önüne serdiği, ihaleye girmek niyetinde ve 
hazırlığında olan firmaların mafya tarafından nasıl caydırılmak istendiğinin açıkça tespit 
edildiğine temasla Anayasa'nın 98 inci ve T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca tüm özelleştirme ihalelerinin başlangıç ve sonuç aşamaları ile ihaleleri kazanan 
firmaların mali durumları ve ihale koşullarını yerine getirip getirmediklerinin belirlenmesi 
amacıyla Meclis Araştırması sonuçlanıncaya kadar adı geçen Bankaya ait hisselerin devrine 
ilişkin izin ve satış sürecinin durdurulmasının Bakanlığınca uygun görüldüğü ve durumun 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirildiği, 

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak, T.C. Merkez Bankası nezdinde Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nca, kendilerine intikal etmiş olan ve içeriği itibariyle bu konudaki 
karar ve tasarrufları etkileyecek mahiyetteki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün söz konusu 
yazısına rağmen, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin hisselerinin ihale suretiyle satışına ilişkin 
işlemlere devam edilmesi ve satışa konu hisselerin Korkmaz Yiğit Inşaat-Taahhüt ve Ticaret 
A.Ş.'ne devrine izin verilmesi hususunda Hazine Müsteşarlığından talepte bulunulduğu sırada 
veya daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısı hakkında bilgi verilmemesi konusunun 
incelenmesinin uygun olacağı, şeklinde belirtilen ve talep edilen hususlar Raporumuzun 
"YAPILAN İNCELEMELER VE DEĞERLENDİRMELER" başlığı altında bütün, bilgi, belge 
ve delilleriyle arz ve izah edildiği üzere,TÜRKBANK'taki % 84.52'lik hisselerin Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunca satışı sürecinde ihaleyle ilgili olarak 19.06.1998 günlü basında bazı 
firmaların tehdit edildikleri ve bazı kişilere suikast hazırlığında bulunulduğuna dair haberlerin 
yer alması üzerine, FON Genel Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğüne muhatap 
24.06.1998 günlü TCM.016.00.00 sayılı GlZLÎ yazılarıyla, ülke ekonomisi ve Bankacılık 
sistemi yönünden büyük önem arz eden TÜRKBANK ihalesinin her türlü spekülasyondan 
uzak ve şeffaf biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen ihaleye katılan firmaların isim ve 
adresleri belirtilerek Emniyet Genel Müdürlüğünden konu hakkında bilgi talep edildiği, 

Bu yazının Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıtlarına 30.06.1998 tarihinde intikal 
ettirildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı çıkışlı içişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Yahya GÜR imzalı cevabi ÇOK GtZLl-KÎŞlYE ÖZEL yazıda; "Fon Genel 
Müdürlüğünün yazısında ismi geçen firmaların halen yurtdışında bulunan ve aranır durumdaki 
organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu firma 
sahiplerinden olan Korkmaz YÎGÎT lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye 
katılmaları ve ancak artırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla 
birlikte ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile ilişki içerisinde oldukları 
yönünde istihbari bilgi elde edildiğinin belirtildiği, bu bilgilerin istihbarat Daire Başkanlığınca 
03.08.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirildiği" ifadelerinin yer aldığı, 04.08.1998 
günlü yazıda geçen bu bilgilerin esas müstenidatının ise 31.08.1998 günü istanbul Emniyet 
Müdürlüğünce elde edilen Alaattin ÇAKICI ile Hayyam GARÎBOĞLU arasında geçen telefon 
görüşmesine ait istihbari bilgiler olduğunun anlaşıldığı ve bu bilgilerin Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığınca Sn. Başbakan'a ve içişleri Bakanına arz edilen 
03.08.1998 günü Bilgi Notunda da yer aldığı,04.08.1998 günlü bu yazının dağıtımlı olarak 
Gereği için Fon Genel Müdürlüğüne, Bilgi için ise Başbakanlık Makamına gönderildiği, Fon'a 
gönderilen yazının Fon Genel Müdürü Erdal ARSLAN tarafından 04.08.1998 günü saat: 
18.00'de, Başbakanlık Makamına gönderilen nüshasının ise Başbakanlık özel Kalem 
Müdürlüğünde görevli ibrahim OKTAY tarafından 04.08.1998 tarihinde saat 17.25'te teslim 
alındığının kayıtlardan anlaşıldığı, içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü çıkışlı, gereği 
için FON'a, bilgi için Başbakanlık Makamına muhatap bu ÇOK GÎZLÎ yazının, yürürlükte 
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bulunan 17.02.1994 gün ve 1994/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinin eki, "Resmi Yazışma 
Kurallarını Belirleyen Esaslar" da belirtilen şekil şartlarına uygun olarak tanzim edilmediği ve 
yine bu şartlara uygun tesliminin yapılmadığı, ÇOK GÎZLİ olmasının gerektirdiği şekilde 
Başbakanlıkta Kozmik Büroya teslimi yerine Başbakan Özel Kalem Müdürlüğündeki bir 
görevliye imza mukabili tesliminin yapıldığı, FON'a gönderilen nüshasının FON Genel 
Müdürüne tesliminde de ÇOK GÎZLİ olan bu yazının ikinci bir zarfın içine konulmadığı, senet 
mukabili teslimi yapılmadığı ve dış zarfın üzerine yazının sayısının kaydedilmediği, 
TÜRKBANK ihalesi sürecindeki bazı istihbari bilgilere ilişkin bu ÇOK GÎZLi-KİŞiYE ÖZEL-
yazılarının Başbakanlığa ve Fon Genel Müdürlüğüne tesliminde 17.02.1994 gün ve 1994/9 
sayılı Başbakanlık Genelgesinin eki, "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar" da 
belirtilen hükümlere tam olarak uyulmadığı ve bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü 
yetkililerinin kusurlu hareket ettiğinin anlaşıldığı, resmi yazışmaların gerektirdiği usul ve 
kurallara titizlikle uyulması hususunda (bilgi notlan hariç) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 
uyarılmasının Makamın takdirinde bulunduğu, Öte yandan, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunun 24.06.1998 günlü yazısına Emniyet Genel Müdürlüğünce ancak 04.108.1998 
tarihinde cevap verilmesi hususuyla ilgili olarak ise, bu bilgilerin bir süreç dahilinde elde 
edildiği, iş ve işlemlerde Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili ve görevlilerinin ihaleye ilişkin 
bilgileri kasıtlı olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geç intikal ettirdikleri yönünde bir 
kanaate ulaşılamadığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gereği için gönderilen bu yazının 
Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL'e sunularak işlem yapılması yönündeki Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerinin talebi üzerine, Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL 
imzalı; "yazı 4 Ağustos 1998 saat 18.00'de teslim alınmıştır. 24.06.1998 tarihli yazımıza bu 
kadar geç ve ihale yapıldıktan sonra cevap verilmesi sonucu bir işlem yapılması şu aşamada 
mümkün değildir. Kaldı ki, ilgi yazı Başbakanlığa da iletilmiştir." Şeklinde 05.08.1998 günlü 
kulakçık not düzenlenerek yazının hiçbir işlem yapılmaksızın kasada muhafaza edildiği, 

Yazıda yer alan bilgilerin yukarıda açıklandığı üzere, bazı organize suç liderlerinin 
TÜRKBANK ihalesine fesat karıştırarak ihaleye katılan Korkmaz YİĞİT lehine çalışmalarda 
bulundukları yönünde ihaledeki karar ve tasarrufları etkileyecek ve ihalenin spekülasyon içinde 
kalmasına yol açabilecek önemde olduğu Hazine Müsteşarlığınca da kabul edildiği, 

Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL'in Emniyet Genel Müdürlüğünün uyarı yazısıyla 
ilgili olarak "yazı ihale sonuçlandıktan sonra gelmiştir, bu aşamada yapılacak bir işlem yoktur" 
yönündeki hiçbir tasarrufta bulunmama eyleminin ciddi bir hizmet kusuru oluşturduğunun 
düşünüldüğü, 

Çünkü, Bankalar Kanununun 5 inci maddesinde, Türkiye'de bir banka kuracak veya bir 
bankanın %5 veya daha fazla hissesini alacak kişilerin taşımaları gereken nitelikler, bir diğer 
ifadeyle kimlerin banka sahibi olamayacaklarının ve devamla bir kişinin banka sermayesinin 
%5'i veya daha fazlasını temsil eden hisse alımlarına devir izni verilmesinde Hazine 
Müsteşarlığının izninin gerektiği belirtildiği, Hazine Müsteşarlığınca verilecek hisse devrine 
izin sürecinde Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılacak incelemede ise, hisse devrini 
alacak kişinin ise resmi ihale ve alım satımlar fesat karıştırma suçundan dolayı hüküm 
giymemiş olmaları gerektiğinin açıkça belirtildiği, Hazine Müsteşarlığı tarafından devir izni 
verilmeden önce Fon tarafından yapılan ihale işlemlerinin hazırlık işlemleri mahiyetinde 
kaldığı, ihaleye ilişkin nihai işlemin hukuken henüz tekemmül etmediği bir aşamada T.C. 
Merkez Bankası Başkanının kendisine intikal eden ve bu konudaki karar ve tasarrufları 
etkileyecek önemli bir bilgiye kayıtsız kalmaması gerektiğinin mütalaa edildiği, 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 04.08.1998 günlü yazılarında ise ihalenin Korkmaz 
YİĞİT lehine sonuçlanması için diğer firmaların bazı organize suç liderleri ve elemanlarınca 
baskıya maruz kaldıkları yönünde yani ihaleye fesat karıştırıldığına dair ciddi bilgiler 
bulunduğu, hal böyle olunca, ihaleye fesat karıştırma suçunun Korkmaz YİĞİT lehine işlendiği 
yönünde çok ciddi karineler bulunan bu yazının Merkez Bankasında kasada muhafaza edilerek 
izin hususunda kanunen tek yetkili Hazine Müsteşarlığına gönderilmemesi ve akabinde bu 
kişinin Banka sahibi olmasına imkan verilmesi işleminde kusurlu hareket ettiği kanaatına 
varılan, ancak ihalede teklif edilen fiyatın beklenen fiyatın oldukça üstünde olması, ihale 
usulünün basına açık ve şeffaf olması ve en iyi fiyatla satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinin 
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T.C. Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL'in Fon İdare Meclisi Başkanı olarak görevleri 
cümlesinden olması da dikkate alınarak T.C. Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL hakkında 
soruşturma açılıp açılmayacağının Makamları takdirine bırakılmasının uygun olacağı, 

Öte yandan, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü çıkışlı ve 
Bakanlık Makamına muhatap 31.08.1998, 01.09.1998 günlü; "Korkmaz Yiğit tnş.Tic.A.Ş.'nin 
aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği TÜRKBANK'ın 
ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden 
veya kendi kaynaklanndan karşılamasının mümkün görülmediği, aynca Bankanın satışında 
ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı kişilerin 
tehditlerine maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar Kanununun 5. 
Maddesinde Banka ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunu işlememiş olmalann amir 
olduğu, her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme kararı ile sabit olmasa da belirtilen 
hüküm dolayısıyla bu aşamada Banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği, 
yönünde Banka ve Kambiyo Genel Müdürü imzaladıktan sonra tekemmül etmeyen üç adet 
Onay taslaklarından, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün Korkmaz YİĞÎT'in satın aldığı 
hisselere devir izni verilmesi yönünde başlangıçta ciddi çekincelerinin bulunduğunun 
anlaşıldığı, 

Ancak akabinde 04.09.1998 günlü hisse devirlerine izin verilen Bakan Olur'unda ise 
Korkmaz Yiğit inşaat A.Ş.'nin ödeme gücüne ve ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin hususlara 
değinilmeden ve alt birimlerce paraflanmadan (dosyada paraflı nüsha bulunamamıştır) 
doğrudan Hazine Müsteşarı ve Sn. Bakan imzalı 04.09.1998 günlü Olur hazırlandığı ve hisse 
devirlerine bazı taahhütler alınarak izin verildiği, 

Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş.'nin ödeme gücüne ve ihaleye fesat kanştınldığına ilişkin 
basındaki haberlere itibar edilmediği, Bankalar Kanunu 5. Maddesinde belirtilen hukuki 
gerekler çerçevesinde incelenerek (adı geçenin adli sicil özetinde 2960 sayılı Boğaziçi îmar 
Kanununa ve Ceza Kanununun 188/1 maddesine göre ağır para cezaları vardır) Korkmaz 
YlĞlT'i' zaten bir başka banka sahibi (Bank Ekspres) olduğu ve basında çıkan haberlerin de 
delil olmayacağı yönündeki düşünce ve kanaatlerin devir izni üzerinde etkili olduğu, 

Hazine Müsteşarlığının bu yaklaşımının dar anlamda hukuki olduğu, çünkü tekemmül 
etmeyen Onay taslaklarında Korkmaz Yiğit'in ekonomik gücünün oldukça şüpheli olması ve 
ihaleye katılan bazı kişilerin tehdite maruz kaldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı yönünde 
basında bilgilerin yer alması hususlannın, Bankalar Kanunu 5. Maddede belirtilen yargı hükmü 
kapsamında kalan gerekçeler olmadığı, kaldı ki adı geçen kişinin daha önceden bir başka 
Bankanın hisselerini de devraldığı yani Banka almaya ehliyetli olduğunun Hazine 
Müsteşarlığınca evvelden kabul edildiği, ancak hukuken tekemmül etmeyen Onay 
taslaklanndaki izin işlemine ""ihtiyatla yaklaşılması" gerektiği yolundaki Hazine 
Müsteşarlığının ilk düşüncesinin Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısının FON tarafından 
Müsteşarlığa gönderilerek hukuken desteklenmesinin ve ihaleye fesat karıştırma fiilinin olup 
olmadığının o aşamada araştırılmasının gerektiği, bu araştırmanın ise söz konusu yazı intikal 
ettirilmediğinden yapılamadığı, 

Bu iş ve işlemlerde Hazine Müsteşarlığı yetkili ve görevlilerinin suç kastına yönelik bir 
fiillerinin bulunmadığı, 

Öte yandan, 04.08.1998 günlü Bilgi için Başbakanlığa gönderilen yazının nüshasının ise 
Başbakan Özel Kalem Müdürlüğünde görevli İbrahim OKTAY tarafından teslim alındığı, 
ancak yazı direkt Özel Kalem Müdürlüğüne elden teslim edildiğinden ve bu şekildeki yazılar 
için de kayıt defteri tutulmadığından Özel Kalem Müdürlüğü kayıtlarında yer almadığı, Özel 
Kalem Müdürü Sema ERDEM ve İbrahim OKTAY'in açıklamalarından bu evrakın teslim 
alınmasının akabinde ne zaman ve kime teslim edildiğine ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadığı, 
ayrıca Özel Kalem Müdürü Sema ERDEM'in açıklamasından yazının Sn. Başbakan'a 
ulaştırılamadan Özel Kalem bünyesindeki iş ve işlem akışı esnasında evrak sirkülasyonu 
sebebiyle kaybolmuş olabileceğinin veya Sn. Başbakana zarfı açılmadan sunulan evraklar 
arasında olabileceğinin de bir tahmin olarak mevcut bulunduğu, İbrahim OKTAY'in ÇOK 
GÖZLİ-KİŞİYE ÖZEL yazıları doğrudan almaya ve açmaya Genelge hükümleri gereği zaten 
yetkisinin bulunmadığı, 
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özel Kalem Müdürü Sema ERDEM ve İbrahim OKTAY'in açıklamalarından, bu 
evrakın İbrahim OKTAY tarafından ilk tesliminin akabinde Sema ERDEM'e teslim edilip 
edilmediği veya teslim edilmişse bu yazının Sn. Başbakan'a arz edilip edilemediği hususundaki 
belirsizlikler nedeniyle herhangi bir görevli hakkında Ceza Kanunu kapsamında takibatı 
gerektirecek net bir bilgiye ulaşılamadığı, 

Bu durumda, Özel Kalem Müdürlüğündeki herhangi bir görevli hakkında adli ve idari 
yönden işlem yapılmasını gerektirir şartların oluşmadığı, kişisel veya bir başkasının menfaatine 
yönelik bir işlem ve eylemin veya kastın tespit edilemediği, kısmen Özel Kalem Müdürlüğü 
bünyesindeki evrak akışına ilişkin yoğunluk, çalışma yerleri hareketliliği ve kayıt sistemindeki 
düzensizlik ve kısmen de Emniyet Genel Müdürlüğünün Genelge hükümlerine uygun teslim 
yapmaması dolayısıyla Sn. Başbakan'a ihtimal olarak arz edilmediği belirtilen bu yazı ile ilgili 
olarak yapılacak bir işlem bulunmadığı, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlıkla olan evrak akış sistemindeki yanlış 
uygulamalarının giderilmesi ve evrak ve haberleşme güvenliğinin tam olarak sağlanması ve bu 
kabil evrak kayıplarının önlenmesi amacıyla 09.11.1998 günlü 19980 sayılı Başbakanlık 
Müsteşarı imzalı talimatın dağıtıldığı, 

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) ile olan evrak akış yoğunluğu ve önem 
derecesi dikkate alınarak evrak teslim ve tesellümüyle ilgili olarak ileride olabilecek 
problemlerin azaltılmasını teminen Makamca uygun görülürse Emniyet Genel Müdürlüğünden 
bir yetkilinin Başbakanlıkta görevlendirilmesinin de düşünülebileceği, 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

9-Kanal D Televizyon Kanalında Yayınlanan Alaattin ÇAKICI ve Eyüp AŞIK'ın 
Telefon Görüşmesine ait Mikro Teyip Kasetinin Çözüm Raporu;(EK-4/2) 

... İyi günler, Sayın Bakanım Eyüp Bey'i rica ediyorum. Ben yurtdışından arıyorum. 

... Kim arıyor. 

... Alaaddin. Alaaddin der misin? 

... Tamam estağfurullah abi bir dakika. 

... Alo. 

... Efendim. 

... Abi, nasılsınız? İyisiniz inşallah? 

... Teşekkür ederim, sağol. Sen nasılsın? 

... Ne olsun abi, işte bildiğin gibi uğraşıyoruz. Allah'a şükür. Siz iyisiniz inşallah. 

... İyiyim, uğraşıyoruz valla bizde işte gördüğünüz gibi uğraşıyoruz. Ne yapıyorsun, sıhhatin iyi 
mi? 
... Vallahi, abi işte sıhhatimiz aslında iyi değil. Biliyorsun, o zaman seninle konuştuk, sağ 
olasın, sen benim abimsin. Sen o zaman bize bir haber verdin, işte biz de o zaman işte 
bildiğiniz gibi bir yer değiştirdik. Daha sonra duyduk ki tabi ya bazı şeyler duydum üzüldüm, 
çünkü yani. 
... Bir adam göndermişler oraya biz ondan sonra bir şeyler olmuş haberin var onlardan 
herhalde, 
... Ya şimdi bunlar aslında bazı şeylerden haberimiz var da. Selçuk diye. 
... Selçuk diye bir adamı göndermişler. 
... Onlardan bir şey olmaz abi de, şimdi aslında şu. 
... Hayır göndermişler oraya, şey için de. 
... Ever doğrudur. Şimdi benim üzüldüğüm tabi şu yani abi. 
... Oysa ben sana yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bir iki kişiyle daha haber gönderdim ben.. Eee 
Enis'e söyledim. Birisi daha söylemişti bana. O senin Mesut Bey'le ilgili şey yaptığın konu 
doğru değil. Hiç mümkün değil. 
... Valla şimdi biliyor musun Eyüp abi. Şimdi biz Mesut Bey önce bizim hemşerimiz. Daha 
sonra tabiki.. ee.. 
... O söz Mesut Bey'den çıkmamış. Hiç mümkün değil. Ben konuştum kendisiyle. 
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... Sonra düşündüm şimdi mesela şöyle bir şey... ee.. Diyorlar ki birine açıyor telefon orada da 
bir arkadaşım var malum insanın yanında o buraya sağlam gelmemeli, ölü gelmeli falan 
deyince tabi ben bu işe çok üzüldüm. Çünkü Mesut Bey'e... 
... Ya mümkün değil. 
... Hayat boyu hiçbir zararım olmadı biliyorsun o dönemler şenlen her gün konuşuyorduk artı 
mesela bir gün bir şey oldu. Ömer GÖKTUĞ dedi ki ben dedi şeyle konuştum dedi, Eyüp beyle 
konuştum. Mesut Bey dedi şeye çıkacak televizyona çıkacak ya hayır dedi çıkmıyor. 
... Çıktı grup toplantısında Ömer'in istediği açıklamayı yaptı. 
... Evet onun üzerine tabi ben de dedim ki çıkar çıkar dedim. Aslında ben Mehmet Ali 
YILMAZ ile konuştum. Dedi ki; "Ben Mesut'la konuştum televizyona çıkıyor dedi. Hatta 
Hüsamettin abiyle konuşuyor Mehmet Ali YILMAZ. Peki dedi anlıyor musun ama sonra ben 
baktım ki hiçbir zararım olmamış sadece Mesut Bey'e benim faydam olmuş. Artı anlıyor 
musun bana bir banka teklif ettiler ben dedim ki; Ben ne Mesut Bey'i ne de Eyüp abiyi asla yan 
yolda bırakmam. Biz bu Televizyon konuşmasını yapacağız. Tabi biz bazı şeyleri bekliyorken 
insanoğlu be abi ya, Cavit ÇAĞLAR sürekli benimle o dönemler her gün telefonda 
konuşuyordu. Hükümet gittikten sonra adam telefonlarıma bile çıkmadı. Hayat bu yani ne 
yapacaksın. 
... Yalnız bir şey söyleyeyim. O sözü sana söyleyenin muhtemelen daha evvel. Hani Tansu 
hanımla takıştın makıştın ona benzer. Seni Mesut Bey'le takmak gibi bir niyeti olabilir onu sen 
iyi bir tetkik et. 
... Yani şu biliyor musun abi? Benim Mesut Bey'e anlıyor musun gönül hizmetinden başka 
hiçbir şeyim olmamış. Düşünüyorum taşınıyorum benim canımı niye istesin diye. Biliyor 
musun abi çok üzüldüm. 
... Ya mümkün değil diyorum. Ya sen ne diyorsun yahu, sen bana bunu söyleyenlerin, haber 
verenlerin şeyinden Mesut Bey"n haberi var yaa. 
... Hatta mesela o zaman sen bana dedin ki; Mesut Bey bana dedin. Dedik ya işte Alaaddin'e 
ulaşırsan söyle Amerika'ya onun için buradan bir ekip gitmiş diye... dedim. Bana dedim bunu 
Eyüp Abi söyledi mümkün değil... Adamcağız hem haber verip, hem ondan sonra benim 
canımı nasıl istiyor dedim. Yani... (Hat kesiliyor) 
... Alo.. 
... Ha abi kesildi kesildi özür dilerim. 
... Ben bu istanbul'dan Silivri'ye doğru gidiyorum. Belki yoldan kesiliyor herhalde şeyden. 
... Ha bilemiyorum da yani düşündüm Mesut Bey... 
... Yani sen bana bir şey sen bana söylesene ya.. Bunu sana söyleyen iyi takip ettin mi yani dost 
bir adam mı? 
... Yani bu dost hakkatten dost, ama ondan sonra. 
... Seni onunla takıştırmak isteyebilir yani. 
... Bilemiyorum sonra düşündüm dedim ki yani ben Eyüp abiyle konuştum bana dedi ki; Mesut 
Bey haber ver deki bu Alaaddin'i alacaklar ona ulaşırsan haber ver ona diye. 
... Dışişleri Bakanı söyledi ama Mesut Bey söyledi ona. 
... Evet yani düşünebiliyor musun abi. Yani Allah Kerim yani. Üzüldüm be abi başka bizim 
yani şimdi ne diyeyim yani. 
... Ya onu diyen adam onu der mi? İkisini beraber der mi? Dur bakayım, ben şeyi arayayım. O 
Selçuk şey var. Nedir o? Başkomiser Selçuk DEMlRALP oraya gelen. 
... Evet abi. 
... Anladın mı? 
... Anladım abi. 
... Amerika'ya gönderdikleri adam. Ben onu bir arayım çağırayım bir konuşayım, onlar 
bakayım ne bilir ne diyo, ne olmuş oralarda yani giderken ne demişler niye gitmiş gelmiş? 
... Hayır. 
... Amerika'ya geldi kaldı biraz biliyorsun belki. 
... Evet evet. 
... Biliyorsun. 
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... Ben senin lafından sonra hemen yer değiştirdim yukarıya. Kanada ya çıktım bir iki ay 
bekledim tekrar geriye döndüm yani abi. 

Yav Amerika'ya gönderdikleri adamı biliyorsun ya. 
Evet evet evet abi. 
Artvin'li bir başkomiser var burada. Selçuk şey, Selçuk değil de şey nedir, DEMÎRALP ama 

ismini unuttum şimdi Selçuk diyesim geliyor yahut da ona benzer şey, soyadı DEMÎRALP, 
. Sen iyimisin abi? 
. Şentürk, Şentürk. 
. Sen iyimisin abi? 
. Şentürk, Şentürk, Şentürk DEMlRALP. 
. Evet abi. Sen iyi misin Eyüp abi ya sen ben yaşadığım sürece benim abimsin. Mesut Bey'i 

boş ver. 
Aman estağfurullah. 
Mesut benim için önemli değil. Yani benim için önemli olan sizsiniz Eyüp abi. Mesut Bey'i 

bilemiyorum vallahi. Daha evvel yumruğu yedi bak haber gönderdi... Mesut Bey anlıyor 
musun, kendisine hizmet eden adamı pek sevmez anladın mı dediğimi? 
... Neyse hayırlısı onu şey yaparız onu. 
... Peki abi hürmet ediyorum var mı benden bir emrin? 
... Bana bir şey diyecektin. Şey dediler ki önemli bir şey diyecek sana diye bir konuda. 
... Şu anda şey değilim rahat değilim, yanımda arkadaşlar var duymasını istemiyorum abi. 
... Tamam anladım. 
... Ben seni sonra ararım abi. 
... Hay hay peki. 
... Peki peki teşekkür ediyorum, çok sağol. 

10-Eski Devlet Bakanı Eyüp AŞIK'ın 27.Ekim 1998 tarihli Meclis oturumunda 
Miletvekilliğinden istifasının kabul edilmesinden sonra İstanbul 6 nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde yukarıdaki bantta geçen görüşmelerindeki iddialardan yargılanması 
sonuncunda Mahkemece verilen karar ,Mahkeme Başkanının ayrışık oy yazısı ve 
mahkeme savcısının bozma talebi ile yargıtaya yapmış olduğu temyiz başvurusu ve 
Yargıtayın yerel mahkeme kararının bozmasına ilişkin Yargıtay kararı aynen aşağıda 
belirtilmiştir;(EK-l) 

A-İstanbul 6 nolu DGM nce 03.02.1999 tarihli konu ile ilişkin kararı; 
KARAR 
ESAS NO 
KARAR NO 
C.SAVCINO 
BAŞKAN 
ÜYE 
ÜYE 
C.SAVCISI 
KATİP 
DAVACI 
SANIK 

1998/304 
1999/10 
1998/1541 
Sedat KARAGÜL-21774 
Saygı NALBANTOĞLU-Dr.Hak.Kd.Alb. 1973/yd-12 
Koksal ŞENGÜN-20909 
Aykut Cengiz ENGİN-22505 
Hayrettin ÖZGÜL-133 
K.H. 
EYÜP AŞIK/ Mustafa ve Fatma'dan olma, 01.01.1953 Çaykara d.lu, Trabzon, 

Dernekpazarı İlçesi, Kondu Mah. C: 0025, K: 0157'de nüfusa kayıtlı olup halen 
Akınüç Apt.Oran Sitesi ANKARA adresinde mukim. 

VEKİLLERİ : Av.Yücel EZBERCİ (Ankara Barosundan) 
Av.Seha ÇAKIN (Ankara Barosundan) 
Av.Erden ARISOY (Ankara Barosundan) 

SUÇ : CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN OLUŞTURULAN TEŞEKKÜL MENSUBUNA 
YARDIM 

SUÇ TARİHİ: 12-13 TEMMUZ 1997 
KARAR TARİHİ: 03.02.1999 
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Yukarıda açık kimliği ve müsnct suçu yazılı sanık Eyüp AŞIK hakkında yapılan 
yargılama sonunda; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Sanık Eyüp AŞIK hakkında İstanbul DGM C.Başsavcılığının 10.11.1998 tarih ve 

1998/2434-1541 Esas sayılı iddianamesi ile, "Cürüm İşlemek İçin Oluşturulan Teşekkül 
Mensubuna Yardım Etmek" suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır. 

Mahkememizde yapılan açık yargılamada: 
İddia Makamı Esas Hakkındaki Mütalaasında; Sanık Eyüp AŞIK'in Cürüm İşlemek İçin 

Oluşturulan Teşekkül Mensubuna Yardım ettiğinden bahisle eylemine uyan TCK.nun 
314/1.maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. 

Sanık Eyüp AŞIK gerek DGM C.Başsavcılığı ve gerekse mahkememizde yaptığı 
savunmalarda; atılı suçu işlemediğini ısrarla savunarak, Alaettin ÇAKICI ile birkaç kez # 
telefonla görüştüğünü, bu görüşmelerin tek taraflı olarak Alaettin ÇAKICI tarafından aranmak 
suretiyle gerçekleştiğini, kendisi gibi birçok kamu görevlisi ve özel kişilerinde aynı şekilde bu 
şahıs tarafından arandığını, bu aramaların çoğunlukla talep, tehdit ve şantaja yönelik olduğunu, 
tek yönlü olan bu görüşmelerde karşı tarafın çeşitli iddialar ileri sürdüğünü, bazı kişilerin 
kamuda çeşitli üst görevlere getirilmeye yönelik telkinleri içerdiğini, ancak bunlardan 
hiçbirisinin yerine getirilmediğini, yapılan görüşmenin kasıtlı olarak banda alınıp birşeyleri 
kendisine kabul ettirmeye yönelik bir çaba içerisinde yapıldığını ve ileride bu görüşmeyi bir 
şantaj aracı olarak kullanmayı düşündüğünü, nitekim yakalandıktan sonra da bu düşüncesini 
ortaya koyduğunu, adı geçen şahısla yaptığı görüşmede kesinlikle kendisine kaçması yönünde 
telkin ve tavsiyede bulunmadığını, nitekim bu şahsın kendi hükümet dönemlerinde 
yakalandığını, bahse konu konuşma bandının elde ediliş biçiminin Anayasa ve Yasalara aykırı 
olduğunu, özel bir kasıt altında kendisine bazı şeylerin kabul ettirilmek istendiğini oysa 
görüşmenin tamamından anlaşılacağı üzere böyle bir duruma düşmediğini, zaten konuşmanın 
başlangıcında önemli bir konunun konuşulacağı söylenmesine rağmen görüşmenin sonuna 
kadar bu konunun dile getirilmediği gibi karşı tarafça çeşitli mazeretler ileri sürülerek bu 
beyanın geçiştirildiğini, bu davranışın bile şahsın görüşmeyi hangi amaçla banta aldığının bir 
göstergesi olduğunu ifade ederek suçlamayı reddetmiştir. 

Sanık Vekilleri de aynı doğrultuda beyanda bulunmuşlardır. 
Dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde: 
Sanık Eyüp AŞIK 55.Hükümet döneminde ve görüşmenin yapıldığı tarihlerde Tekel 

İdaresi, Çaykur ve Milli Piyango İdaresinden sorumlu Devlet Bakanıdır. 
Bu dönem ve daha önceki dönemlerde çeteler ve yolsuzluklarla ilgili araştırmalar yapan 

bu nedenle çeşitli kişilerle görüşen ve bu görüşmeleri Devletin belirli birimlerine aksettiren ve 
bu özelliği ile kamuoyunca da tanınan bir kişidir. 

Dosyamıza konu edilen ve tek delil olarak gösterilen telefon konuşmasının diğer 
muhatabı olan sanık Alaettin ÇAKICI hakkında Cürüm İşlemek İçin Silahlı Teşekkül Meydana 
Getirmek ve Bu Teşekkülü Yönetmek suçlaması ile çeşitli tarihlerde davalar açılmış, bu 
davalar mahkememizde 1996/52 Esas sayılı dava dosyasında birleştirilerek yürütülmekte ve 
sanık Alaettin ÇAKICI Gıyabi Tutuklu olarak yargılanmaktadır. 

Sanığa müsnet suç, sanık Alaettin ÇAKICI'nın kaçmasını sağlamak suretiyle yardım 
ettiği iddiasıdır, bu iddiaya dayanak olarak da yapılan telefon konuşması ileri sürülmüştür. 

Bilirkişilerce incelemesi yapılan telefon görüşme kaseti ile ilgili "eklentinin 
bulunmadığı, ancak bazı bölümlerinde ise kesintiler olduğu" şeklinde rapor verilmiş, sanıkta 
savunmasında bu görüşmeyi doğrulamakta ancak içerik olarak kasette bazı kesintilerin 
olduğunu, bir kısım konuşmaların atlandığını ifade etmektedir. Kasetle ilgili raporda bu 
durumu doğrulamaktadır. • 

Kaldı ki bahse konu bant Anayasa'mızın 20 ve 22.maddelerinde belirlenen "Özel 
Hayatın Gizliliği" ve "Haberleşme Hürriyeti" hiçe sayılarak herhangi bir yasal dinleme kararı 
da olmaksızın hukuka aykırı bir şekilde elde olunmuştur, CMUK.254. maddesi de dikkate 
alındığında bu şekilde elde olunan bir bandın başkaca bir inandırıcı ve pekiştirici kanıtlarla 
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desteklenmemesi durumunda tek başına hükme esas sayılamayacağı gibi aşağıda açıklanacağı 
üzere bandın içerik olarak da suça konu teşkil edebilecek düzeyde bir görüşmeyi içermediği de 
anlaşılacaktır. 

Dosyada mevcut çözümü yapılan kaset bir bütün olarak okunup irdelendiğinde; tek 
taraflı olarak ve özel bir kasıtla doldurulduğu, görüşülen kişiye bazı şeyleri kabul ettirmeye 
yönelik konuşmaları içerdiği ve bu konuşmaların karşı tarafa herhangi bir cevap verme hakkı 
tanımadan gerçekleştirildiği, ileride görüşmenin akışı içerisinde ağızdan çıkabilecek abartılı 
bazı sözlerin ileride bir takım avantajlar elde etmek, tehdit ve şantaj yapmak için 
kullanılacağını göstermektedir ki sanık Alaattin ÇAKICI Fransa'da yakalandıktan sonra kaseti 
açıklamak suretiyle bu niyetini açıkça ortaya koymuştur. 

Cürüm işlemek için Silahlı Teşekkül Meydana Getirmek ve bu teşekkülü yönetmek 
suçlamasından gıyabi tutuklu olarak yargılanan ve aranan sanık Alaettin ÇAKICI'nın ABD'de 
,plduğu istihbarat edilince kendisini yakalamak için emniyet teşkilatından bazı kişiler 13-17 
TEMMUZ 1997 tarihlerinde ABD'ye giderler ve ABD yetkilileri ile sanığın yakalanması 
hususunda çalışma yaparlar, ancak evrakların eksikliği ve ABD yasalarının çok yönlü belgeler 
istenmesi nedeniyle yakalamanın gerçekleşmediği ve sürenin dolmasından dolayı Türkiye'ye 
dönmek zorunda kalırlar. Bu arada yazışmalar devam eder ve evrak eksiklikleri giderilmeye 
çalışılır, son olarak dosyada mevcut Emniyet Genel Müdürlüğünün 02.10.1998 tarihli yazısında 
belirtildiği üzere 04.03.1998 tarihi itibariyle sanık Alaettin ÇAKICI'nın ABD'de bulunmadığı, 
yakalanana kadar da Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde dolaştığı yapılan istihbari çalışmalar sonucu 
anlaşılır, ısrarla aramalar devam eder ve sanık Fransa'da 17.08.1998 tarihinde yine aynı 
Hükümet döneminde yakalanır. 

Sanık Alaettin ÇAKICI'nın, Türk yetkilileri ABD'ye gidişini müteakip ve onun hemen 
akabinde ABD'nden, verilen haber üzerine ayrıldığına ve başka bir ülkeye gittiğine dair 
dosyada hiçbir belge ve bilgi bulunmadığı gibi yukarıda belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü 
yazısından da anlaşılacağı üzere aradan 9 ay gibi bir süre geçtikten sonra ABD Yetkilileri bu 
sanığın ülkelerinde bulunmadığını belirtmektedirler, bu süre zarfında sanık Alaettin 
ÇAKICI'nın herhangi bir bilgilendirmeyle ABD'den ayrıldığına yönelik telefon görüşmesinde 
karşı tarafa dikte ettirmeye çalıştığı kendi beyanından başka hiçbir bilgi yoktur. 

Ayrıca sanık Alaettin ÇAKICI'nın Türkiye'de çok sıkı ilişkiler içerisinde bulunduğu 
kamuoyu tarafından yakınen bilinen Erol EVCİL isimli şahısla 1998 yılı Şubat ayı içerisinde 
yaptığı telefon görüşmesi içeriği, sanık Eyüp AŞIK ile yaptığı ve habersizce banta kaydettiği 
telefon görüşmesinin ne amaçla kaydedildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Keza yine Alaettin 
ÇAKICI'nın yaptığı ancak karşı tarafı belli olmayan ve yapımcı Uğur DÜNDAR tarafından 
Kanal D Televizyonunda açıklanan telefon görüşmesinde ise kaçma yönündeki 
bilgilendirilmenin başkaları tarafından ve isim belirtmek suretiyle yapıldığını açıklamıştır, 
sanık Alaettin ÇAKICI'nın çeşitli kişilerle yaptığı bu tür telefon görüşmeleri de amacının ne 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır, tek taraflı olarak bir kısım kamu görevlilerinin ve özel 
kişileri aramakta bunlardan bir kısmını belirli konulara ve isteklere yönlendirmekte, bazılarının 
tehdit etmekte ve bunları bantlara kaydederek ileride kendisine yapılabilecek herhangi bir 
hareket karşısında koz olarak kullanmaktadır. 

Suça konu telefon görüşmesinin içeriği yine bazı Devlet Görevlilerinin belirli yerlere 
getirilmesini sağlamaya, kendisini yakalamaya yönelik hareketler içerisinde bulunduğunu 
zannettiği kişilere yönelik şantaj ve tehditlerde bulunduğu, kişileri bu şekilde töhmet altında 
bırakarak amacına ulaşmaya çalıştığı, sanık Eyüp AŞIK'a karşı da bu şekilde hareket ettiği 
anlaşılmaktadır. 

( Suça konu bant açıklanmadan önce çoğaltılarak bazı kişilere el.altında ulaştırılmış, bu 
süreçte sanık Eyüp AŞIK'ın da bantın varlığından haberdar olmasına rağmen sanık Alaettin 
ÇAKICI'nın istekleri doğrultusunda herhangi bir faaliyeti tesbit edilemediği gibi bantın 
açıklanmasından hemen sonra da Devlet Bakanlığı görevinden ayrıldığı, Yasama 
Dokunulmazlığına sığınmadan Milletvekilliğinden de istifa ederek DGM C.Başsavcılığı'na 
soruşturma yapılması yönünde müracaatta bulunmuş ve yargılanmasını istemiştir. 

Dosyada sanık Eyüp AŞIK'ın sanık Alaettin ÇAKICI'ya yakalanmaması yönünde 
telkinde bulunmak kastı ile hareket ettiğini gösterir açık ve net bit beyan mevcut olmadığı gibi 
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bu doğrultuda başkaca bir bilgi ve belgede bulunmamaktadır. Bu durum karşısında hakkında 
mahkememizde davası bulunan ve bu davada gıyabi tutuklu olarak yargılaması sürdürülen 
sanık Alaettin ÇAKICI dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesi veya sonucunun beklenmesinde 
fiili ve hukuki hiçbir yarar görülmediğinden bu yola tevessül edilmemiştir. 

Yukarıda izah edildiği üzere ve tüm dosyada kapsamı da dikkate alındığında sanık Eyüp 
AŞIK'in üzerine atılı "Cürüm işlemek İçin Oluşturulan Teşekkül Mensubuna Yardım Etmek" 
suçunun maddi ve manevi unsurları yönünden oluşmadığı anlaşıldığından mahkememizce atılı 
suçtan beraatine karar verilmesinin uygun olacağı netice ve kanaatine varılmıştır. 

HÜKÜM / Bu itibarla yukarıda izah edilen sebeplere binanen: 
Her ne kadar sanık Eyüp AŞIK hakkında "Cürüm İşlemek İçin Oluşturulan Teşekküle 

Yardım Etmek" suçundan cezalandırılması talep olunmuş ise de atılı suçun maddi ve manevi 
unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla müsnet suçtan BERAATİNE, 
Yargıtay yolu açık olmak üzere sanık Eyüp AŞIK ile vekilleri Av.Erden ARISOY ve Av.Seha 
ÇAKIN'm yüzlerine karşı, iddia makamının huzurunda talebe aykırı ve Başkan Sedat 
KARAGÜL'ün karşı oyu ile ve oy çokluğu ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 

B-Mahkenıc Başkanı Hakim Sedat KARAGÜL'ün karara muhalif olduğunu 
belirten karşı oy yazısı; 

Devlet Güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 10.11.1998 gün, hazırlık 
1998/2434 ve 1998/1460 sayılı iddianamesinde sanık Eyüp AŞIK'ın Cürüm İşlemek İçin 
Oluşturulan Teşekkül Mensubuna yardım etmekten dolayı TCK.nun 314/1.maddesine göre 
cezalandırılmasını talep etmiş, yapılan yargılama sonucunda da iddia makamı esas hakkındaki 
mütalaasında; aynı maddeden cezalandırılması için mütalaa vermiştir. 

Mahkememiz yapılan yargılama sonucunda oy çokluğu ile sanık Eyüp AŞIK'ın maddi 
ve manevi unsurları itibariyle oluşmadığından müsnet suçundan sanık Eyüp AŞIK'ın beraatine 
karar verilmiştir. 

İstanbul'da ve Anadolu'nun değişik yerlerinde meydana gelen adam öldürme, yaralama, 
silahlı saldırı, tehdit, gasp, şantaj gibi değişik olaylarda yakalanan sanıklar yapılan bu 
eylemlerin Alaettin ÇAKICI tarafından verilen talimat üzerine meydana getirdiklerini 
bildirdiklerinden, Anodolu'nun değişik yerlerinde davalar açılmış, yine Alaettin ÇAKICI'nın 
oluşturduğu silahlı çete mensupları aleyhine açılan bir kısım davalarda irtibat nedeniyle 
birleştirilerek mahkememizin 1996/52 Esasında kaydı yapılmış ve halen dava derdest 
bulunmaktadır, Alaettin ÇAKICI hakkında yakalama müzekkeresi gıyabi tevkif ve Uluslar 
arası Arama ve Yakalama anlamında kırmızı bülten çıkartılmış, sanık bütün aramalara rağmen 
bulunamamıştır, sanık için teşekkül kurmak ve bu teşekkülün lideri durumunda bulunmak 
yüzünden davalar açılmış ve aranmada bu yüzden olmaktadır, 1994 yılından itibaren yeri tesbit 
edildiği halde yapılan tüm operasyonlara rağmen sanık Alaettin ÇAKICI yakalanamamıştır, 
yurt dışındaki operasyonlarda da Alaettin ÇAKICI'nın sık sık yer değiştirmesi nedeni ile sonuç 
alınamamıştır. 

Alaattin ÇAKICI'nın Fransa'da yakalandıktan sonra bazı basın ve yayın kuruluşlarına 
gönderdiği bantlar bu kuruluşlar tarafından yayınlanmıştır. Bu bantlar Alaettin ÇAKICI ile 
sanık Eyüp AŞIK arasındaki konuşmaları içermektedir, bu yayından sonra İstanbul DGM 
C.Başsavcılığınca hazırlık soruşturması başlatılmış ve sonuçta bu kamu davası açılmıştır. 

Bu bantların dışında dosyamızda değişik bantlarda bulunmaktadır. Bu bantlardan bir 
tanesi de sanık Alaettin ÇAKICI ile Erol EVCİL arasındaki konuşma bandıdır, bu bantların 
değişik bilirkişi tetkiklerinde bantların orijinal olduğu, eklenti olmadığı, seslerin sanık Alaettin 
ÇAKICI ile Eyüp AŞIK'a ait olduğu, ancak çoğaltma nedeniyle bazı eksikler olduğu, bantların 
orijinal bulunduğu bilirkişi raporuyla belirlenmiştir. 

Güvenlik güçlerinde ABD'de bulunduğu yeri tesbit edilen Alaettin ÇAKICI'nın 
yakalanması için giden emniyet ekibi sanık Alaattin ÇAKICI'ya ulaştırılan bir haber sonucunda 
Alaettin ÇAKICI'nın yer değiştirerek bulunduğu yerden ayrıldığı ve ekibin netice alamadan 
geri döndüğü anlaşılmıştır. 
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îddia makamı Alaettin ÇAKICI'nın yer değiştirmesinin sebebinin sanık Eyüp AŞIK'ın 
haber vermesi sonucunda meydana geldiğini bu nedenle çete mensubuna yardım etmekten 
dolayı cezalandırılmasını talep etmiştir. 

Sanık Eyüp AŞIK'ın Alaettin ÇAKICI'ya yer değiştirmesi hususunda haber verdi mi, 
vermedi mi hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Dosyamızda maddi delil olarak 
Alaettin ÇAKICI-Eyüp AŞIK konuşma bantı, Alaettin ÇAKICI-Erol EVCİL konuşma bantı ve 
ele geçirilemeyen ancak tesbit edilen Alaettin ÇAKICI'nın annesi ile yapmış olduğu telefon 
konuşmasının içeriği bulunmaktadır. 

Bu husustaki en önemli delil ve iddianamenin esasını teşkil eden maddi delil olarak 
değerlendirilen Alaettin ÇAKICI ile Eyüp AŞIK arasındaki konuşma bantı dökümüdür, bu bant 
çözümünün önemli görülen ve Alaettin ÇAKICI'nın yer değiştirmesini belirleyen bazı 
paragraflan burada açıklamak zorunluluğu doğmuştur, buna göre Alaettin ÇAKICI her 
zamanki gibi telefonla Eyüp AŞIK'ı arar, Eyüp AŞIK ile Alaettin ÇAKICI arasında ilk önce 
selamlaşma, hal hatır sorulduktan sonra olayımız ile ilgili konuşmalar başlar, bu 
konuşmalardan önemli görülen ve yer* değiştirmesini belirleyen sözler ve konuşmalar 
aşağıdadır, bu konuşmalara göre; 

.. Alaettin ÇAKICI: Sıhhatim aslında iyi değil biliyorsun o zaman seninle konuştuk 
sağolasın yani, sen benim ağabeyimsin sen o zaman bize haber verdin, işte biz de o zaman işte 
bildiğin gibi yer değiştirdik, sonra da bazı şeyler duyduk ki tabii bazı şeyler duydum, üzüldüm 
yani... diye başlayan sözlerden sonra, cevaben, 

.. Eyüp AŞIK: Bir adam göndermişler oraya ondan sonra birşeyler olmuş haberin var 
onlardan herhalde, 

.. Alaettin ÇAKICI: Bazı şeylerden haberim var, Selçuk diye, 

.. Eyüp AŞIK: Selçuk diye bir adam göndermişler, diye cevap vererek devamla oysa ben 
sana bir şey söyleyeyim bir iki kişi ile (sefer) daha haber gönderdim ben e, e, Enis'e kendisine 
söyledim birisi daha söylemişti bana, 

.. Alaettin ÇAKICI: Hatta mesala o zaman sen bana dedin ki, Mesut Bey bana dedi, 
dedik, dedin ki ya işte Alaettin'e ulaşırsan söyle Amerika'ya buradan bir ekip gitmiş diye dedi 
bana bunu, Eyüp Ağabey söyledi mümkün değil adamcağız hem haber verip hem ondan sonra 
benim canımı nasıl istiyor dedim. 

.. Alaettin ÇAKICI: Bilemiyorum sonra düşündün dedim ki yani ben Eyüp Ağabey ile 
konuştum bana dedi ki, Mesut Bey haber ver deki Alaettin'i alacaklar. O'na ulaşırsan haber 
ver, O'na diye, 

.. Eyüp AŞIK: Evet dışişleri bakanı söyledi, ama Besut Bey söyledi O'na, 

.. Eyüp AŞIK: O'nu diyen adam O'nu der mi? İkisini beraber der mi? Dur bakayım seni 
şeyi arayayım, bu Selçuk, şey var nedir o? Başkomiser Selçuk DEMİRALP oraya gelen, 

.. Eyüp AŞIK: Amerika'ya gönderdikleri adamı ben O'nu bir arayayım çağırayım bir 
konuşayım, onlar ne bilir, ne diyor, ne olmuş oralarda, yani giderken kendisine ne demişler 
niye gitmiş gelmiş, 

.. Eyüp AŞIK: Amerika'ya geldi kaldı filan biliyorsun belki, 

.. Eyüp AŞIK: Biliyorsundur mutlaka, 

.. Alaettin ÇAKICI: BEN SENİN LAFINDAN SONRA HEMEN YER DEĞİŞTİRDİM 
YUKARIYA KANADA'YA ÇIKTIM. BİR İKİ AY BEKLEDİM, TEKRAR GERİYE 
DÖNDÜM, YANİ AĞABEY... gibi Alaettin ÇAKICI ile Eyüp AŞIK arasanda konuşmalar 
geçmiştir, bunun dışında ayrıca Alaettin ÇAKICI ile Erol EVCİL arasındaki konuşma 
metinlerinin de incelenmesinde; yine ele geçmeyen ancak polisler tarafından dinlenen telefon 
konuşmasında Alaettin ÇAKICI'nın annesi ile yaptığı konuşmada ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR, 
BİR ŞEY OLMAZ diyerek kendinden emin bir şekilde konuşmuştur. 

Sanık Eyüp AŞIK savunmasında; Çetelerle uğraştığını, çeteye yardımda bulunmadığını, 
çetelerle mücadele yaptığını, sanık Alaettin ÇAKICI'nın telefonla bu hususu kendisine teyit 
ettirmek için aradığını, kendisini tuzağa düşürmek için bu bantı düzenlediğini, bu bantı şantaj 
için kullandığını beyan etmiştir. 

Sanık Eyüp AŞIK 3 dönem milletvekilliği yapmış yüksek tahsilli 55.hükümette Tekel 
İdaresi, Çaykur ve Milli Piyango İdaresinden sorumlu Devlet Bakanlığında bulunmuş,' tecrübeli 
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bir politikacıdır, savunmasında belirttiği gibi ve kamuoyunca da çok iyi bilindiği gibi 
uğraşlarından biri de çetelerle mücadeledir, çetelerin ve çete elemanlannm çok iyi bildiği bu 
hususta büyük gayretler gösterdiği bilinmektedir, toplumda saygın bir politikacıdır, Alaettin 
ÇAKICI'nın, bir teşekkül mensubu olduğu ve bu çetenin lideri bulunduğu Türkiye'de değişik 
eylemlere girdiği, toplumda korku panik yaratan eylemlerde bulunduğu adamları vasıtasıyla her 
yerde korku yarattığı ve bu yüzden değişik yerlerde değişik davalar açıldığı bu sanıklar 
tarafından bilinmektedir, buna rağmen bu çete reisiyle çok samimi candan konuşması, 
konuşulmaması gereken konuları çete reisi ile konuşması, ayrıca Alaettin ÇAKICI tarafından 
teyit edilmek için yapıldığını söylemesi, bu bantın şantaj için Alaettin ÇAKICI tarafından 
doldurulduğunu beyan etmesi ciddi ve inandırıcı görülmemiştir, önemli görevler ifade eden, 
Devlet Bakanlığı gibi yüksek bir makamda görev ifa eden sanığın Alaettin ÇAKICI ile olan 
samimi, ondan konuşmaları hem üzücü, hem de düşündürücüdür. Alaettin ÇAKICI'nın teyit 
ettirme ve şantaj yapma gibi niyetini önceden bilebilecek bir tecrübe, ve yeteneğe sahiptir. 
Alaettin ÇAKICI ile Eyüp AŞIK'in konuşma bantı sade bir kişinin dahi açıkça anlayacağı 
sadelikte ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde Alaettin ÇAKICI'ya haber verdiği, Alaettin 
ÇAKICI'nın da bu haber üzerine bulunduğu yeri terkettiği anlaşılmıştır, bu hususta hiçbir 
tereddüt bulunmamaktadır. Konuşmanın her bölümünde bu hususu açıkça sanık Eyüp AŞIK 
belirtmiştir. Bantın bütününde de bu huşu görülmektedir, ayrıca Alaettin ÇAKICI ile Erol 
EVCÎL arasındaki konuşma, Alaettin'in annesi ile yaptığı telefon konuşması bu olayları yani 
sanığın Alaettin ÇAKICI'ya yer değiştirmesi hususunda haber verdiği açıkça belirlenmiştir. 
Sanık Alaettin ÇAKICI'nın konuşmalarına karşı herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ben sana 
böyle bir şey söylemedim. Mesut bana böyle bir şey söylemedi gibi itirazda bulunmadığı gibi 
aksine bu konuşmaları bizzat sanık Eyüp AŞIK teyit etmiştir. Konuşmalarında bu hususlar 
belirlenmiştir, sanık Eyüp AŞIK kendi konuşmasıyla olayı doğrulamıştır, olayı kendisi teyit 
etmiştir. Teyitin teyitine gerek bulunmamaktadır. Alaettin ÇAKICI-Eyüp AŞIK konuşması 
olayı açığa kavuşturmuştur, diğer bantlar ve konuşmalarda bu olayı doğrulamıştır, bu açık 
konuşmalar ve deliller karşısında sanığın savunması gerçekçi değildir, Alaettin ÇAKICI-Eyüp 
AŞIK konuşma bantları Alaettin ÇAKICI'nın annesi ile yaptığı telefon konuşması gibi maddi 
deliller değerlendirildiğinde Alaettin ÇAKICI'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde yeri tesbit 
edilmiş bu sanığın yakalanması için görevlendirilen ekip bazı usûl eksiklikleri nedeni ile sanığı 
yakalayamamışlar ve süre dolması nedeniyle de ekip yurda geri dönmüştür, ekibin Amerika'da 
iken sanık Alaettin ÇAKICI'nın her gün periyodik olarak oturduğu yerler, çalıştığı yer arasında 
muntazaman gittiği ekibin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile evrakların ikmal edilmesi istendiği 
andan itibaren Alaettin ÇAKICI'nın bulunduğu yeri terkettiği anlaşılmıştır. Konuşma 
bantlarında Dışişleri Bakanlığından öğrenilen bu durum Eyüp AŞIK'a ulaştırılmış, Eyüp 
AŞIK'ta sanık Alaettin ÇAKICI'ya kaçması hususunda talimat verdiği, konuşulan bantların 
içeriğinden anlaşılmıştır, kaldı ki Alaettin ÇAKİCİ bu bantları ileride şantaj için kullanacağı bu 
yüzden düzenlediği anlaşılmıştır, bilindiği gibi sanık Alaettin ÇAKICI toplumda korku, panik 
yaratan bir çetenin lideridir, konuşmalarından da açıkça anlaşıldığı gibi bir Bakanı dahi tayin 
ettirme yetkisini kendisinde bulmaktadır, yine önemli bir mevkide bulunan ve yurtdışında 
görevlendirilen bir kamu görevlisinin tayin ettirilmesi için etkili ve yetkili kişilere bildirmiş, 
ancak bütün uğraşlarına rağmen bu kişinin tayininin sağlayamamıştır, bu yüzden bu bantları 
doldurduğu bunu şantaj olarak değerlendirileceği anlaşılmıştır. Ancak Alaettin ÇAKICI'nın 
Fransa'da yakalandıktan sonra bu yakalanmanın sonucunda bu bantları değişik basın ve yayın 
kuruluşlarına göndererek bazı kişilerin durumlarını ortaya çıkarmıştır. 

Yukarıda anlatılan ve bazı bölümleri yazılan bantlardan ve bu açık konuşmalardan sanık 
Eyüp AŞIK'ın çete reisi Alaettin ÇAKICI'ya kaçması hususunda haber verdiği anlaşılmıştır, 
buna rağmen mahkeme kararında çoğunluğun görüşüne göre maddi ve manevi unsurlar 
oluşmadan sanığın beraatine karar verildiği görülmüştür, bu durum konuşma bantları, sanığın 
savunması, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı karşısında mahkemenin maddi ve manevi 
unsur oluşmamıştır, bu nedenle sanığın beraati denmesi için özüne maddi ve manevi delillerin 
oluşmasına rağmen oluşmamış denmesi hukuka aykırıdır. Yukarıda anlatılan nedenlerden 
dolayı TCK.nun 314/1. maddesine göre sanığın cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle 
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çoğunluğun dayanıksız gerekçesine ve sanık Eyüp AŞIK'ın beraat kararına karşıyım, sanığın 
cezalandırılması gerekmektedir. 

C-İstanbul 6 nolu DGM in konu ile ilgili vermiş olduğu kararın İstanbul DGM 
Cumhuriyet Savcısı Aykut Cengiz ENGİN'in bozma istemi ile Yargıtaya yapmış olduğu 
temyizbaşvurusuna ilişkin yazı; 

TEMYİZ NO : 1999/31 
YARGITAY ().CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 
Sunulmak Üzere 
İSTANBUL (6) NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA 
KARARI TEMYİZ EDEN : Aykut Cengiz ENGİN (22505) İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı. 
TEMYİZ EDİLEN KARAR : İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 03.02.1999 

tarih ve E.No: 1998/304, K.No: 1999/10 sayılı karan. 
TEMYİZ SEBEPLERİ . : İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yukanda 
zikredilen kararını sanık aleyhine temyiz ediyoruz. 

Dava konusu olay ve sanığın hukuki durumu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının 10.11.1998 tarih ve 1998/2434-1541E.Sayılı iddianamesinde 
aynntılı olarak izah ve ifade edilmiştir. 

Mahkeme, davaya esas teşkil eden telefon konuşma bandını, yasaya aykın olarak 
istihsal edilmiş delil kabul etmiş ayrıca sanığın suç kastı bulunmadığından bahisle beraat karan 
verilmiştir. 

1-Ses bantlarının delil niteliği kazanabilmesi için anayasal özgürlükleri zedelemeden 
elde edilmiş olması, onlarda sonradan yapılmış herhangi bir tahrifat ve oynama olmadığının 
anlaşılması ve inanılır olması, sesinde sanığa ait olduğunun kesin olarak anlaşılması gerekli 
görülmüştür. 

Dava konusu olaya esas teşkil eden ses bandı yukanda belirtilen koşullara aykın 
bulunmamaktadır. 

a)Usül ve yasalarda zikredilen kanuna aykırılık: İki kişi arasındaki haberleşmenin 
(telefon görüşmesinin) üçüncü bir kişi veya kurum tarafından yetkili merci'den usûlüne uygun 
izin alınmadan dinlenmesi, ele geçirilmesi veya ortadan kaldırılmasıyla oluşmaktadır. Dava 
konusu olay ise, telefon görüşmesi yapan taraflardan birinin kendi sesini kayda alması ve bu 
kayıtlan kendisince gerekli gördüğü hal ve şartlarda basın yayın organlanna veya soruşturma 
organlanna intikal ettirilmesidir. Bu eylemde, Anayasa'nın 20 ve 22.maddelerinde belirlenen 
"özel hayatın gizliliği" ve "haberleşme hürriyetinin" ihlali söz konusu olamaz. Keza, 
soruşturma ve kovuşturma organlarınca hukuku aykırı şekilde elde edilmiş delil olarakta 
nitelendirilemez. 

b) Eyüp AŞIK-Alaattin ÇAKICI arasındaki telefon görüşmesinin tesbit edildiği bu ses 
bandı üzerinde, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlıklarında görevli ses analiz uzmanlarından 
oluşturulan bilirkişi heyetince inceleme yapılmıştır. Dosyada mübrez 23 Ekim 1998 tarih ve 
1998/1163 sayılı Bilirkişi Raporunda belirtildiği üzere;... konuşmacılann aynı anda konuştuğu 
bölümlerde geri plan/ortam/kayıt gürültülerinin ve konuşmacıların seslerinin, montaj yapılarak 
oluşturulan kayıtlarda görülmeyecek bir şekilde, HERHANGİ BİR KESİNTİYE VEYA 
BOZULMAYA UĞRAMADAN ÜST ÜSTE BİNEREK NORMAL BİR ŞEKİLDE 
ÖRTÜŞTÜĞÜ... sonucu olarak, kayıtlarda geçen konuşmalarda eklentinin olmadığı, bazı 
bölümlerde (bu bölümler dava konusu olayla ilgili değildir) kesinti olduğu tesbit edilmiştir. Bu 
durumda, mahkemeye delil olarak sunulan ses bandında herhangi bir tahrifat, kurgu ve montaj 
olmadığı anlaşılmıştır. 

c)Ses bandında yer alan konuşmaların Alaattin ÇAKICI ve Eyüp AŞIK'a ait olduğu 
bizzat Eyüp AŞIK tarafından İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 
ifadesinde ve yargılama sırasındaki savunmasında kabul edilmiş ve bu suretle sesin samğa ait 
olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. 
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2- Mahkeme kararında; ses bandının içerik olarak suça konu teşkil edebilecek düzeyde 
bir görüşmeyi içermediğini ve sanığın da kastı olmadığını belirtmiştir. Ses bandında yer alan 
konuşma bir bütün olarak nazara alındığında; Alaettin ÇAKICI'nın yakalanması amacıyla 
düzenlenen operasyonun kendisine bildirildiği, (hatta operasyona katılan Emniyet Amiri 
Şentürk Demiral'ın ismi de bildirilerek Türkiye'ye dönüşünde operasyon hakkında ayrıca bilgi 
de alacağını da açıkça ifade etmektedir) bu haberi alan Alaettin ÇAKICI'nın yerini değiştirdiği 
anlaşılmış ve sanığın suç kastı tereddüte mahal kalmayacak şekilde açıklığa kavuşmuştur. 

3- Bu ses bandının dışında; olayla ilgili olarak istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan ve Eyüp AŞIK tarafından doğruluğu kabul edilen ve 
bu nedenle ayrıca mahkemede dinlenmeyen tanık beyanları;İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinden muhtelif tarihlerde verilmiş bulunan (telefon dinlenmesine dair) kararlara 
istinaden, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce dinlenen ve dava konusu olayın ayrıntılannın 
görüşme konusu olduğu Alaettin ÇAKICI-Erol EVClL telefon konuşmalan çözüm tutanaklan, 
(02.11.1998 tarih ve 18729 sayılı yazı ekinde) 

istanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanının, mezkur karara ekli karşı oy 
bölümündeki gerekçeleri nazara alındığında sanığın, 

Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturan ve bu teşekkülün yöneticisi konumunda 
olan ve Türkiye'de Gıyabi Tutuklama Müzekkereleri ile, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 
Alaettin ÇAKICI'nın hal ve sıfatını bilerek ona yardım ettiği dosya münderecatı ile 
anlaşılmıştır. 

SONUÇ VE TALEP: Sanığa atılı suçun unsurları oluştuğu ve cezalandmlması 
gerektiği halde, maddi ve manevi unsurları oluşmadığından bahisle Beraatına karar verilmesi 
usûl ve yasaya aykırıdır. 

İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin yukarda zikredilen kararının 
temyizen tetkiki ile BOZULMASINA karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur. 

D- 05.07.1999 tarihli Yargıtay Sekinci Ceza Dairesinin Hükmün bozulmasına 
ilişkin kararı; 

ESAS NO : 1999/10118 
KARAR NO : 1999/11221 
TEBLİĞNAMENO : 8/36404 

Cürüm işlemek için oluşturulan teşekkül mensubuna yardım etmekten sanık Eyüp 
AŞIK'ın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (İSTANBUL) ö.Nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesinden verilen 3.2.1999 gün ve 304 esas, 10 karar sayılı hükmün süresi içinde 
Yargıtayca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı 
C.Başsavcılığından tebliğname ile 8.6.1999 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği 
düşünüldü: 

7.11.1982 gün ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83.maddesi; Seçimden 
önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir Milletvekilinin, Meclis'in karan olmadıkça 
yargılanamayacağını ve tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma 
yapılmasının, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı bulunduğunu amir 
olmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 17.5.1999 tarihli yazılı ile 
sanığın hükümden sonra 18.4.1999 tarihinde yapılan 21.Dönem Milletvekili Genel 
Seçimlerinde Trabzon ilinden yeniden Milletvekili seçildiğinin anlaşılmasına göre yargılama 
şartı olan " y a s a m a dokunulmazlığının" kaldırılmasına kadar sanık hakkındaki muhakemenin 
CMUK.nun 253/4.madde ve fıkrası uyarınca durmasına karar verilmesi zorunluluğu, 

Bozmayı gerektirmiş C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş 
olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 5.7.1999 gününde oybirliği ile 
karar verildi. 
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E- İçişleri Bakanlığınca Alaattin ÇAKICI'yı ABD 'de iken yakalamak üzere 
görevlendirilen Cinayet Masası Amiri Şentürk DEMİRALP'in konu ile ilişkin İstanbul 
DGM ne vermiş olduğu 30.09.1999 tarihli ifadesi; 

HAZIRLIK NO : 1997/666 
İFADE TUTANAĞI TANIK: Şentürk DEMİRALP Naim oğlu, 1964 doğumlu. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde Cinayet Masası Amiri olarak görevli. 
Usulen yemini yaptırıldı, soruldu: 

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki görevim sebebiyle 1994 tarihinden itibaren 
yasadışı bir kısım eylemlere girdiğini bildiğimiz Alaattin ÇAKICI ve onun adamları hakkında 
yasal işlem yapmak maksadıyla çalışmalar ve araştırmalar yaptım. 1997 tarihine kadar da 
Alaattin ÇAKICI'nın adamları olduğu söylenen ve bir çok yasadışı olaya karışmış bulunan 
50'ye yakm kişiyi yakalayarak adli merciilere sevk ettik. Bu arada yurt dışında olduğunu tespit 
ettiğimiz Alaattin ÇAKICI'nın da yakalanmasının temini amacıyla ön çalışmalar yapıyorduk. 
1997 yılının Mayıs-Haziran aylarında Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat ve înterpol 
Daire Başkanlıklarınca İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen bir talimatla Alaattin ÇAKICI 
hakkındaki çalışmaların yoğunlaştırılması bildirildi. Bu çalışmalar sırasında Alaattin 
ÇAKICI'nın Amerika'da olduğunu tespit ettik. Zaten, daha önceki tarihlerde de Alaattin 
ÇAKICI'nın Amerika'da olduğunu tespit etmiştik ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz Amerika 
Makamları ile birlikte çalışmalar yapmak üzere çeşitli yazışmalar yapmıştı, ancak bu 
yazışmalardan müspet bir sonuç elde edilememişti. 1997 tarihinde Emniyet Genel Müdürü 
Kemal ÇELİK olduğu dönemde yine bu yazışmalar devam etmiş ve bize ulaştırılan bilgiye göre 
Amerika Birleşik Devletlerinde bizden bir polis grubunun gitmesi ve oradaki Amerikan Polis 
Makamları ile ortaklaşa çalışma yapılması kararlaştırılmış, ABD bu çalışmayı kabul etmiş ve 
hatta ekibimizin orada bulunması gereken tarihi de bildirmişti, ancak bu tarih ABD'nin kuruluş 
(Ç) veya kurtuluş merasimlerine denk geldiği için çalışmaların aklayabileceği ve yanda 
kesileceği düşüncesiyle bu tarih tehir edilmiş ve şimdi hatırladığım kadanyla 12 Temmuz 1997 
tarihine tehir edilmiş. Bu çalışmalan Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Înterpol Daire 
Başkanlığı yapıyordu ye İstanbul'dan beni çağırtarak bizzat benimle muhatap oluyorlar ve 
çalışmayı bu şekilde sürdürüyorlardı. Çalışmalann sonuçlandınlması sebebiyle ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün emri ve İç İşleri Bakanlığının onayı ile 12.07.1997 tarihinde Ben, 
Înterpol Daire Başkanlığında görevli Emniyet Amiri Adnan KARADENİZ birlikte ABD'ye 
gittik. Bizim ABD'ye görevli olarak gittiğimiz bu tarihte Emniyet Genel Müdürü Kemal 
ÇELİK İç İşleri Bakam ise Murat BAŞESKİOĞLU idi. Ancak bu çalışmalann başlangıcı ve 
organizasyonun başlatılması tarihinde Emniyet Genel Müdürü Kemal ÇELİK, İç İşleri Bakanı 
ise Meral AKŞENER'idi. 

Amerika'nın Rodeizland Eyaletinin Previdens Şehrine gittik, burada bizleri Marşhall 
Servis görevlileri karşıladı, bu servis ABD'de adli polis görev ve yetkisi bulunan bir kuruluştur. 
Yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde 13 Temmuz 1997 tarihinde Alaattin ÇAKICI'nın 
Nevvyork Lonegıl Semtinde Türk Compani adı altında faaliyet gösteren bir şirkette olduğu 
tesbit edildi ve Amerikalı görevliler bunu sürekli gözlem altına aldılar, izlemeye aldılar, bizleri 
bağlantıya geçen Marşhall Servisi yetkilileri Amerikan Adli Makamlan ile görüştüler. Daha 
sonra bize gelerek ABD Adli Makamlarının kendilerine sunulan Înterpol yazılan ve Kırmızı 
Bülteninin adli yönden kendileri için bağlayıcı ve yeterli olmadığını eğer, sadece bu belgeleri 
tutuklama yaptıklan takdirde azami 4 saat süre ile tutabileceklerini söyleyerek bizden Alaattin 
ÇAKICI'nın Türkiye'de karışmış olduğu olayların belge ve dökümanlannı istediler. Bu 
durumu benim yanımda bulunan Adnan KARADENİZ Ankara'ya Înterpol Daire Başkanına 
bildirdi. Ankara'dan bu eksikliklerin ikmalini istedik, iki gün sonra Ankara'dan Marşhal 
Servise 3 adet Gıyabi Tutuklama Kararı geldi. Hatırladığım kadanyla bunlardan iki tanesi bir 
evin ve bir otonun kurşunlanması olayına azmettirme, bir tanesi de bir şahsın yaralanmasına 
azmettirme suçlanna ilişkindi. O dönemde herhalde adam öldürmelerle ilgili Gıyabi Tevkif 
Kararlan çıkmamış olacak ki, o suçlara ait Tevkif Müzekkereleri veya evraklar 
gönderilmemişti. Yeni gelen evraklarla Marşhal Servis Görevlileri tekrar ABD Adli 
Makamlarına başvurdular, hatta bu sefer gittikleri yer daha önceki adli makamdan daha üst bir 
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adli makamdı. Bu işlemlerin cereyan ettiği tarih hatırladığım kadanyla 16-17/07/1997 
tarihindeydi. Bu defa ABD Adli makamları Marşhal Yetkililerini, bu evraklarla adı geçen şahsı 
gözaltına aldığımız veya tutukladığımız takdirde eğer avukatlan kefalet yatıracak olurlarsa 
serbest bırakmak zorunda kalınz demişler. Marşhal Servis yetkilileri bunu da bize bildirdiler ve 
tutuklama kararını alamadıklannı söylediler. Ayrıca oradaki adli makamlar Marşhal 
Yetkililerine Alaattin ÇAKICI hakkındaki Türkiye Adli Makamlarında bulunan tüm evrak ve 
belgelerin toplanması ve bunların ingilizceye tercüme edilerek ABD'ye intikal ettirilmesi 
halinde Alaattin ÇAKICI hakkında tutuklama kararı vereceklerini bildirmişlerdir. Bu hususlan 
bize bildiren Marşhal Servisi yetkilileri siz bu evraklan ikmal ettirin, biz gereğini yapanz 
dediler. Biz bu durumu da Ankara'ya ilettik, bu evraklarının ikmalinin zaman alacağım ve 
bizim de oradaki görev onayımızın 19.07.1997'de tamamlanacağım ve Türkiye'ye dönmek 
mecburiyetinde olduğumuzu görevlilere söyledik. Marşhal Servisi Yetkilileri bize geri 
dönebileceğimizi, istenilen belgeler ikmal edilinceye kadar Alaattin ÇAKICI'yi kendilerinin 
izleyeceğini ve kontrol altında tutacaklarını, eğer yer değiştirir veya kaybederlerse bizim tekrar 
döndüğümüzde yeniden bizimle birlikte çalışma yapabileceklerini söylediler. 

19.07.1997 tarihinde biz Türkiye'ye döndük, biz Türkiye'ye dönünceye kadar Alaattin 
ÇAKICI ABD'den ayrılmadı. 

Ancak, şöyle bir husus dikkatimizi çekti. 16-17.07.1997 tarihine kadar biz Marşhal 
görevlileri ile Alaattin ÇAKICI'yi izlediğimiz sürede Alaattin ÇAKICI devamlı suretle 
Lonegle'de Türk Compani Şirketinde ve bu şirketle bağlantılı olduğunu tahmin ettiğimiz bir 
villa arasında düzenli olarak gelip gidiyordu. Ancak, bizim Türkiye'den eksik evraklan 
istediğimiz 16-17.07.1997 tarihinden itibaren belirttiğimiz yerlere gelmedi, Nevvyork 
Manhattan ve o civardaki muhtelif yerlerde dolaşmaya başladı. Bu arada Alaattin ÇAKICI' nın 
Türkiye'de bulunan annesinin telefonu da teknik takip altındaydı. Yapılan bir tespitte Alaattin 
ÇAKICI'nın annesi ile telefon konuşmasında "Buralara da gelmişler, ama bizim Allah'ımız 
var, Allah'a şükür hiçbir şey olmaz" gibi konuşma yapıldığı tespit edilmiş. 

19.07.1997 tarihinde biz Türkiye'ye döndükten sonra ben genel takibini, Adnan 
KARADENİZ'de interpol aracılığı ile takip yapıyordu. Bu çalışmalann sonucunda bizim 
Amerika'dan ayrıldığımız tarihten yaklaşık 20 gün sonra; önce Avrupa'dan İtalya veya Sicilya 
taraflanna gittiğini, daha sonra da Japonya ve Çin ülkelerine gittiğini ve müteakiben de Fransa, 
Hollanda, Almanya civarlarında dolaştığını ve son olarak da yani yakalanmadan yaklaşık bir ay 
önce de Rodos'ta bulunduğunu, oradan da İtalya üzerinden Fransa'ya geçmiş olduğunu tespit 
ettik. 

Olayın seyri yukarıdaki ifade ettiğim şekildedir. Kendisine herhangi bir yerden haber 
verilip verilmediği hususunda bizim bir bilgimiz yoktur. 

ABD'den ayrıldıktan sonra da Alaattin ÇAKICI hakkında yapmış bulunduğum tüm 
çalışmaları İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Ankara Genel Müdürlüğüne sık sık raporla 
bildiriyordum. Adı geçen şahsın yakalandığı Fransa'daki operasyonda ben bulunmadım. 

V-OLAYLARIN GELİŞİMİ; 

Komisyonumuzun ilgili makamlardan elde ettiği bilgi ve belgeler ile konu ile ilgisi 
tespit edilerek komisyonumuzca dinlenen kişilerin verdiği bilgi ve belgeler ışığında önerge 
konusu olayların aşağıda olduğu gibi seyrettiği anlaşılmıştır. 

1996 yılındaki l.Türkbank ihalesi sırasında özer ÇİLLER'e yakınlığı bilinen Adil 
ONGEN'in 20 Milyon dolar rüşvet istediğini ortaya çıkarmak üzere Alaattin 
ÇAKICI,Milletvekili Eyüp AŞIK'm ,Erol EVCİL ile görüşmesini temin ediyor.Erol EVCİL 
l.Türkbank ihalesindeki olayların gelişimini Sayın Eyüp AŞIK'a bildiriyor. 

Sayın Eyüp AŞIK konudan Sayın Ahmet Mesut YILMAZ'ı haberdar ediyor.Sayın 
YILMAZ Anap grup toplantısında sadece Türkbank ihalesi ile ilgili kulağıma pis kokular 
geliyor diyor.Daha sonra Alaattin ÇAKICI Flash TV'deki bir programa katılarak dönemin 
Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER ve eşi Özer ÇİLLER hakkında konuşmalar yapıyor.Ve bu 
konuşmaları Alaattin ÇAKICI ve Erol EVCİL , Sayın Eyüp AŞIK ve Sayın Ahmet Mesut 
YILMAZ, 'm isteği doğrultusunda yapıldığını belirten konuşmalar yapıyorlar. 
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ikinci Türkbank ihalesi öncesi Korkmaz YİĞİT yoğun bir kulis faaliyetine giriyor.Bu 

ihaleyi alabilmek için daha önceden satın aldığı medya kuruluşlannm yanında dönemin 
iktidanna ve devlet katına yakın olarak bildiği Kamuran ÇÖRTÜK'le ilişki kurma çabasına 
giriyor.Kamuran-ÇÖRTÜK'e ortaklık teklif ediyor.Ancak Kamuran ÇÖRTÜK ortaklığı red 
ediyor.Kamuran ÇÖRTÜK bu arada Korkmaz YİĞİT ile Genç TV'nin satın alınıp kendisine 
verilmesi konusunda anlaşıyorlar. 

Sayın Güneş TANER'le de ilişki kurmak için Korkmaz YİĞİT çaba içerisine 
giriyor.Güneş TANER danışmanının , Renk TV'nin eski sahibi Vedat YELKENCİ'nin tehdit 
edilmesindeki Korkmaz YİĞİT'in rolü nedeniyle kendisine bilgi aktanlmasmdan sonra , 
Korkmaz YİĞİT'i İstanbul'da bir otelde azarlıyor ve senin Alaattin ÇAKICI'yla ilişkin varmış 
diyor.Bu arada Sayın Ahmet Mesut YILMAZ Türkbank ihalesi ile yakından ilgileniyor.Mesut 
YILMAZ'a 13 Mayıs 1998'te ve 8.Haziran 1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünden 
kendisine Korkmaz YİĞİT'in Alaattin ÇAKICI ile ilişkisi olduğunu belirten Emniyet kaynaklı 
bilgi notları geliyor.Bunun üzerine Sayın Ahmet Mesut YILMAZ ,Sayın Güneş TANER'İ 
arayarak Korkmaz YİĞİT'in ihaleye girmemesini, kendisine yardımcı olunmamasını istiyor.30 
Haziran 1998'te Cefı Jozef KAMHİ ve CÎNDORUK aracılığı ile Korkmaz YİĞİT ,Saym 
Ahmet Mesut YILMAZ ile Mecliste buluşuyor.Bu toplantıda Korkmaz YİĞİT kendisinin 
ÇAKICI'yla irtibatının ona ev satmaktan ibaret olduğunu ,ilişkisinin olmadığını belirtiyor ve 
eğer böyle bir ilişkinin varlığından şüpheleniliyorsa ihaleye girmeyebileceğim veya ihalenin 
iptal edilmesini Sayın YILMAZ'dan istiyor.Sayın YILMAZ, Korkmaz YİĞİT'in bu sözleri 
üzerine kendisine inanarak ihaleye girebilmesi için olumlu görüş bildiriyor. 

Merkez Bankası 24.06.1998 'te Emniyet'e yazı yazarak korkmaz YİĞİT ile 
ÇAKICI'nm ilişkisinin olup olmadığının bildirilmesini istiyor. 

Mesut YILMAZ,Sayın Güneş TANER'e .Korkmaz YİĞİT'in 30 Haziran 1998 'deki 
kendisiyle görüşmesinden sonra ihaleye girmesini istiyor.Sayın Güneş TANER,Mesut 
YILMAZ'a eğer Korkmaz YİĞİT'in ÇAKICI ile olan ilişkileri ortaya çıkarsa ihalenin onay 
aşamasında kendisine geleceğini ve bu aşamada iptal edilebileceğini söylüyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 24.06.1998 günlü 
yazısma,İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13 Mayıs 1998 'te 7956 sayılı ve 8 Haziran 1998'te 
9721 sayılı teyit yazısı ile Korkmaz YİĞİT ile Alaattin ÇAKICPnın ilişkisi olduğunu belirten 
yazıyı ve 21 Mayıs 1998 'te ÇAKICI-Korkmaz YİĞİT telefon görüşmelerini Emniyet Genel 
Müdürlüğüne göndermelerine rağmen, Merkez Bankasının 24.06.1998 tarihli yazışma 03 
Ağustos 1998'te yani ihaleden bir gün önce cevap veriyor.Ve bu bilgi notu ihale günü 4 
Ağustos 1998'te ihaleden sonra Merkez Bankası ve Başkanlığa ulaşıyor.Bu bilgi notu Alaattin 
ÇAKICI ve Hayyam GARİPOĞLU'nun telefon görüşmelerine istinaden Hayyam 
GARÎPOĞLU'nun ihaleye katılıp fiyat yükseltmemesi gereğini içeren telefon görüşmesine 
dayanılarak Korkmaz YİĞİT -ÇAKICI ile olan ilişkisini ortaya koyan bilgi notudur. 

İhaleden önce Sayın Mesut YILMAZ konunun MİT,Emniyet Genel Müdürlüğünce 
araştmlmasını istediğini ayrıca Sayın Güven ERKAYA'ya da sorduğunu.Güven ERKAYA'nın 
Korkmaz YİĞİT'i 20 yıldır tanırım iyi adamdır dediğini söylüyor. 

4 Ağustos 1998'te Emniyetten gelen bilgi notu Başbakanlık Özel Kalem 
Müdürlüğündeki görevli İbrahim OKTAY'a teslim edilmesine rağmen Sayın Başbakana 
ulaştınlmıyor.Merkez Bankası Başkanı kendisine gelen bilgi notuna "bu aşamada yapılacak 
işlem yoktur,ihale yapılmıştır"kulakçık notunu ekleyerek muhafazasını istiyor.Merkez Bankası 
ihale yapıldıktan hemen sonra ihalenin onaylanması için Hazine ve Rekabet Kuruluna izin 
yazışım aynı gün yazmasına rağmen.Emniyet Genel Müdürlüğünden 04.08.1999 günü ihale 
yapıldıktan sonra ÇAKICI-YİĞİT ilişkisini bildiren bilgi notunu Banka devrinde yetkili olan 
Hazine ve Rekabet Kuruluna aynı gün bir yazı ile bilgi verme ihtiyacı hissetmemiştir.Banka 
devri için tek yetkili Hazine olmasına rağmen Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL bu yazı 
Başbakanlığa da gitmiştir, diyerek Hazinenin onay vermesi aşamasında eksik bilgi ile karar 
vermesine sebep olmuştur.Başbakanlık Müfettişlerince hazırlanan inceleme raporunda ,Hazine 
yetkilileri bu bilginin kendilerinde olması halinde kesinlikle ihaleye onay vermeyeceklerini 
ifade etmişlerdir. Yine aynı raporda Hazinenin Devlet Başkanlığına 31.08.1998,01.09.1998 ve 
01.09.1998 tarihlerinde yazı yazarak,Korkmaz YİĞİT'in aktif kaynaklannın yansından 
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fazlasının yabancı kaynaklarla finansa edildiği Türkbank'ın ihale bedelinin ve taahhüt edilen 
sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından 
karşılanmasının mümkün olmadığı,ayrıca bankanın satışında ihaleye fesat karıştırıldığı 
yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı,Bankalar Kanunun 5. maddesinde Banka 
ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunu işlememiş olmalarının amir olduğu,her ne kadar 
basında yer alan iddialar mahkeme kararı ile sabit olmasa da belirtilen hüküm dolayısı ile bu 
aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği yönünde,ciddi çekinceleri 
belirten ancak onaylanmayan yazıların olduğu görülmüştür. Bilahare geçici devir izni 
verildikten sonra banka hisselerinin devri bir kısım teminatlar alınmak şartı ile 04.08.1998 
tarihinde onaylanmıştır. 

28 Ağustos 1998'te Başbakanlıkta Sayın YILMAZ,TANER,TEMİZEL,DlNÇMEN ve 
ERÇEL'in ekonomiyi görüştükleri sırada Sayın Başbakan Türk Ticaret Bankası ile ilgili Sayın 
TANER'e"Sıkıntılar mı var" dediğinde ,Sayın TANER "Hazinedeki arkadaşların bu konuda 
tereddütleri var."demesi üzerine Sayın YILMAZ"ben bu konuyu tetkik ettirdim,hem MİT'ten 
hem eski Deniz Kuvvetleri Komutanından soruşturdum,herhangi bir olumsuzluk yok"demiştir. 

30 Eylül 1998'te Kokmaz YİĞÎT İçişleri Bakanı Sayın Kutlu AKTAŞ ile 
görüşüyor.Başta alınan bu görüşmenin deşifresini 05 Ekim 1998'te Sayın ECEVİT.Sayın 
Mesut YILMAZ,Saym Kutlu AKTAŞ,Sayın Hüsamettin ÖZKAN Başbakanlık konutunda 
dinliyorlar ve Sayın YILMAZ biz o gün ihalenin iptal edilmesine karar vermiştik diyor. 

12 Ekim Pazartesi 1998'te Mesut YILMAZ Antalya'da Emniyet Daire Başkanı Emin 
ASLAN'a İstanbul Emniyetinin elinde Korkmaz YİĞİT-ÇAKICI ilişkisini belirleyen bantların 
olup olmadığını soruyor.Ve Emin ASLAN bu konuyu kendilerinin atladığım,kendilerince 
herhangi bir kişinin canına kast etmediğini vs. söyleyerek bandın bir kısmını Mesut YILMAZ'a 
dinletiyor. 

13 Ekim 1998'te Fikri SAĞLAR-ÇAKICI-Korkmaz YİĞİT bant deşifresini basına 
açıklıyor ve aynı gün Türkbank ihalesi işlemi durduruluyor.lhale işleminin durdurulması 
onayında; 

"1340.1998 tarihinde İçel Milletvekili Fikri SAĞLAR ve arkadaşları tarafından TBMM 
Başkanlığına verilen önergede.partilerine ulaşan bir ses bandının. Türk Ticaret Bankasının 
özelleştirilmesinden mafyanın etkinliğini gözler önüne serdiğini,ihaleye girmek niyetinde ve 
hazırlığında olan firmaların mafya tarafından nasıl caydırılmak istendiğinin açıkça tespit 
edildiğine temasla Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca tüm özelleştirme ihalelerinin başlangıç ve sonuç aşamaları ile ihaleleri kazanan 
firmaların mali durumları ve ihale koşullarını yerine getirip getirmediklerinin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırması talep edilmiştir. 

Bu durum karşısında ileri sürülen iddialarla ilgili araştırmalar sonuçlanıncaya kadar,adı 
geçen bankaya ait hisselerin devrine ilişkin iznin ve satış sürecinin durdurulmasının ve bu 
hususun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirilmesinin uygun olacağı"belirtilmektedir. 

27 Ekim 1998'te Korkmaz YİĞİT Kanal 6'da yayınlanan kaseti doldurarak,Türkbank 
ihalesinde kendisinin ÇAKICI'yı ihalenin dışında tutmak istediğini.dönemin bazı siyaset 
adamları, bazı işadamları ve bürokratları ile kendi arasında söz konusu banka ihalesinde 
kendi girişimleri ile tüm bu ilişkilerin seyrini açıklayan kaseti yayınlatarak kamuoyunun 
Türkbank ihalesi öncesi ve sonrası ile ilgili dikkatini çeken açıklamalarda bulunmuştur. 

Eyüp AŞIK'ın Alaattin ÇAKICI ile olan ilişkilerini ortaya çıkaran kaset çözümleri,bu 
ilişkilerin ortaya çıkmasından sonra Eyüp AŞIK hakkında İstanbul 6 nolu Devlet Güvenlik 
Mahkemesince verilen karar,mahkeme başkanının karara muhalif olduğunu belirten karşı oy 
yazısı .mahkeme savcısının beraat kararını Yargıtay nezdinde bozulması için yazmış olduğu 
temyiz başvurusu ,konu ile ilgili Yargıtay Ceza Dairesinin karan, İçişleri Bakanlığınca 
ÇAKICI'nın ABD'de yakalanması için ABD'ye gönderdiği' Emniyet Amiri Şentürk 
DEMÎRALP'in konu ile ilgili ifadesi, Sayın YILMAZ'ın ÇAKICI-AŞIK konuşmalarına ilişkin 
ifadesi ,ÇAKICI'nın konu ile ilgili ifadeleri ve Eyüp AŞIK'ın kendi ifadeleri raporumuzun 
inceleme ve ifadeler kısmında hiçbir yorum katılmadan ve eksiksiz olarak belirtilmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında komisyonumuzca elde 
edilen tüm bilgi ve belgeler ışığında ciddiye alınabilecek hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Halen 
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devam etmekte olan Nesim MALKİ cinayeti sanığı Erol EVCÎL'in Emniyet ifadelerinde ,ve 
yine aynı cinayet davasında yargılanmakta olan bazı kişilerin Erol EVCİL'den naklen 
Türkiye'nin bir uçak alımı dolayısla Boeing veya Euro-Special uçak firmasından Yaşar 
TOPÇU ,Cavit ÇAĞLAR ve Erman YARDELEN'in 55 Milyon Dolar rüşvet aldıkları ve bu 
rüşvetin Nesim MALKİ"in İsviçre"e bulunan banka hesabına yatınldığı ve bu banka 
dekontunun Nesim MALKİ tarafından öldürülmeden önce Erol EVCİL'e gösterildiği 
konusunda hiçbir bilgi ve belge bulunamamış,banka dekontunu gördüğünü Emniyet 
ifadelerinde ileri süren Erol EVCİL'de komisyonumuza vermiş olduğu ifadede olayı 
yalanlamıştır. 

VI-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 

A) DEĞERLENDİRME: 
Komisyonumuz, 2 Haziran 2000 tarihinde değerlendirme ve karar toplantısını yapmıştır. 

Bu toplantıya 14 üye katılmış, Çorum Milletvekili Melek Denli KARACA toplantıya 
katılmamıştır. 
Komisyonun toplantı tutanakları diğer bilgi ve belgeler üyelere daha önceden dağıtılmış, evrak 
üzerinde çalışmaları sağlanmıştır. 
Toplantıda, soruşturmaya muhatap olan Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet Eski 
Bakanı Eyüp AŞIK, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU için alınan karar gereği 
ayrı ayrı oylama yapılmış,Komisyon üyeleri görüşlerini açıklayarak oylarını kullanmışlardı 

l.Komisyon üyelerinin nihai kararları: 

a)Yaşar TOPÇU ile ilgili görüşler ve oylama: 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) -Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 3,5 aya yakındır 
yaptığımız soruşturma komisyonu görevinde, kanaatim -Yaşar Topçu için söylüyorum- iddia 
edilen gerek yasal maddeler gerek diğer konularda Yaşar Topçu ile ilgili herhangi bir bulguya, 
belgeye rastlamadığım kanaatindeyim. Bu nedenle, Yaşar Topçu hakkında görüşüm, 
aklanmasıdır veya bu konuda, Yüce Divana gitmesi konusunda oyum rettir. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) -Efendim, gerek iddia edilen gerekçe içerisinde gerek yaptığımız 
soruşturma esnasında ve gerekse bizzat Sayın TOPÇU 'un ifadeleri karşısında suç unsuruna 
rastlanmadığı için, ben de aklanması yönünde oy kullanıyorum. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim, ben de aynı görüşlere katılıyorum; hatta, Yaşar Topçu 
Beyin bu soruşturmaya neden alındığı konusunda da gerçekten ciddî bilgi ve bulgu olmadığına 
göre, aklanması istikametinde oy kullanıyorum. 
RIZA ULUCAK (Ankara) - Evet. Aynı kanaatlere katılıyorum. Zaten, Yaşar Topçu da niye 
çağrıldığını dahi anlamadığını ifade etmiştir. Dosya içerisindeki mevcut tutanakları 
incelediğimizde de onunla ilgili bir şey olmadığı meydana çıkmıştır. O bakımdan, Türk Ceza 
Kanununun derç edilen maddelerinin hiçbirine uymayan bir durumda, onun hakkında bir şey 
yapılması mümkün değildir. 
AHMET KABİL (Rize) - Ben de arkadaşlarımın görüşlerine katılıyorum Bana 
göre aklanması, Yüce Divana gitmesine gerek olmadığını düşünüyorum. 
M. CİHAN YAZAR (Manisa) - Sayın Başkan, Yaşar TOPÇU'un yaptığımız incelemeler 
sonucunda, Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı kanaatimi arz ediyorum. 
OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Sayın Başkanım, ben de komisyonun başlangıcında beri, 
verilen ifadeler içerisinde, Yaşar TOPÇU'un isminin neden anıldığını bile anlamış değilim, 
anlamak mümkün değil. Aklanmasından yanayım. 
KEMAL VATAN (İzmir) - Sayın Başkan, soruşturma komisyonumuzun bugüne kadar yaptığı 
çalışmalardan, Yaşar Topçu'nun, bizim bu soruşturma komisyonuyla ilgisi olmadığı kanaatine 
vardım; dolayısıyla, aklanması yolunda oy kullanıyorum. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Ben de aklanması yönünde, aynı gerekçelerle... 
MEHMET KUNDAKÇI (Osmaniye) - Yaşar Topçu Beyin Yüce Divana gitmesine "gerek 
olmadığı kanaatindeyim. 
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CEZMl POLAT (Erzurum) - Başkanım, bende, yapılan bu soruşturmada, -ki, bir iki defa da 
sanık veya tanık sıfatında burada dinlediğimiz arkadaşlarımıza sorduğumuz kadarıyla- Yaşar 
Topçu'nun bahse konu olan kapsamda hiçbir dahlinin olmadığı kanaati hasıl olmuştur; onun 
için, Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı kanaatindeyim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Sayın Yaşar Topçu'nun, komisyonumuzun görev alanına giren 

hususlarda yaptığımız araştırmalar sonucunda, Yaşar Topçu ile ilgili herhangi bir bilgi, belge 
ve bulguya rastlanamadı. O nedenle, ben, aklanmasından yanayım. 
MEHMET CAVÎT KAVAK (istanbul) - Sayın Başkanım, ben de tutanaklardan, Sayın Yaşar 
Topçu'nun isminin sehven geçtiği kanaatine vardım; aklanması yönünde oy kullanıyorum. 
BAŞKAN:Çok Değerli arkadaşlarım ,sizlerin,bir bütün halinde ortaya koyduğunuz kanaatlere 
aynen katılıyorum. 

b)Eyüp Aşık ile ilgili görüşler ve oylama. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; komisyonumuzun ve 
soruşturmanın belki de en can alıcı konusu hakkında konuşuyorum. Malumunuz, ben, bir 
hukukçuyum; yani, bütün araştırmalarda, soruşturmalarda, tanıkların ifadelerinde Sayın Eyüp 
Aşık hakkında bütün deliller -daha doğrusunu söyleyeyim, konuşulanlar- Eyüp Aşık'ın çete 
veya buna benzer kişilerle veya onlara haber verme konusunda, dinlediğimiz bantlara, deşifre 
bantlarına baktığımda, suça konu kesin delilin olmadığı kanaatindeyim; yani, birtakım siyasî 
mülahazalar var, birtakım iftira diyeceğim mahiyette sözler var; ama, suç konusu, suçu 
meydana getirecek olan kesin delil olmadığı kanaatindeyim ve onun da aklanması yönünde oy 
kullanıyorum. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sayın Başkanım, gerçekten, önce, size ve Divana teşekkür ederim, 
çok tarafsız ve ciddî bir görev yaptınız ve biz de sizlere elimizden geldiği kadar destek verdik. 
Sayın Yekta Bey "bir hukukçuyum" diye bir ifadeyle başladı. Ben de aym şekilde devam etmek 
istiyorum. Her ne kadar, soruşturma komisyonları, yasal anlamda gerekli ve yasal bir kurum ise 
de ben, yargının önüne hiçbir kurumun geçeceği noktasında değilim; siyasî bir nitelik 
kazanmasına asla da müsaada etmek istemiyorum. Konu, yargıya intikal etmiştir. Bu iş 
yargının işidir. Biz, ne kadar, bu konuda yeterli çalışmayı yaptık desek de bu, bizi aldatıcı olur; 
çünkü, olayın boyutları tamamen mahkemeyi alakadar eder bir boyuttadır. Her ne kadar, bize, 
raportörlerimiz teknik bilgi sunmuşlarsa da ben bunların siyaseten, siyasetin kirletilmesi 
anlamında kullanılmasını doğru bulmuyorum, Bunun yolu, siyaseti ve siyasetçileri karalamak 
değil, sistemi düzeltmekten geçecektir. O bakımdan, ben de soruşturma komisyonunda, kişiler 
hakkında herhangi bir karar alınmasını uygun görmüyorum ve ben de aklanması yönünde oy 
kullanıyorum; çünkü, konu, adalete intikal etmiştir. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim, bizim görüşümüz de aynı istikamette. Sevgi Hanımın 
belirttiği gibi, konu, yargıda, şu anda, aynı muhteva içerisinde devam ediyor. Dolayısıyla, bu 
konunun yargı safhasında, o çerçevede çözülmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim. Yüce 
Divanı şevkini uygun bulmadığımı ifade ediyorum. 
RIZA ULUCAK (Ankara) - Sayın Eyüp Aşık'ın verdiği ifadede ve dosya münderecatına göre, 
suç unsuru sayılabilecek, aleyhine bir durum ortaya çıkmamıştır. O bakımdan, Eyüp Aşık'ın 
Yüce Divana gönderilmesi diye bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum. 
AHMET KABİL (Rize) - Ben de aynı kanaatteyim; çünkü, önerge sahipleri bile iddialarına 
sahip çıkmadılar. Aynı şekilde, arkadaşlarımın beyanları doğrultusunda, Eyüp Aşık, zaten aynı 
konuda yargılanıyor. Bana göre de Yüce Divana gitmesine gerek yoktur. 
M. ClHAN YAZAR (Manisa) - Sayın Başkanım, ben de Sayın Eyüp Aşık'ın Yüce Divana 
gitmesine gerek görmüyorum. 
OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Sayın Başkanım, ben de arkadaşlara katılıyorum. Hukuka, 
yargı mercilerine saygımız sonsuzdur. Konu, yargıda olduğu için herhangi bir şey söylemek 
istemiyorum. Ben de aklanmasından yanayım. 
KEMAL VATAN (İzmir) - Soruşturma konusuyla ilgili DGM'de beraat etmiş oy çokluğuyla; 
ancak, mahkeme devam ediyor. Yargıda olduğundan, ayrıca, tekrardan Yüce Divana sevk 
etmeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla, aklanması yolunda oy kullanıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 1 6 7 -
MURAT AKIN (Aksaray) - Mahkemede, Sayın Eyüp Aşık'ın iddia edilen hususlarda 
muhakeme olması nedeniyle ve bir noktada beraat çerçevesinde karar alıp, temyizde konunun 
müzakere edilmesi üzere, bizim burada, tekrar alacağımız bir karar, yine yargıya gidecektir. 
Zaten, yargıya, kendisi, şahıs, daha önceden gitmiş; yargıda da bu muhakeme işi temyiz 
aşamasında devam ediyor, bizim gideceğimiz, yaracağımız nokta da orasıdır. Dolayısıyla, 
böyle ikinci bir şeye gerek yok. 
MEHMET KUNDAKÇI (Osmaniye) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ben, Türk 
siyaset hayatında çok derin izler bırakan bu dosyada, Meclis Başkanlık Divanımızın aldığı bir 
karar neticesi kurulan bir soruşturma komisyonunun, konunun yargıda olması sebebiyle 
yeniden yargıya gitmemesi gerekçesiyle, arkadaşlarımızın bu düşüncelerine katılmıyorum. 
Eğer, öyle olsaydı, bu soruşturma komisyonuna gerek yoktu; o zaman, Meclis Başkanlık 
Divanımız yanlış bir karar almıştır; bu soruşturma komisyonu kurulmamalıydı diyorum. 
Bununla beraber de Sayın Eyüp Aşık'ın Yüce Divana gönderilmesi kararımı bildiriyorum. 
MEHMET KUNDAKÇI (Osmaniye) - Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 296 ncı maddeleri 
kapsamında Yüce Divanda yargılanması gerektiği kanaatindeyim. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, zaten, bu soruşturma komisyonunun açılışındaki 
ana ağırlık, Sayın Eyüp Aşık üzerine şekillenmişti; gerek buraya gelen sayın tanıklar gerekse 
komisyon olarak görevli arkadaşlarımızın gidip de ilgili şahıslarla yapmış olduğumuz 
görüşmelerde ağırlık, mihenk noktası, Sayın Eyüp Aşık noktasında şekillendiğini, sanıyorum, 
arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu da dosyaların incelenmesinden görmüştür. 
Gerçi, Sayın Aşık, daha önce, hem bakanlık görevinden hem milletvekilliği görevinden istifa 
ederek, kendisi hakkında yargılamanın yapılması yönünde talepleri olmuş ve ilgili 
mahkemelerde yargılanmış ve herhalde yargılanmaya devam ediyor; ancak, milletvekilliği 
dokunulmazlığı olduğu için de bu yargılanmanın, milletvekilliği dokunulmazlığı kalktıktan 
sonra devam edeceği kanaatindeyim. 
Onun için, hem Eyüp Aşık'ın, bu zandan kurtulması hem de Yüce Meclisin almış olduğu bir 
kararın askıda kalmaması için ve siyasîler üzerinde kamuoyunda değişik spekülasyonların sona 
ermesi açısından, ben, Sayın Aşık'ın kendi beyanında da belirttiği gibi, yargılanarak, kamu 
vicdanında da rahat etmesi için, Sayın Aşık'ın yargılanmasının ve yargı neticesinde 
aklanmasının, hem kendisi açısından hem Türk Parlamentosu açısından hem de parlamenter 
demokrasi açısından faydalı olduğu kanaatindeyim. Onun için, Sayın Aşık'ın, 230, 240, 296'ya 
göre, yargılanmasının uygun olduğu kanaatindeyim. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - Arkadaşlar, yine, az önceki ifademde belirttiğim gibi, verilen 
iki önergenin birleştirilmesiyle oluşturulan komisyonumuz, yapılan çalışmalarda, Sayın Eyüp 
Aşık'ın, kendisine, önergelerde istinat edilen suçlarla ilgili olarak, zaten, şu anda yargıda 
olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu çerçevede, tekrar ikinci bir yargı yolunun 
açılmasını pek doğru bulmuyorum. Varsa bir suçu, mevcut yargılamadan sonra, zaten, suçun 
cezasını orada görecektir. Bunun için, gerek görmüyorum ben. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Eyüp Aşık, 
kendisi, bu iddia karşısında bizzat milletvekilliğinden istifa ederek, yargıya gidip, 
yargılanmasını talep etmiştir ve mahkemede beraat etmiştir, Yargıtay aşamasındadır. Bu 
nedenle, ayrıca Yüce Divana şevkine gerek olmadığı kanısındayım. 
BAŞKAN:Değerli arkadaşlarım, ben de bugüne kadar elimize ulaşan bilgi, belge ve ifadeler 
doğrultusunda, dikkatimi çeken birkaç hususu ifade ederek, kanaatimi söylemek istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi Tabiî ki, öncelikle şunu söylemek istiyorum, hukukçu değilim; ancak, 
Sayın Aşık'ın takdirle karşıladığım istifası ve yargıya gitmesini müteakip açılan dava 
dosyasının çok dikkatlice incelemeye çalıştım. Orada, sayın savcının mütalaasında, bu 
konunun, Meclis tarafından soruşturma komisyonları kurulmak suretiyle bir karara 
bağlanmadan, kendisinin istifa etmesi sebebiyle yargıya intikal ettiği, diğer bir yolla soruşturma 
komisyonu kurulup Yüce Dîvana gönderilmesi yolunun denenmediğini, bu sebeple de yargıda 
davanın açılmış olduğuna yönelik değerlendirmelerini dikkat çekici buldum. Yani, Meclis 
içinde, soruşturma komisyonları kurularak bu süreç işletilmediği için, Sayın Aşık'ın istifası 
yoluyla yargı yolu açılmış. 
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Burada, yine dikkatimi çeken birkaç Konu var. İlk mahkeme safhasında, mahkeme başkanının 
muhalefetine rağmen çoğunlukla bir beraat kararı söz konusu. Bu kararda, ismi geçen, birinci 
derecede sorumlu olduğu ifade edilen kişilerin ifadesi bulunmamaktadır; yani, Alaattin 
Çakıcı'nın konuya yönelik ifadesine başvurulamamıştır. Yine, komisyonumuzda Sayın Mesut 
Yılmaz'ın ifadesinde belirttiği bir konu vardır ki, kayıtlarda, mahkeme kayıtlarında yoktur. 
Burada, Sayın Mesut Yılmaz'ın "Eyüp Aşık'ın Alaattin Çakıcı'yla olan görüşmelerinin ikisinden 
bana bilgi sunulmuştur. Bu görüşmelerden ilki, Türk Ticaret Bankasının ilk satışına yönelik 
görüşmesidir ve bu görüşmeyi müteakip de, kendisine, konuyu araştırmasını söyledim" tarzında 
bir ifadesi vardır, bu ifade mahkeme kayıtlarında yoktur, geçmişteki yargı kayıtlarında yoktur. 
Yine, Sayın Mesut Yılmaz'ın ikinci görüşmeyle ilgili bir ifadesi çok dikkat çekicidir; Sayın 
Aşık'ın ikinci görüşmesinin, Alaattin Çakıcı'nın Amerika'da bulunduğu ve onu yakalamak üzere 
bir polis ekibinin Amerika'ya gönderildiği günlerde olduğuna yönelik, Eyüp Aşık'ın Alaattin 
Çakıcı'yla görüşmesinin ikincisiyle ilgili kendisine bilgini bu günlerde geldiği ifadesi vardır ki, 
bu ifade de, diğer arkadaşlarımın bahsettiği yargı kayıtlarında yoktur. 
Bu ve mahkeme başkanının muhalefet şerhinde belirttiği hususlar da dikkate alınmak suretiyle, 
yine, gerek Mehmet Kundakçı Beyefendinin gerek Cezmi Polat Beyefendinin ifade ettikleri 
doğrultuda, siyaset ve siyasetçiye olan güvenin çok büyük ölçüde sarsıldığı günümüzde, 
gerçeklerin bağımsız yargı tarafından ortaya konulması niyetiyle, düşüncesiyle, Sayın Aşık'ın 
Yüce Divanda, 230 ve 240 inci maddeler çerçevesinde yargılanmasının doğru olacağı 
kanaatindeyim. 

c)Ahmet Mesut YILMAZ ile ilgili görüşler ve oylama. 
YEKTA AÇIKGÖZ (Samsun) - Değerli arkadaşlarım, bu soruşturmada, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın da, bana göre, görevi ihmal veya suiistimal şeklinde oluşmadığı kanaati hâsıl oldu; 
çünkü, söylüyorum, bu komisyon her ne kadar yargı gibi değilse de, yani bir mahkeme gibi 
değilse de, olayın oluşumunda suçun sübut bulması kesin delillerle kaimdir, ben o şekilde 
inanıyorum. Her suçun meydana gelmesi için üç dört unsur vardır, o unsurların bir tanesi de 
kasttır. Burada, Sayın Mesut Yılmaz'ın bu suçun oluşumunda kastı olmadığı kanaatindeyim. 
Dolayısıyla, unsurun biri noksan olursa suç oluşmaz. Bu görüşten hareketle, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın da Yüce Divana gitmemesinden yanayım, aklanmasından yanayım. 
SEVGİ ESEN (Kayseri) - Efedim, ben, Sayın Eyüp Aşık'la ilgili beyanlarımı burada da tekrar 
ediyorum. Soruşturma Komisyonumuz yasal anlamda bir kurum ise de bir yargı kurumu 
değildir, konu yargıya intikal etmiştir, birinci derecede, yargı olaya el koymalıdır. O nedenle, 
ben de aklanması yönünde oy kullanıyorum. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, Eyüp Aşık Beyin Yüce 
Divana gitmemesi konusundaki kararımız, aslında, kirlenen siyasete ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, siyasetçilerin davranışından dolayı leke sürülmesi açısından değil. Eyüp Aşık Bey, 
kanaatime göre, onurlu davranışıyla siyasete katıda bulunmuştur, siyasetin onuruna yakışır bir 
davranışta bulunmuştur diye o kanaatimizi belirttik. 
Sayın Mesut Yılmaz konusuna gelince, Sayın Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık'la birlikte, kanaatime 
göre, bu olayın merkezini teşkil etmektedir. Mesut Yılmaz Beyi ve Eyüp Aşık'ı işin merkezine 
koyarsak, çevresinde Erol Evcil, Korkmaz Yiğit, Yavuz Ataç, Mehmet Kocabaş, Alaattin 
Çakıcı gibi sayabileceğimiz birçok isim etrafını kuşatmış durumda/Raporları da, ifadeleri de 
sağlıklı tetkik ettiğimiz zaman, Eyüp Aşık'ın, burada, o dönemin başbakanı Sayın Mesut 
Yılmaz'la, illegal çete ve örgütlerle ilişki kurma konusunda -az önce, Sayın Başkanın Eyüp 
Aşık'la ilgili yaptığı değerlendirmede olduğu gibi- Sayın Eyüp Aşık'ın, Alaattin Çakıcı ve 
benzer insanlarla yapmış oldukları görüşmeleri Mesut Yılmaz'a aktardıkları şeklinde, 
raporlarda defalarca, birçok bilgiye rastlıyoruz. Dolayısıyla, Erol Evcil, Alaattin Çakıcı'yla 
arasının çok iyi olduğunu, her gün görüştüklerini ifade ediyor. Dönüp bakıyorsunuz, Korkmaz 
Yiğit, Alaattin Çakıcı'yla sürekli bir iletişim ve ilişki içerisinde olduğunu ifade ediyor. Yavuz 
Ataç, Alaattin Çakıcı'yla yurt dışında ve yurt içinde çok önemli işler başardıklarını ifade ediyor 
ve bu saydığımız üç isim de, aynı zamanda, o dönemin başbakanıyla da çok içli dışlı özel 
görüşmelerde bulunuyorlar. Bu durum, bize, Sayın Mesut Yılmaz'ın aslında bu konuların 
merkezinde olduğu, bütün gelişmelerden haberdar olduğu şeklinde bir izlenim vermektedir. 
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Korkmaz Yiğit'le ilgili olarak da Sayın Mesut Yılmaz bizzat bu Komisyonda ifade ettiler. Yani, 
Alaattin Çakıcı'nın özellikle Türkbank konusunda bu kadar duyarlı davrandığını bilmenize 
rağmen, neden Alaattin Çakıcı konusunda tedbir almadınız diye Sayın Eyüp Aşık'a soru 
yöneltmiştik. Bunun devamında, sayın başbakan, Sayın Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit'le ilgili 
aldatıldığını Komisyon huzurunda ifade etmişlerdir. 
Aynca, Mehmet Kocabaş'm, Sayın Alaattin Çakıcı'ya Mesut Yılmaz taarfmdan gönderildiği 
Mehmet Kocabaş tarafından ifade edilmektedir. 
Uğur Dündar'ın bugün beyan ettiğiniz Alaattin Çakıcı'yla olan görüşmesi ise, gazeteci 
hüviyetine büründürülmeye çalışıldığı kanaatindeyim. 
Aynca, yine, sayın hanımefendiye BMW marka bir otomobilin alındığını çete mensüplannın 
bizzat ifade etmeleri ve benzeri birçok olay, bu ilişkilerin tesadüfi olmadığını ortaya koyuyor. 
Sayın Mesut Yılmaz, kanaatime göre, bu işlerin merkezinde ve Eyüp Aşık ve benzeri kişilerle 
iletişim kurarak bu işlerin içerisinde olmuştur düşüncesindeyim; bundan dolayı, Türk Ceza 
Kanununun 230, 240 ve 296 ncı maddeleri gereği Yüce Divana şevkinden yana görüş beyan 
ediyorum. 
RIZA ULUCAK (Ankara) - Bu üçbuçuk aya yakın süre içinde dinlenilen şahıslar, şahit 
sıfatıyla dinlenilen kişiler ve İstanbul'da alınan ifadeler, işirî birtakım karanlık taraflan 
olduğunu ifade ediyor. Faruk Bey de buyurdu, Berna Hanıma bir BMW araba almıyor. Erol 
Evcil "parasını ben ödemedim, bunu Çakıcı bilir" diyor. Çakıcı da ifadesinde "parayı ödeyen 
Erol Evcil" diye açıkça beyanda bulunuyor ve arabayı getiren de Mehmet Gedik. Birtakım 
şeyler var; yani, tabiî, insanlar birbirlerine hediyesi olur, şu olur bu olur; ama, bir BMW'nin 
hediye edilmesi, böyle bir kravat hediyesi gibi, herhangi bir gömlek hediyesi gibi değil. Burada 
birtakım karanlık noktalar var. Bu karanlık noktaların -mahkeme sıfatımız yoktur, sadece 
inceleme durumundayız- bunun açığa çıkmasının herkes için, hatta Sayın Mesut Yılmaz için 
dahi faydalı olacağını düşünüyorum. 
BAŞKAN - Evet; kaçıncı maddeleri diyorsunuz? 
RIZA ULUCAK (Devamla) - 230 ve 240. 
AHMET KABİL (Rize) - Tabiî, siz de söylediniz, burada kararlanmızda siyasî bir gerekçe, 
kanaat olmaması gerektiğini. Yemin ederek bu işe başladık. 
Burada, üçbuçuk aydır şahitler dinliyoruz, bazı iddialar var. Bu iddialar, iddia sahipleri 
tarafından gelip burada teyit edilmedi, esas önerge verenlerin dışında. Ayrıca, iddia, çete 
mensuplarının beyanları var, bir de Türkiye Cumhuriyetinde başbakanlık ve bakanlık yapmış 
kişilerin beyanlan var. Bunların hangisi inandırıcı? Şu anda, arkadaşımın dediği BMW, 
Alaattin Çakıcı ifade etti "Erol Evcil aldı" dedi; fakat, Erol Evcil "ben almadım" dedi,; çete bile 
bunu inkâr etti. Yani, bunu burada gerekçe yapmanın siyasî bir şey olduğu kanaatindeyim. 
Aynca, yine, burada, telefonla görüşmede, devleti zarara sokmamak için, bu işte, bankada 
rüşvetin dönüp dönmediğini takip için Eyüp Aşık ona bilgi verdi. Yani, burada herhangi bir 
kötü niyet, devleti zarara sokacak herhangi bir kanunsuzluk görmüyorum. Dolayısıyla, ben de, 
Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana gitmesine gerek olmadığı kanaatini beyan ediyorum. 
M. CİHAN YAZAR (Manisa) - Sayın Başkanım, Komisyonumuzda dinlemiş olduğumuz 
şahıslar arasında, gerek konuşması gerek tavırlan gerekse kendisine olan güvenini en iyi ifade 
eden Sayın Mesut Yılmaz; benim şahsî görüşüm bu şekilde. Benim, dinlemiş olduğumuz 
şahıslar arasında da en olumlu şekilde beni tatmin eden ve güvenimi kazanan Genel Başkan 
Sayın Mesut Yılmaz'dır. Dolayısıyla, Genel Başkan Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana 
gitmesine gerek görmüyorum ve aklanması yönünde de oyumu kullanıyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 
OSMAN ASLAN (Diyarbakır) - Sayın Başkanım, Komisyonumuzun kuruluşundan beri benim 
kafamı kurcalayan konu şu: Bu Komisyonun oluşumunda etken olan, özellikle yazılı veya 
görsel basında tahminî görüşlerin etkenlik kazandığı. Ki, bu Komisyonumuz devam ettiği 
müddetçe de, gerek siz Komisyon Başkanımız tarafından gerek komisyon üyesi 
arkadaşlarımızın herhangi bir beyanatı olmadan, Komisyon devam ettiği süreç içerisinde, 
zaman zaman gazetelerde bazı görüşlerin çıktığı, beyan edildiği... Ben, şahsen, kendi kanaatimi 
ifade ediyorum: Tamamen tahminî görüşlerle, basındaki duyma veya sızma konularla, bu 
Komisyonun oluşumunda etken olan basının etkisi altındaki bu oluşuma ben kanaat getirdiğimi 
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ifade edemiyorum. Ki, herhangi bir bilgi ve belgeye de, yani tatmin edici herhangi bir bilgi, 
belge veya bulguya da kanaatim hâsıl olamadığından Yüce Divana gitmesinden yana değilim, 
aklanmasından yana olduğumu ifade ediyorum. 
KEMAL VATAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Soruşturma Komisyonumuzun 
çalışmaları sonunda, Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili bende oluşan kanaat Yüce Divana gitmemesi 
yönündedir. 
Arz ederim. 
MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; bu Soruşturma 
Komisyonunun açılmasına ilişkin dilekçe sahibi arkadaşlarımız, duyumdan hareketle bu 
müracaatlarını yaptıklarını ve bilahare da, kendilerinin buraya gelmesi davetini tebliğ müteakip 
gelmemekte bir nevi ısrar etmelerini, daha sonra da "biz bu işleri duyduk, gördük, ettik" 
diyerek iddialarında sadık olmamaları, bir kere, soruşturmada başlangıçta bir sıkıntı 
doğurmuştur. Müşteki olan kişi, bu nevi iddialarda, ilk önce o kişinin isim ve adresinin tespiti, 
bilahare da iddia ettiği hususların doğru olup olmadığına ilişkin belge ihdası esastır, bunlar 
bunu yapmamışlardır. Bir siyasî oluşum zamanında, siyasî oluşum çerçevesinde değişik 
beklentiler içerisinde bu kişiler dilekçelerini vermişlerdir. Bunlardan bir tanesi -bilhassa 
bahsediyorum- dilekçe sahiplerinden bir tanesi şu an mazot hırsızlığı yapmaktadır, yani, 
kendisi mazot şebekesinin içinde olduğu için bir kere şeydir; yani, kim kime, tavuğu tilkiye, 
tilkiyi tavuğa şikâyetin bir manası yok. 
BAŞKAN - Bu tip şeyleri söylüyorsunuz; ama, ben bilemiyorum... 
MURAT AKIN (Devamla) - İsim vermedim. 
İkinci husus, Sayın Mesut Yılmaz'ın ve Eyüp Aşık Beyin bu işlere merakla başladıklarını ve o 
zamanki mevcut hükümette bir gedik açılabilir mi diye gayret içerisinde oldukları soruşturma 
sonucu ortadadır; ama, biraz önce, Yekta Beyin ifade ettiği gibi, bunda bir kastın olmadığı 
muhakkaktır. Yani, bu insanlara diyalog kuralım ve bu insanlarla bir dayanışma içerisinde 
olalım kastı olmadığı kanaatindeyim. 
Ayrıca, iddia edilen hususlar, neticede, bir başbakan ve bizim de muhalif olduğumuz bir 
başbakan ve zaman zaman, parti olarak sert eleştiri yaptığımız bir başbakan; ama, bizim siyasî 
ahlakımız şunu icap ettirir: Bu ülkede başbakanlık yapmış insanlar, biz Sayın Anavatan Partisi 
gibi düşünmüyoruz, onlar hep ters düşünmüşlerdir, biz onlar gibi düşünmüyoruz, bu ülkede 
başbakanlık yapmış bir insan, şu veya bu şekilde, belge olmadan, suç unsuru neticesinde ceza 
kesilmiş kişilerin iddialarıyla Yüce Divana gönderilmesi hiç doğru değildir. İşte, devletçilik, 
bilhassa devlet adamını koruma buradadır. Sen bir çeteyle mücadele edeceksin, şunu 
yapacaksın, neticede tutuklanmasında katkın olacak, daha sonra da, o size mutlaka iftira 
edecektir veya söylediği husus davalı, ihtilaflı kişiler arasında olduğu için -arkadaşlarım, 
hukukçular bilir- hüküm ifade etmez ayrıca bir delil olmadığı sürece. 
Ben bu çerçevede, bir başbakanın, diğer taraftan suç işlemiş ve sabit insanların söylediği sözle 
Yüce Divana gitmesini, Meclis ve kendimiz açısından da uygun bulmadığımdan gerek 
görmüyorum. 
MEHMET KUNDAKÇI (Osmaniye) - Sayın Başkanım, Türk siyaset hayatının içine düştüğü 
bir dönem var, bu altı yedi yıllık bir süre. 18 nisan seçimleri sonrasında Türk siyaset hayatında 
bir istikrar sağlanmıştır; ama, onun öncesindeki altı yedi yıl içerisinde, merkez sağda Anavatan 
Partisi ve Doğru Yol Partisi, merkez solda Demokratik Sol Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi 
birbirleriyle kıyasıya mücadele etmişlerdir. Partiler arası kavgalar ve liderler arası mücadeleler, 
neticesinde, şu anda önümüzde bulunan dosyalar gibi birçok meseleyi bugünlere getirmiştir. 
Ben, Sayın Mesut Yılmaz'ın bunca yıllık deneyimli bir siyasetçi olmasına rağmen, yıllarca 
bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış tecrübesine rağmen, bunca kirli ilişkilerin içerisinde 
olabilmesini düşünemezdim. İddia sahiplerinin hattı zatında ellerinde hiçbir delil yoktu, 
aldıkları duyumlarla önerge verdiler vesaire; ama, daha sonra, sadece burada dinlediğimiz 
bahse konu iddia sahipleri veya muhataplarıyla alakalı ortaya çıkan, şu Komisyonun huzurunda 
verilmiş ifadeler bile, Türk siyaset hayatı adına çok utanç verici meselelerdir. 
Şimdi, tabiî ki, hükümetlerin en önemli meselelerinden bir tanesi özelleştirmedir. Geçtiğimiz 
dönemlerde de hükümetler özelleştirme çalışmaları yapmışlardır. Şu anda da, 57 nci 
cumhuriyet hükümeti bu özelleştirmeden 7,6 milyar dolar para beklemektedir. Türkbank, gerek 
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54 üncü hükümet döneminde gerek 55 inci hükümet döneminde satılmalıydı; keşke, doğru 
dürüst satılsaydı da kurtulsaydık, o başka mesele; ama, beri burada iki konunun altını çizmek 
istiyorum. Korkmaz Yiğit isimli bir işadamı çıkıyor, siyasetçisiyle, mafyasıyla her türlü 
organizasyonlarını yapıp, 16 milyar dolarlık bir programa herkesi malzeme yapıyor, bunun 
altının çizilmesini istiyorum. 
Aynca, Yavuz Ataç Beyin verdiği çok ciddî bir ifade var: "Ben, 1987 yılından 1998 yılına 
kadar Alaattin Çakıcı'yla beraberdim. Onun yaptığı birçok meseleleri biliyorum. Gönüllü olarak 
bu ülkeye hizmet etmiştir." Ha, ben şimdi soruyorum, eğer Alaattin Çakıcı MİT'te yüksek 
seviyede görevli bir Yavuz Ataç'la işbirliği içerisindeyse, yani, Alaattin Çakıcı ve onun örgütü, 
şebekesi MİT tarafından kullanılıyorsa bunlara mafya demek doğru değil; eğer mafyaysa, bu 
ilişkiler doğru değil. Be sebeplerden dolayı da, sistemin bu tür taşeronlara ihtiyacı olduğunu 
düşünerek, Sayın Mesut Yılmaz'ın bunca tecrübesine rağmen bu tür kirli ilişkilerde, bilerek, 
bilmeyerek, varlığını onun adına kabul etmiyorum ve o sebepten dolayı da, Yüce Divanda 
yargılanması ve hukuk önünde aklanması gerektiği kanaatindeyim; 230 ve 240 mcı 
maddelerden Yüce Divanda yargılanması kararındayım. 
Teşekkür ediyorum. 
CEZMÎ POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, Komisyona ilk seçildiğimiz günden bugün 
nihayete erecek toplantılar silsilesinde, iddia sahipleri huzura seslendi ve kendi ifadelerinde de, 
o günkü gazete, dergi, televizyon haberlerinde yola çıktıklarını beyan ettiler, ellerinde 
Komisyonumuza yardımcı olacak bilgi ve bulguların olmadığın ifade ettiler. Tabiî, bu, Türk 
siyasî hayatı açısından, bizim, özellikle Milliyetçi Hareket Partililerin kabul edemeyeceği bir 
davranıştı. Rakibini karalamayla, rakibini suçlamalarla prim getirecek mantığı ben 
anlamıyorum. Benim anladığım, Türk siyasî hayatında, Türk Milletinin özelliklerine uygun, 
temiz, açık, şeffaf bir program, anlayışıyla Türk Milletinin huzuruna çıkılıp, Türk Milletinden 
destek alınması yönünde. Ancak, özelikle 20 nci Dönem Türk Parlamentosu bu anlamda çok 
büyük darbe almıştır, bu anlamda çok büyük zafiyet içerisine düşürülmüştür. Ki, halen bunun 
etkilerini, sanıyorum bizden tecrübeli olan parlamenter arkadaşlarımız olsun ve bir yılı aşkın 
bir zamandır Parlamentoda bulunan biz milletvekilleri, kamuoyunda siyasetçiye olan güvenin 
berraklaşmadığını üzülerek görüyoruz. Oysa ki, tabiri caizse, demokrasinin kâbesi diye 
nitelendirilen Parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok düzgün, Türk Milletinin 
geleceğine yönelik kararların alındığı en önemli kurum; ama, bu kurum, geçmişten bugüne hep 
yıpratılarak, hep törpülenerek geldiği için, bugün Parlamentoda bulunan arkadaşlarımın bütün 
iyi niyetli çabalarına rağmen istenilen ölçüye taşınmadığını üzülerek görüyoruz. Ki, bir banka 
alıcısının televizyonda yapmış olduğu açıklamalar ve bu açıklamalar silsilesinde, o günkü 
hükümetin gensoruyla düşürüldüğünü hepimiz basından takip ediyorduk ve o zaman, Sayın 
Mesut Yılmaz, gerek kamuoyuna gerekse ortağı Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın 
Bülent Ecevit'le görüşmelerinde, kendisinin bir komploya maruz bırakıldığını kamuoyuna 
açıklamış ve kendisinin Yüce Divana giderek aklanmasının, hem kendisi açısından hem siyasî 
partisi açısından hem de Türk Halkı açısından faydalı olacağını beyan etmiş. Sayın Ecevit de, 
bu konuda Sayın Yılmaz'a gereken katkı ve desteğin verileceğini o günler söylemişti. Ki, 57 nci 
cumhuriyet hükümeti kurulduğu zaman, Türkiye'de uzlaşma kültürünün gelişmesine büyük 
katkı sağlayan bir cumhuriyet hükümeti olmuştur ve Sayın Yılmaz, hükümete girmeyişinin 
sebebinin, hakkında açılan soruşturma komisyonlarının neticelenmesi ve akabinde Yüce 
Divana gönderilme kararı çıktığında da Yüce Divandan aklanarak dönmesinin hem daha güçlü 
bir şekilde Türk siyasî hayatında yerini muhafaza edeceğini, devam ettireceğini hem de 
mensubu bulunduğu siyasî partinin daha güçlü bir şekilde Türk Halkının huzurunda olacağım 
söylediği için, bizde, Sayın Mesut Yılmaz'ın bu düşüncelerine her ne kadar farklı bir siyasî 
partinin mensubu olsak da, doğru olacağı kanaati hâsıl olmuştur. Biz, 57 nci cumhuriyet 
hükümetini oluşturan Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisinin 
mensubu olan milletvekilleri ve 57 nci cumhuriyet hükümetine destek olan milletvekilleri 
olarak, Sayın Yılmaz'ın bu onurlu- davranışının doğru olduğu kanaati bizde oluşmuştur ve 
bugüne kadar, gerek dinlediğimiz tanıklar gerek kendi beyanları gerekse dosya incelemesinden, 
Sayın Yılmaz'ın Yüce Divanda kendi talebi doğrultusunda aklanarak dönmesinin faydalı 
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olacağı kanaatini taşıyorum. Onun için de, Sayın Yılmaz'ın 230 ve 240'a göre yargılanmasının 
uygun olacağı kanaatini belirtiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
SALİH DAYIOĞLU (İzmir) - 20 nci Dönem Şırnak Milletvekili Bayar ÖKTEN ve 57 
arkadaşının vermiş olduğu bir önerge, Sayın Mesut Yılmaz'ın 296 ve 240 inci maddelere göre 
iddia edilen suçlar hususunda yargılanması konusuyla ilgili ve yine, 20 nci Dönem Karabük 
Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 arkadaşının vermiş olduğu, yasadışı örgütlerle ve 
mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya 
çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği 
yaptıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddelerine 
uyduğu iddiasıyla vermiş oldukları bu önergeler çerçevesinde oluşturulan komisyonumuzun 
yaptığı çalışmalar neticesinde, Sayın Mesut Yılmaz'ın bu iddia edilen 230, 240, 296 ve 314 
üncü Ceza Kanunun maddelerine uygun bir suç işlediği kanaati vicdanî olarak bende teşekkül 
etmemiştir; ancak, bu arada açıklamayı uygun bulduğum bir husus da var. Az önce Sayın 
Cezmi Polat'm da açıkladığı gibi, Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana gitme talebi basına 
yansıyan kısmıyla ve bu arada şu anda Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in kendisine destek 
vereceği bu yöndeki açıklamalar... -bu basından gelen iddialar, açıklamalar- Sayın Ecevit, bu 
konuda zaten demokratik sol parti grubu olarak komisyonun oluşturulmasına destek vermiştir, 
komisyon oluşmuştur, komisyon bu arada çalışmaların yapıp kararını verme aşamasındadır şu 
anda. Dolayısıyla, Sayın Başbakanımız, o konudaki eğer basında yer alan sözleri doğruysa bile 
görevini yerine getirdiği kanaatindeyim ben. Bende oluşan vicdanî kanaat, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın Yüce Divana gönderilmesi konusunda ortaya çıkan bilgi ve belgeler çerçevesinde 
herhangi bir şeye rastlayamadım. Bu çerçevede, Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana 
gönderilmesine gerek görmüyorum. 
MEHMET CAVlT KAVAK (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; TJU önergede 
iddiada bulunan isimlerden her ikisi de, geldiklerinde değişik arkadaşlar -ben, burada parti 
ayırımı yapmıyorum; çünkü, biz burada hepimiz komisyon üyeleri olarak bulunuyoruz, hiçbir 
siyasî parti ya da fikri ileri sürmüyorum- hepsine sordular, elinde belge var mı? Hiçbiri bir 
belge olmadığını söyledi. Burada, komisyon, Başkanlığınızda çok güzel çalıştı, çok önemli 
neticeler aldığı kanısındayım. Hiç kimsenin kafasında bir istifham kalmamıştır. Ben hukukçu 
olarak dosyayı defalarca okudum, inceledim, sizden fazla belki muttali oldum; çünkü, aynı 
zamanda Turban Komisyonunun da üyesiydim. Kimyası bozuk olan bir insanın kasetinden, 
Türkiye'de ışıkların her gün saat 21.00'de söndürüldüğü, protestoların edildiği bir dönemde 
Mesut Yılmaz ve Demokratik Sol Parti azınlık hükümeti kurmak zorunda kalmışlardır. Sayın 
Baykal'ın desteği de, maalesef, bu önergelere destek vermek şeklinde olmuştur. Ben, gelmiş 
geçmiş hükümetler içerisinde, içinde bulunduğum 55 inci cumhuriyet hükümetinin, bugüne 
kadar Türkiye'nin en başarılı hükümeti olduğu kanısındayım. Sayın Mesut Yılmaz göreve gelir 
gelmez Türkiye'nin en önemli sancısının mafya olduğunu tespit etmiş, Emniyet içinde çetelerin 
ortaya çıkarılması için yeni bir düzenlemeye gitmiş, çetelere karşı MİT ve Emniyet 
mensuplarından karma ekip kurmuş, bunun semeresini de altı ay gibi kısa bir zamanda görmüş. 
Başta Çakıcı olmak üzere, bütün çete mensupları yurt içinde ve yurt dışında yakalanarak 
adalete sevk edilmiştir. Çakıcı'mn hayatında ne yüzünü görmüş ne kendisiyle telefonda 
görüşmüştür. Diğer iddialarla da ilgili Ahmet Kabil Bey söyledi, Sayın Evcil'in beyanatları var, 
hiç kimseye hiç kimse bu dönemde bir kravat dahi almaz, bunlar çirkin yakıştırmalardır, buraya 
gelmesinden de üzüntü duyuyorum. Ben bir hukukçu olarak, Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce 
Divana gitmesine gerek olmadığı kanısındayım. 
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN -Çok değerli arkadaşlarım, ben de kanaatlerimi ifade edeyim lütfederseniz. 
Öncelikle, bugüne kadar, toplantımızın başında da söylediğim gibi, yoğun bir gayret göstererek 
gelindi, hepinize tekrar teşekkür ediyorum, uzman arkadaşlarımıza, diğer arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 
Bu çalışmalar sırasında dikkatimi çeken birkaç hususun altını çizerek ben de kanaatlerimi ifade 
etmek istiyorum. Bunları şöyle özetleyeceğim; Sayın Mesut Yılmaz komisyonumuza verdiği 
ifadesinde; Türkbank ihalesine katılanların biri hariç hepsinin kendisine geldiğini ve bunların 
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hepsine "bu ihalenin geçmişi karanlıktır, bunun geçmişinde mafya falan vardır" dediğini 
belirtmiştir. Yine, aynı ifadesinin bir başka yerinde "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
Türkbankı yeniden satışa çıkaracağını söyleyince, ben, Başbakan olarak bu meseleyle yakından 
ilgilenme gereğini duydum" demektedir; yani, Sayın Mesut Yılmaz'a göre Türkbank ihalesinin 
geçmişi karanlıktır, mafya falan vardır ve Başbakan olarak bu ihaleyle yakından ilgilenmiştir. 
Türkbank ihalesine katılan Korkmaz Yiğit'in Alaâttin Çakıcı'yla ilişkisi olduğuna yönelik 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13 Mayıs 1998, 8 Haziran 1998 tarihli Emniyet Genel 
Müdürlüğüne yazdığı uyarı mahiyetindeki yazılar vardır. Bu yazılar Sayın Mesut Yılmaz'ın 
ifadesinde de belirttiği gibi, kendisinin bilgisine sunulmuştur. Buna rağmen, Korkmaz Yiğit ile 
görüşmeler yapmış olması dikkat çekicidir. Yine, Korkmaz Yiğit ile görüşmesinden sonra, 
Emniyetten gelen bilgi notuna değil de, Danışmanı Güven Erkaya, Kâmuran Çörtük ve 
Korkmaz Yiğit'in ifadelerine itibar ederek, Korkmaz Yiğit ile görüşmelerini devam ettirmiştir. 
ihaleden bir gün önce, Emniyetten Başbakanlığa gelen bilgi notu Özel Kalemde kaybolmuştur. 
Bilgi notunu teslim alan; fakat, Başbakana iletmeden kaybeden memur hakkında disiplin 
soruşturması dahi yapılmamıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Korkmaz Yiğit'in 
Bankalar Kanununun 5 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak, ihaleye girmesine ihtiyatla 
yaklaşılması doğrultusunda yaptığı yazılı uyarılar dikkate alınmamıştır. Sayın Güneş Taner'in, 
Başbakana hitaben "Hazinedeki arkadaşların endişesi var" uyarısına karşılık "ben, konuyu 
MİT'ten ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanından araştırdım, herhangi bir olumsuzluk yok" 
diyerek işlemlerin devam ettirilmesine âdeta yeni bir onay verilmiştir. Emniyetin ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun müteaddit defalar uyanlarına rağmen, geçmişinde mafya olduğu 
kabullenilen, Sayın Başbakan tarafından kabullenilen bir ihalede, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
ifadesinde belirttiği gibi "Güneş Taner'in ihaleye katılmasını engellememiz mümkün değil, 
mevzuat bakımından; ama, netice itibariyle bu ihalenin onayı daha sonra bize gelecek, Hazine 
olarak, biz, o safhada bunu engelleriz" sözüne itibar edilerek, Korkmaz Yiğit'in ihaleye 
girmesine imkan tanınmış, ihale Korkmaz Yiğit'e verilmiş, Hazinedeki bürokratların rahatsız 
oldukları biline biline, Eylül 1998'de ihalenin ön izin onayı da verilmiştir. Daha sonraki 
kasetler çıkmamış olsa idi, daha sonraki kasetlerdeki ifadeler kamuoyuna yansımamış olsaydı, 
bu ihale, bu şekliyle sonuçlanmış olacaktı; ancak, hepimizin bildiği gibi, kamuoyuna yansıyan 
kasetler bu ihalenin daha sonra iptaline yol açmıştır. Bu kasetlerin kamuoyuna çıkarılışı, 
maalesef, Başbakanın araştırılmasına yönelik talimatları doğrultusunda ortaya çıkmamıştır. Bir 
başka mekanizma Türkiye'de devreye girmiştir, bir başka mekanizma değişik kişilerin kendi 
aralarında yapmış olduğu görüşmeleri kamuoyuna sızdırmıştır. Bu da, Türkiye'de esasen kendi 
arasında çatışma halinde bulunan bir başka mafya grubunun var olabileceğini şahsen bana 
çağrıştırmaktadır ki, buna yönelik de Sayın Mesut Yılmaz'a sorduğumuz soruya yeterli cevabı 
almadığımız kanaatindeyim; yani, bir başka boyutuyla Türkiye'de mafyanın olabileceği 
endişesi içerisindeyim, bunların da araştırılmadığını dosya muhtevaları içerisinde gördüm. 
Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, Sayın Mesut Yılmaz, kendi ifadesinde de belirttiği gibi, 
Erol Evcil ile iki defa görüşmüştür, Erol Evcü'in tavsiye ettiği Yavuz Ataç ile de görüşmüştür; 
ancak, Erol Evcil'iri ve Yavuz Ataç'm Alaâttin Çakıcı'nın arkadaşları olduğunu bu görüşmeler 
sırasında bilmediğini, bunu daha sonra öğrendiğini ifade etmiştir. Halbuki, yine, kendi 
ifadesine göre Türkbank İhalesinin geçmişinin karanlık olduğunu bilmektedir, bu geçmişte 
mafya olduğunu bilmektedir, o zaman, bu geçmişte Erol Evcü'in bulunduğunu ve Erol Evcü'in 
kim olduğunu bilmemesi mümkün değildir. Kaldı ki, yine, kendi ifadesinde, Eyüp Aşık'm 
Alaâttin Çakıcı'yla 97 yılında Türkbank satışı münasebetiyle görüştüğünden haberi olduğunu, 
Eyüp Aşık'a bu konuyu araştırmasını söylediğini ifade etmektedir. Eyüp Aşık, bu talimat 
doğrultusunda Alaâttin Çakıcı ile ve onun isteği doğrultusunda Erol Evcil ile görüşmeler 
yapmış ve bu görüşmelerden Sayın Mesut Yılmaz'a bilgi vermiştir. Öyleyse, Sayın Mesut 
Yılmaz'ın Erol Evcil ve Yavuz Ataç'ın Alaâttin Çakıcı'yla arkadaşlıklarını bilmemesi mümkün 
değildir. Bu tespitten sonra, Sayın Mesut Yılmaz'ın, Erol Evcil'e, Budapeşte'yle ilgili "Yavuz 
Ataç bana hiçbir şey söylemedi dedim; eğer, bu konuda varsa bir bilginiz araştırın, bana verin 
dedim" ifadesi ayrıca dikkat çekici olmuştur. Zaten, Erol Evcil de, kendisinin ve Yavuz Ataç'm, 
Alaâttin Çakıcı'nın arkadaşları olduklarının bilindiğini ifade etmiştir. 
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Bir diğer husus altını çizmet istediğim, Sayın Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık'ın Alaattin Çakıcı'yla 
görüşmelerinden bilgi sahibi olduğunu, bu görüşmelerin ikisi hakkında Eyüp Aşık'ın kendisine 
bilgi verdiğini kabul etmektedir. Bu görüşmelerden birincisinin 1997'de Türkbank satışıyla 
ilgili olduğunu, diğerinin de Alaattin Çakıcı'nın yakalanması için ABD'ye polis ekibi 
gönderildiği tarihte olduğunu ifade etmiştir. İlk görüşmede Eyüp Aşık'a bu meseleyi araştır 
talimatını vererek, adı çete mafya olarak anılan ve Emniyetçe aranan bir kişiyle Eyüp Aşık m 
görüşmelere devam etmesine onay gibi anlaşılabilecek bir yaklaşım sergilenmiştir. Nitekim, 
Eyüp Aşık, bu tarihten sonra Alaattin Çakıcı'yla görüşmelerine devam etmiştir. Eyüp Aşık'ın 
ikinci görüşmesiyle ilgili olarak ise "Başbakan sıfatıyla, bakanının bu kişiyle görüşmelerinin 
devam ettiğini anladıktan sonra, görüşmelerinin başına dert olabileceğini söyledim" demesi 
konunun ciddiyetiyle bağdaşmaz niteliktedir. Eyüp Aşık'ın bir bakan olarak ve Alaattin 
Çakıcı'yı yakalamak üzere bir polis ekibinin gönderildiği günlerde -ki, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
ifadesidir bu- telefonla görüşme yapmış olması ve daha sonrasında Çakıcı'nın yer değiştirerek 
polis ekibinin takibinden kurtulması, çetelerle mücadeleye azmettiğini ifade eden bir Başbakan 
tarafından daha büyük bir hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir husus olmalıydı diye 
düşünüyorum. 
Bütün bu tespitler ve diğer tanık ifadelerinin ne ölçüde geçerli deliller olduğu muhakkak ki 
bağımsız yargı organları tarafından değerlendirilmesi gereken hususlardır; ancak, bu tip dikkate 
değer tespit ve gelişmeler kamuoyu gözünde, siyaset ve siyasetçinin, dolayısıyla devlet 
yönetime yönelik güvenin önemli ölçüde sarsılmasına sebep olmuştur. Nitekim, Sayın Mesut 
Yılmaz da bu tespitten hareketle, 9.5.1999 tarihli gazetelerde yer alan beyanatında "şimdi, 
bizim istediğimiz, bütün bu suçlamalarla ilgili olarak öne sürülen konuların yargı tarafından 
değerlendirilmesidir. Ben Yüce Divanda yargılanmak istiyorum, bunu kendim için değil partim 
için istiyorum. Meselenin ilgili yargı tarafından sonuçlandırılması hususunda ısrarlı olduğumu 
Sayın Ecevit'e ifade ettim. Kendisi bu konuda bana yardımcı olmayı vaadettiler" demiştir. Yine 
aynı tarihli gazetelerde, Sayın Ecevit 'in, Yılmaz 'm ısrarı karşısında çok üzüldüm; ancak, 
tercihinize saygı göstereceğim diyerek Genel Kuruldaki oylamada olumlu oy kullanarak, 
Yılmaz'ı Yüce Divana gönderme sözü verdi beyanı haber olarak yer almıştır ve bunlar tekzip 
edilmeyen beyanlardır. Sayın Mesut Yılmaz 'in ve Sayın Bülent Ecevit'in tecrübeli birer siyaset 
adamı olarak ortaya koydukları bu beyanlar da dikkate alınarak, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
bağımsız yargı tarafından yargılanarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasına imkân tanımak 
bakımından Yüce Divana gönderilmesinin uygun olacağı kanaatimi ifade ediyor, 230'a göre 
yargılanması gerektiği kanaatimi belirtiyor ve komisyonumuzun değerli üyelerine, sizlere 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN- Bu duruma göre, Yaşar Topçu Beyefendi, toplantıya katılan üyelerin ittifakıyla 
Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığına, Sayın Eyüp Aşık'ın 11 ret ve 3 kabulle, yine, 
Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığına, Sayın Mesut Yılmaz'ın 9 ret ve 5 kabulle Yüce 
Divana gönderilmesine gerek olmadığına komisyonumuz tarafından karar verilmiş bulunuyor. 
Bu kararımızın Türk siyasetine ve ilgililere ve komisyonumuza, Meclisimize hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

B-SONUÇ: 

Yapılan soruşturma neticesinde komisyonumuz .konuyu derinlemesine inceleyip 
araştırmıştır. Elde edilen bilgi ve belgeler, tanıkların alınan ifadeleri, yapılan savunmalar 
komisyonumuzun 02.06.2000 Cuma günkü toplantısında değerlendirilmiş, bu toplantıya 
katılan üyelerin nihai kararlarını vermeleri için komisyon başkanınca üyelere söz verilmiştir. 

Komisyon başkanı İçel Milletvekili Ali GÜNGÖR, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı 
Yaşar TOPÇU 'nun Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde Eski Başbakan Ahmet 
Mesut YILMAZ ve Eski Devlet Bakanı Eyüp AŞIK için ise Yüce Divana şevki yönünde oy 
kullanmıştır. Bu nedenle rapora muhalif kalmıştır. 

Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ' in Yüce Divana şevki yönünde 5 oya karşı 
Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde 9 oy kullanılmıştır. Muhalif olan Milletvekilleri 
şunlardır. Ali GÜNGÖR İçel Milletvekili, Rıza ULUCAK Ankara Milletvekili, Faruk ÇELİK 
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Bursa Milletvekili, Cezmi POLAT Erzurum Milletvekili ,Mehmet KUNDAKÇI Osmaniye 
Milletvekili. 

Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK için yapılan oylamada Yüce Divana şevki yönünde 3 
oya karşı Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde 11 oy kullanılmıştır .Muhalif olan 
Milletvekili şunlardır. Ali GÜNGÖR İçel Milletvekili, Cezmi POLAT Erzurum 
Milletvekili,Mehmet KUNDAKÇI Osmaniye Milletvekili 'dir. 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU için yapılan oylamada toplantıya 
katılan 14 üyenin hepsi Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde oy kullanmıştır. 

Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri,örgüt mensuplarının 
işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri,Devlet 
ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları,Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği 
politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilmiş ise 
de Komisyonumuzca, Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ,Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK 
ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında , Türk Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesinde ifadesini bulan görevi ihmal, 240 nci maddesinde ifadesini bulan görevi kötüye 
kullanma,296 ncı maddesinde ifadesini bulan cürüm işleyenleri saklamak ve cürümün 
delillerini yok etmek ve 314 üncü maddesinde ifadesinde bulan cürüm işlemek için teşekkül 
meydana getirenlerin mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım edenlere verilecek cezalan 
düzenleyen Türk Ceza kanunun ilgili maddelerindeki fiilleri işlemedikleri neticesine 
varılmıştır. 

Komisyonumuz,sonuç olarak eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ'ın 5 oya karşın 9 
oyla,Devlet eski Bakanı Eyüp AŞIK'ın 3 oya karşın 11 oyla,Bayındırlık ve İskan eski Bakam 
Yaşar TOPÇU'nun ise katılanların oy birliği ile YÜCE DİVANA ŞEVKİNE MAHAL 
OLMADIĞINA karar vermiştir. 

Raporumuz Muhalefet şerhleriyle birlikte Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Ali Güngör 

tçel 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Sözcü 
Salih Dayıoğlu 

izmir 

Üye 
Rıza Ulucak 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Melek Denli Karaca 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Kemal Vatan 

îzmir 
Üye 

Cihan Yazar 
Manisa 

Üye 
Ahmet Kabil 

Rize 
Üye 

Murat Akın 
Aksaray 

Başkanvekili 
Cavit Kavak 

istanbul 

Kâtip 
Cezmi Polat 

Erzurum 
(Muhalifim) 

Üye 
Faruk Çelik 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Osman Aslan 

Diyarbakır 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
Üye 

Mehmet Kundakçı 
Osmaniye 

(Muhalifim) 
Üye 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

MUHALEFET ŞERHİ 
A. Sayın A. Mesut Yılmaz İle İlgili: 

Komisyonumuzun 3,5 ay süren çalışmalarını müteakip 2 Haziran 2000 tarihinde yaptığı değer
lendirme toplantısında Sayın Mesut Yılmaz'ın 9/5 oyla Yüce Divan'a gönderilmelerine gerek bu
lunmadığına karar verilmiştir. 

Halbuki Sayın Mesut Yılmaz ile ilgili Korkmaz Yiğit, Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı'nın ifade
lerine itibar edilmese dahi diğer bilgi ve belgeler ve özellikle de Sayın Mesut Yılmaz'ın kendi ifa
deleri dikkate alındığında T.C.K.'nun 230 uncu maddesi çerçevesinde Yüce Divan'da yargılanma
sı gerektiği kanaatindeyim. 

Şöyle ki; 
1. Sayın Mesut Yılmaz komisyonumuza verdiği ifadesinde; Türk Bank ihalesine katılanların 

biri hariç hepsinin kendisine geldiğini ve bunların hepsine "bu ihalenin geçmişi karanlıktır, bunun 
geçmişinde mafya falan vardır" dediğini belirtmiştir. Yine, aynı ifadesinin bir başka yerinde "Ta
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Bank'ı yeniden satışa çıkaracağını söyleyince, ben, Başbakan 
olarak bu meseleyle yakından ilgilenme gereğini duydum" demektedir, yani, Sayın Mesut Yılmaz'a 
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göre Türk Bank ihalesinin geçmişi karanlıktır, mafya falan vardır ve Başbakan olarak bu ihaleyle 
yalandan ilgilenmiştir. 

Türk Bank ihalesine katılan Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı'yla ilişkisi olduğuna yönelik is
tanbul Emniyet Müdürlüğünün 13 Mayıs 1998, 8 Haziran 1998 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü
ne yazdığı uyarı mahiyetindeki yazılar vardır. Bu yazılar Sayın Mesut Yılmaz'ın ifadesinde de be
lirttiği gibi, kendisinin bilgisine sunulmuştur. Buna rağmen, Korkmaz Yiğit ile görüşmeler yapmış 
olması dikkat çekicidir. Yine, Korkmaz Yiğit ile görüşmesinden sonra, emniyetten gelen bilgi no
tuna değil de Danışmanı Güven Erkaya, Kâmuran Çörtük ve Korkmaz Yiğit'in ifadelerine itibar 
ederek Korkmaz Yiğit ile görüşmelerini devam ettirmiştir. 

İhaleden bir gün önce, Emniyetten Başbakanlığa gelen bilgi notu Özel Kalemde kaybolmuştur. 
Bilgi notunu teslim alan; fakat, Başbakana iletmeden kaybeden memur hakkında disiplin soruştur
ması dahi yapılmamıştır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Korkmaz Yiğit'in Bankalar Kanununun 5 inci 
maddesi hükümleri dikkate alınarak, ihaleye girmesine ihtiyatla yaklaşılması doğrultusunda yaptı
ğı yazılı uyarılar dikkate alınmamıştır. Sayın Güneş Taner'in, Başbakana hitaben "hazinedeki arka
daşların endişesi var" uyarısına karşılık "ben, konuyu MİT'ten ve eski Deniz Kuvvetleri Komuta
nından araştırdım, herhangi bir olumsuzluk yok" diyerek işlemlerin devam ettirilmesine âdeta yeni 
bir onay verilmiştir. 

Emniyetin ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müteaddit defalar uyarılarına rağmen, geç
mişinde mafya olduğu Sayın Başbakan tarafından kabullenilen bir ihalede, Sayın Mesut Yılmaz'ın 
ifadesinde belirttiği gibi "Güneş Taner'in ihaleye katılmasını engellememiz mümkün değil, mevzu
at bakımından; ama netice itibariyle bu ihalenin onayı daha sonra bize gelecek, Hazine olarak, biz, 
o safhada bunu engelleriz" sözüne itibar edilerek, Korkmaz Yiğit'in ihaleye girmesine imkân tanın
mış, ihale Korkmaz Yiğit'e verilmiş, Hazinedeki bürokratların rahatsız oldukları biline biline, Ey
lül 1998 ihalenin ön izin onayı da verilmiştir. 

Daha sonraki kasetler çıkmamış olsa idi, yahut kasetlerdeki ifadeler kamuoyuna yansımamış 
olsaydı, bu ihale bu şekliyle sonuçlanmış olacaktı. Ancak, hepimizin bildiği gibi, kamuoyuna yan
sıyan kasetler bu ihalenin daha sonra iptaline yol açmıştır. 

Bu kasetler maalesef, Başbakanın konunun araştırılmasına yönelik talimatları doğrultusunda 
ortaya çıkmamıştır. Bir başka mekanizma Türkiye'de devreye girmiştir, bir başka mekanizma deği
şik kişilerin kendi aralarında yapmış olduğu görüşmeleri kamuoyuna sızdırmıştır. Bu da, Türki
ye'de esasen kendi arasında çatışma halinde bulunan bir başka mafya grubunun var olabileceği ih
timalini çağrıştırmaktadır ki, buna yönelik de Sayın Mesut Yılmaz'a sorduğumuz soruya yeterli ce
vap alınamamıştır. Yani bu meselede bir başka mafya grubunun olabileceği ihtimali yüksektir. Bu
na yönelik de hiçbir araştırma yapılmamış, Sayın Başbakan tarafından gerekli hassasiyet ortaya ko
nulmamıştır. 

2. Diğer taraftan, Sayın Mesut Yılmaz, kendi ifadesinde de belirttiği gibi, Erol Evcil ile iki de
fa görüşmüştür. Erol Evcil'in tavsiye ettiği Yavuz Ataç ile de görüşmüştür; ancak, Erol Evcil'in ve 
Yavuz Ataç'in Alaattin Çakıcı'nın arkadaşları olduğunu bu görüşmeler sırasında bilmediğini, bunu 
daha sonra öğrendiğini ifade etmiştir. Halbuki, yine, kendi ifadesine göre Türk Bank İhalesinin 
geçmişinin karanlık olduğunu bilmektedir. Bu geçmişte mafya olduğunu bilmektedir, o zaman, bu 
geçmişte Erol Evcil'in bulunduğunu ve Erol Evcil'in kim olduğunu bilmemesi mümkün değildir. 

Kaldı ki, yine, kendi ifadesinde, Eyüp Aşık'in Alaattin Çakıcı'yla 97 yılında Türk Bank satışı 
münasebetiyle görüştüğünden haberi olduğunu, Eyüp Aşık'a bu konuyu araştırmasını söylediğini 
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ifade etmektedir. Eyüp Aşık bu talimat doğrultusunda Erol Evcil ile görüşmeler yapmış ve bu gö
rüşmelerden Sayın Mesut Yılmaz'a bilgi vermiştir. Öyleyse, Sayın Mesut Yılmaz'ın Erol Evcil ve 
Yavuz Ataç'in Alaattin Çakıcı'yla arkadaşlıklarını bilmemesi mümkün değildir. 

Bu tespitten sonra, Sayın Mesut Yılmaz'ın, Erol Evcil'e, Budapeşte'yle ilgili "Yavuz Ataç ba
na hiçbir şey söylemedi dedim; eğer, bu konuda varsa bir bilginiz araştırın, bana verin dedim" ifa
desi ayrıca dikkat çekici olmuştur. Zaten, Erol Evcil'de kendisinin ve Yavuz Ataç'm, Alaattin Ça
kıcı'nın arkadaşları olduklarını bilindiğini ifade etmiştir. 

Bir diğer husus altını çizmek istediğim, Sayın Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık'in Alaattin Çakıcı'yla 
görüşmelerinden bilgi sahibi olduğunu, bu görüşmelerin ikisi hakkında Eyüp Aşık'in kendisine bil
gi verdiğini kabul etmektedir. Bu görüşmelerden birincisinin 1997'de Türk Bank satışıyla ilgili ol
duğunu, diğerinin de Alaattin Çakıcı'nın yakalanması için ABD'ye polis ekibi gönderildiği tarihte 
olduğunu ifade etmiştir. İlk görüşmede Eyüp Aşık'a bu meseleyi araştır talimatını vererek, adı çe
te mafya olarak anılan ve Emniyetçe aranan bir kişiyle Eyüp Aşık'in görüşmelere devam etmesine 
onay gibi anlaşılabilecek bir yaklaşım sergilenmiştir. Nitekim, Eyüp Aşık bu tarihten sonra Alaat
tin Çakıcı'yla görüşmelerine devam etmiştir. Eyüp Aşık'm ikinci görüşmesiyle ilgili olarak ise Baş
bakan sıfatıyla, bakanının bu kişiyle görüşmelerinin devam ettiğini anladıktan sonra, "görüşmeleri
nin başına dert olabileceğini söyledim" demesi konunun ciddiyetiyle bağdaşmaz niteliktedir. 

Eyüp Aşık'ın bir bakan olarak ve Alaattin Çakıcı'yi yakalamak üzere bir polis ekibinin gönde
rildiği günlerde telefonla görüşme yapmış olması ve daha sonrasında Çakıcı'nın yer değiştirerek po
lis ekibinin takibinden kurtulması, çetelerle mücadeleye azmettiğini ifade eden bir Başbakan tara
fından daha büyük bir hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir husus olmalıydı diye düşünüyo
rum. 

3. Sonuç olarak, bütün bu tespitler ve diğer tanık ifadelerinin ne ölçüde geçerli deliller olduğu 
muhakkak ki bağımsız yargı organları tarafından değerlendirilmesi gereken hususlardır. Ancak, bu 
tip dikkate değer tespit ve gelişmeler kamuoyu gözünde, siyaset ve siyasetçinin, dolayısıyla devlet 
yönetimine yönelik güvenin önemli ölçüde sarsılmasına sebep olmuştur. Nitekim, Sayın Mesut Yıl
maz da bu tespitten hareketle, 9.5.1999 tarihli gazetelerde yer alan beyanatında "şimdi, bizim iste
diğimiz, bütün bu suçlamalarla ilgili olarak öne sürülen konuların yargı tarafından değerlendirilme
sidir. Ben Yüce Divan'da yargılanmak istiyorum, bunu kendim için değil partim için istiyorum. Me
selenin ilgili yargı tarafından sonuçlandırılması hususunda ısrarlı olduğumu Sayın Ecevit'e ifade et
tim. Kendisi bu konuda bana yardımcı olmayı vaadettiler" demiştir. Yine aynı tarihli gazetelerde, 
Sayın EceVit'in, Yılmaz'ın ısrarı karşısında çok üzüldüm; ancak, tercihine saygı göstereceğim di
yerek Genel Kurul'daki oylamada olumlu oy kullanarak, Yılmaz'ı Yüce Divan'a gönderme sözü 
verdi, beyanı haber olarak yer almıştır ve bunlar tekzip edilmemiştir. 

Sayın Mesut Yılmaz'ın ve Sayın Bülent Ecevit'in tecrübeli birer siyaset adamı olarak ortaya 
koydukları bu beyanlar da dikkate alınarak, Sayın Mesut Yılmaz'ın bağımsız yargı tarafından yar
gılanarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasına imkân tanımak bakımından Yüce Divan'a gönderilmesi
nin uygun olacağı ve T.C.K.'nun 230 uncu maddesine göre yargılanması gerektiği kanaatindeyim. 

B. Sayın Eyüp Aşık İle İlgili: 
Komisyonumuz aynı gün Sayın Eyüp Aşık ile ilgili olarak da 11/3 oy ile Yüce Divan'a gönde

rilmesine gerek bulnmadığına karar vermiştir. 
Yüce Divan'a gerek bulunmadığı kanaatini ortaya koyan 11 üyeden 8'i konunun zaten yargı

da bulunduğunu gerekçe olarak ortaya koymuşlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 1 7 9 -

Konu gerçekten istanbul 6 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görüşülmüş, Mahkeme Baş
kanının muhalefetine rağmen oy çokluğu ile Sayın Eyüp Aşık'ın beraatına karar verilmiştir. Kara
ra yönelik Mahkeme Savcısının bozma istemi vardır ve Yargıtay başka gerekçeleri de ilave ederek 
karan bozmuş Sayın Aşık'ın yeniden milletvekili seçilmesi münasebetiyle dosya TBMM Başkanlı
ğına iade edilmiştir. 

Bu sebeple konunun zaten yargıda devam ettiği için Yüce Divan'a gönderilmesine gerek olma
dığı gerekçesine katılmak mümkün değildir. 

Diğer taraftan ilk yargılamanın Yüce Divan'da değil de DGM'de başlamış olması TBMM'de 
soruşturma komisyonları sürecinin işletilmeden Sayın Aşık'ın istifası sebebiyledir ve Yüce Divan 
yolunu kapatmaz. 

Bütün bilgi ve belgeler Sayın Eyüp Aşık'ın kendi ifadeleri ile de doğruladığı şekilde gerek Ala-
attin Çakıcı gerekse Alaattin Çakıcı'nın arkadaşı olduğunu bildiği Erol Evcil ve Yavuz Ataç ile mü
teaddit defalar görüştüğünü ortaya koymuştur. 

Bu görüşmelerde karşılıklı bilgi alış verişlerinin olduğu açıktır. 

DGM'de davanın görüşülmesi safhasında Alaattin Çakıcı'nın ifadeleri mevcut değildir. Yine 
konu ile ilgili olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın komisyonumuzdaki ifadeleri de mevcut değildir. Bun
lara rağmen Mahkeme Başkanının TCK'nun 314/1 maddesine göre cezalandınlması doğrultusunda 
muhalefet şerhi mevcuttur. 

DGM'de Sayın Savcının iddialarına ve Sayın Mahkeme Başkanının muhalefet şerhinde belirt
tiği hususlara ilave olarak özellikle Sayın Mesut Yılmaz'ın komisyonumuzda verdiği ifadede yer 
alan "Sayın Aşık'ın Alaattin Çakıcı ile ikinci görüşmesinin Alaattin Çakıcı'nın Amerika'da bulun
duğu ve onu yakalamak üzere bir polis ekibinin ABD'ye gönderildiği tarihlerde olduğundan haber
dar edildiği" hususu aynca dikkat çekicidir. 

Bu sebeplerle Sayın Eyüp Aşık'ın TCK'nun 230 ve 240 ncı maddeleri doğrultusunda Yüce Di
van'da yargılanması gerekir kanaatindeyim. 

Soruşturma komisyonumuzun Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Eyüp Aşık ile ilgili Yüce Divan'a 
gerek bulunmadığına yönelik kararına karşıyım. 

Saygılarımla. 9.6.2000 
Ali Güngör 

İçel 
9/40-41 Esas No.lu 
Komisyon Başkanı 

MUHALEFET ŞERHİ 
A) SAYIN MESUT YILMAZ İLE İLGİLİ: 
Komisyonumuzun 3,5 ay süren çalışmalarını müteakip 2 Haziran 2000 tarihinde yaptığı oyla

mada Sayın Mesut Yılmaz'ın 9/5 oyla Yüce Divana gitmemesi yönünde karar çıkmıştır. 
Oysaki Sayın Mesut Yılmaz ile ilgili Korkmaz Yiğit, Erol Evcil ve Alaattin Çakıcı'nın ifade

lerine itibar edilmese dahi diğer bilgi ve belgeler ve özellikle de 2.6.2000 tarihindeki komisyon top
lantısında yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi Sayın Mesut Yılmaz'ın kendi ifadeleri dikka
te alındığında T.C.K.'nun 230 ve 240 inci maddelerine göre Yüce Divan'da yargılanması gerektiği 
kanaatindeyim. 
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Nedenleri : 

1. Sayın Mesut Yılmaz Komisyonumuza verdiği ifadesinde Türkbank ihalesine katılanların 
biri hariç hepsinin kendisine geldiğini ve bunların hepsine "bu ihalenin geçmişi karanlıktır, bunun 
geçmişinde mafya falan vardır" dediğini belirtmiştir. Yine aynı ifadesinin bir başka yerinde "tasar
ruf mevduatı sigorta fonu, Türkbank'ı yeniden satışa çıkaracağını söyleyince, ben Başbakan olarak 
bu meseleyle yakından ilgilenme gereğini duydum" demiştir. Yani Sayın Mesut Yılmaz'a göre 
Türkbank ihalesinin geçmişi karanlıktır, mafya falan vardır ve Başbakan olarak bu ihaleyle yakın
dan ilgilenmiştir. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13 Mayıs 1998 - 8 Haziran 1998 tarihli Emniyet Genel Müdür
lüğüne yazdığı uyarı yazılarında, Türkbank ihalesine katılan Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çakıcı'yla 
ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Sayın Mesut Yılmaz ifadesinde de belirttiği gibi kendisinin bilgisine su
nulmuştur. Buna rağmen Korkmaz Yiğit ile görüşmeler yapmış olması dikkat çekicidir. Bu görüşme
den sonra Emniyetten gelen bilgi notuna değil de Danışmanı Güven Erkaya, Kamuran Çörtük ve 
Korkmaz Yiğit'in ifadelerine itibar ederek Korkmaz Yiğit ile görüşmelerini devam ettirmiştir. 

İhaleden bir gün önce Emniyetten Başbakanlığa gelen bilgi notu özel kalemde kaybolmuştur. 
Bilgi notunu teslim alan, fakat Başbakana iletmeden kaybeden memur hakkında disiplin soruştur
ması dahi yapılmamıştır. 

Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından Korkmaz Yiğit'in Bankalar Kanununun 5 inci mad
desi hükümleri dikkate alınarak ihaleye girmesine ihtiyatla yaklaşılması doğrultusunda yaptığı ya
zılı uyarılar dikkate alınmamıştır. Sayın Güneş Taner'in Başbakana hitaben "Hazinedeki arkadaşla
rın endişesi var" uyarısına karşılık "ben konuyu Mit'ten ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanından 
araştırdım, herhangi bir olumsuzluk yok" diyerek işlemlerin devam ettirilmesine âdeta yeni bir onay 
verilmiştir. 

Emniyetin ve tasarruf mevduatı sigorta fonunun müteaddit defalar uyarılarına rağmen, geçmi
şinde mafya olduğu Sayın Başbakan tarafından kabullenilen bir ihalede, Sayın Mesut Yılmaz'm ifa
desinde belirttiği gibi "Güneş Taner'in ihaleye katılmasını engellememiz mümkün değil, mevzuat 
bakımından; ama netice itibariyle bu ihalenin onayı daha sonra bize gelecek, Hazine olarak, biz o 
safhada bunu engelleriz" sözüne itibar edilerek, Korkmaz Yiğit'in ihaleye girmesine imkân tanın
mış, ihale Korkmaz Yiğit'e verilmiş Hazinedeki bürokratların rahatsız oldukları biline biline, Eylül 
1998 ihalenin ön izin onayı da verilmiştir. 

Daha sonra kasetler ortaya çıkmamış olsa idi veya kamuoyuna yansımamış olsa idi bu ihale bu 
şekliyle sonuçlanmış olacaktı. Ancak hepimizin bildiği gibi kasetlerden sonra ihale iptal edilmiştir. 

2. Diğer taraftan Sayın Mesut Yılmaz kendi ifadesinde de belirttiği gibi Erol Evcil ile iki de
fa görüşmüştür. Erol Evcil'in tavsiye ettiği Yavuz Ataç ile de görüşmüştür. Ancak Erol Evcil'in ve 
Yavuz Ataç'in Alaattin Çakıcı'nın arkadaşları olduğunu bu görüşmeler sırasında bilmediğini, bunu 
daha sonra öğrendiğini ifade etmiştir. Halbuki yine kendi ifadesine göre Türkbank ihalesinin geç
mişinin karanlık olduğunu bilmektedir. Bu geçmişte mafya olduğunu bilmektedir. O zaman bu geç
mişte Erol Evcil'in bulunduğunu ve Erol Evcil'in kim olduğunu bilmemesi mümkün değildir. 

Kaldı ki yine kendi ifadesinde, Eyüp Aşık'ın Alaattin Çakıcı'yla 97 yılında Türkbank satışı 
münasebetiyle görüştüğünden haberi olduğunu Eyüp Aşık'a bu konuyu araştırmasını söylediğini 
ifade etmektedir. Eyüp Aşık bu talimat doğrultusunda Erol Evcil ile görüşmeler yapmış ve bu gö
rüşmelerden Sayın Mesut Yılmaz'a bilgi vermiştir. Öyleyse Sayın Mesut Yılmaz'm Erol Evcil ve 
Yavuz Ataç'in Alaattin Çakıcı'yla arkadaşlarını bilmemesi mümkün değildir. 
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3. Sonuç olarak, bütün bu tespitler ve diğer tanık ifadelerinin ne ölçüde geçerli deliller olduğu 
muhakkak ki bağımsız yargı organları tarafından değerlendirilmesi gereken hususlardır. Sayın Me
sut Yılmaz'ın daha önce de ifade ettiği gibi hatta 9.5.1999 tarihli gazetelerde yer alan beyanında 
"şimdi bizim istediğimiz bütün bu suçlamalarla ilgili olarak öne sürülen konuların yargı tarafından 
değerlendirilmesidir. Ben Yüce Divanda yargılanmak istiyorum. Bunu kendim için değil partim 
için istiyorum. Meselenin ilgili yargı tarafından sonuçlandırılması hususunda ısrarlı olduğumu Sa
yın Ecevit'e ifade ettim. Kendisi bu konuda bana yardımcı olmayı vaadettiler" demiştir. Yine aynı 
tarihli gazetelerde Sayın Ecevit'in, Yılmaz'ın ısrarı karşısında çok üzüldüm, ancak tercihine saygı 
göstereceğim diyerek genel kuruldaki oylamada olumlu oy kullanarak, Yılmaz'ı Yüce Divan'a gön
derme sözü verdi, beyanı haber olarak yer almıştır. Ve bunlar tekzip edilmemiştir. 

Bütün bu nedenlerden ve özellikle de Sayın Mesut Yılmaz'ın beyanlarını da dikkate alarak Sa
yın Yılmaz'ın bağımsız yargı tarafından yargılanarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasına imkân tanı
mak açısından Yüce Divan'a gönderilmesinin uygun olacağı ve T.C.K.'nun 230 ve 240 inci mad
desine göre yargılanması gerektiği kanaatindeyim. 

Cezmi Polat 
MHP Erzurum 

Soruşturma Komisyonu Kâtip Üyesi 
B) SAYIN EYÜP AŞIK İLE İLGİLİ: 
TBMM'nce oluşturulan 9/40-41 No.lu Soruşturma Komisyonu 2.6.2000 tarihinde yaptığı top

lantıda eski Devlet Bakanı, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'in Yüce Divan'da yargılanmasına ge
rek olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Ülkemizde gerçekleştirilen çeşitli adam öldürme, yaralama, silahlı saldırı, tehdit, gasp, şantaj 
gibi değişik olaylarda yakalanan sanıklar yaptıkları bu eylemleri Alaattin Çakıcı'nm talimatı ile ger
çekleştirdiklerini, kendilerinin bu suçlan işlemeleri için Alaattin Çakıcı'nın suça azmettirdiklerini 
söylemişlerdir. Yine Ülkemiz kamuoyu Alaattin Çakıcı'yı çete başı olarak tanımakta olup, 
T.C.K.'nun 313 üncü maddesinde tarifini bulan, cürüm işlemek için teşekkül kurmak ve teşekkülün 
lideri durumunda bulunmaktadır. 

Alaattin Çakıcı Fransa'da yakalandıktan sonra Türkiye'de bulunan ve halen Nesim Malki'yi 
öldürmekten sanık Erol Evcil vasıtasıyla kamuoyuna Alaattin Çakıcı-Eyüp Aşık arasındaki konuş
maları içeren bantları basın ve yayın kuruluşlarına göndermiştir. 

Bu bantın dışında Eyüp Aşık, Alaattin Çakıcı arasında değişik tarihlerde görüşmeler de olmuş
tur. Eyüp Aşık Komisyonumuza verdiği ifadede Çakıcı ile 5 kez görüştüğünü söylemiştir. Çakıcı 
ise bu görüşmelerin 150 civarında olduğunu söylemektedir. . 

Çakıcı ile Eyüp Aşık kamuoyunda Çakıcı'nın yakalanmaması için yer değiştirme konularını 
konuştukları telefon konuşmasından önce de Ülkemiz açısından çok önemli konularda da birlikte 
hareket etmişlerdir. Türk Ticaret Bankasının ilk ihalesinde Çakıcı ile Eyüp Aşık görüş alışverişin
de bulunmuşlardır. Refah-Yol Hükümetinin icraatlarının yanlışlıklarını birlikte aramaya çalışmış
lardır. Çakıcı o günlerde Aşık ve Evcil'i arayarak buluşmalarını sağlamıştır. Kamuoyunda faaliyet
leri çok iyi bilinen Çakıcı yurt dışından Eyüp Aşık'ı arayarak Nesim Malki cinayetinin sanığı Ev-
cil'le görüşmesini istemiş Aşık da Evcil'i arayarak İstanbul'da.Plaza Otelinde görüşmüştür. Evcil'le 
görüşme talebi Aşık'tan gelmiştir. Ve Aşık, Erol Evcil'den Türkbank ihalesi ile ilgili bilgileri ala
rak Sayın Yılmaz'a aktarmış, Sayın Yılmaz o zaman Mecliste grup toplantısında bu bilgiye daya
narak "kulağıma pis kokular geliyor" demiştir. Akabinde Çakıcı Flash TV'de konuşma yaparak dö
nemin Başbakanı Tansu Çiller ve eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 496) 



- 1 8 2 -

Saym Aşık 1997 yılında kurulan Ana-Sol-D Hükümetinde Devlet Bakanı olmasına rağmen Ça
kıcı ile telefonla görüşerek işbirliğini devam ettirmiştir. 

Çakıcı'nın Amerika'da bulunduğu sırada İçişleri Bakanlığı Amerika'ya 13 Temmuz 1997 tari
hinde Emniyetten iki görevli göndererek Çakıcı'nın Amerika'da yakalanarak ülkemize getirilmesi 
çabasına girmiştir. 

Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz Komisyonumuza verdiği ifadede, Aşık'ın Çakıcı ile görüş
melerini bildiğini kendisine Aşık tarafından bu konuda iki kere bilgi aktarıldığını söylemiştir. Sa
yın Yılmaz Aşık'ın 1 inci Türkbank ihalesi ile ilgili konularda Çakıcı ile konuşmasını kendisine ak
tardığını, Aşık'ın ikinci olarak içişleri Bakanlığınca 13 Temmuz 1997 tarihinde Çakıcı'nın Ameri
ka'da yakalanması için ekip gönderildiği sırada Çakıcı ile yaptığı konuşmayı kendisine bahsettiği
ni Sayın Yılmaz'ın bunun üzerine Eyüp Aşık'a başını derde sokarsın dediğini söylemiştir. 

Çakıcı'nın yakalanması için Amerika'ya ekip gönderildiği sırada da görüşmeler yapıldığı an
laşılan Çakıcı-Aşık telefon görüşmesindeki dikkati çeken hususları aşağıda belirtmek isterim. 

Çakıcı ile Aşık söz konusu telefon görüşmesinde çok samimi bir görüntü sergileyerek, karşı
lıklı hâl hatır ve sağlık durumunu sorduktan sonra; 

- Çakıcı; sıhhatim aslında iyi değil biliyorsun o zaman seninle konuştuk sağolasın yani sen be
nim ağabeyimsin sen o zaman bize haber verdin, işte biz de o zaman işte bildiğin gibi yer değiştir
dik, sonra da bazı şeyler duyduk ki tabiî bazı şeyler duydum üzüldüm çünkü yani, 

-Aşık; bir adam göndermişler oraya, ondan sonra birşeyler olmuş haberin var onlardan herhalde, 
- Çakıcı; bazı şeylerden haberim var, Selçuk diye, 
- Aşık; Selçuk diye bir adamı göndermişler. 
- Aşık; oysa ben sana yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bir iki kişiyle daha haber gönderdim 

ben... Eee Enis'e söyledim. Birisi daha söylemişti bana o senin Mesut Beyle ilgili şey yaptığın ko
nu doğru değil. Hiç mümkün değil.... 

- Aşık; o söz Mesut Beyden çıkmamış hiç mümkün değil. Ben konuşdum kendisiyle. 
- Çakıcı; hayat boyu hiç bir zararım olmadı biliyorsun o dönemler şenlen her gün konuşuyor

duk artı mesela bir gün bir şey oldu, Ömer Göktuğ dedi ki ben dedi şeyle konuşdum dedi. Eyüp 
Beyle konuştum. Mesut Bey dedi şeye çıkacak televizyona çıkacak ya hayır dedi çıkmıyor. 

- Aşık; çıktı grup toplantısında Ömer'in istediği açıklamayı yaptı. 
- Çakıcı; hatta mesela o zaman sen bana dedin ki, Mesut Bey bana dedi, dedik, dedinki ya iş

te Alaattin'e ulaşırsan söyle Amerika'ya buradan bir ekip gitmiş diye dedi bana bunu, Eyüp Ağa
bey söyledi mümkün değil adamcağız hem haber verip hem ... ondan sonra benim canımı nasıl is
tiyor dedim. 

- Çakıcı; bilemiyorum sonra düşündüm dedim ki, yani ben Eyüp Ağabey ile konuştum bana 
dedi ki Mesut Bey haber ver deki Alaattin'i alacaklar O'na ulaşırsan haber ver O'na diye, 

- Aşık; evet Dışişleri Bakanı söyledi, ama Mesut Bey söyledi O'na, 
- Aşık; Amerika'ya gönderdikleri adamı (Şentürk Demiralp) ben O'nu bir arayayım çağırayım 

bir konuşayım onlan ne bilir ne diyor ne olmuş oralarda, yani giderken kendisine ve demişler niye 
gitmiş gelmiş, 

- Çakıcı; ben senin lafından sonra hemen yer değiştirdim yukarıya Kanada'ya çıktım, bir iki 
ay bekledim tekrar geriye döndüm yani abi, 
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Yukarıdaki geçen konuşmalann montaj olmadığı bilirkişilerce tespit edilmiştir. Bu görüşmede 
samimî bir havada geçmekte olup, Aşık, Çakıcı'ya Amerika'ya Emniyetten giden kişiler hakkında 
Enis ve başka iki kişiyle haber gönderdiğini söylemektedir. Yani bir yandan İçişleri Bakanlığı Ame
rika'da Çakıcı'nın yakalanması için ekip gönderirken, Hükümetin bir başka bakanı giden ekipten 
Çakıcı'ya haber uçurmaktadır. Dönemin Başbakanı ile Aşık arasında geçen görüşmelerden Çakı
cı'ya bilgi vermektedir. Çakıcı dönemin Başbakanının televizyona çıkıp açıklama yapıp yapmadı
ğını soruyor Aşık da çıktı grup toplantısında konuştu diyerek, âdeta Çakıcı ile çeşitli konularda gö
rüş alışverişinde bulunuyor Çakıcı'nın yer değiştirmesi hususundaki konuşmalarını yalanlamamak-
ta ve üstelik Amerika'ya giden emniyet görevlileri ile görüşüp kendilerine ne söylendiğini soraca
ğını söylemektedir. Yani Aşık İçişleri Bakanlığının suçluları takip için yürüttüğü çalışmalardan bil
gi alıp Çakıcı'nın bu konudaki düşüncelerinin yanlışlığını ispat etmek ihtiyacı içerisine giriyor. Dö
nemin Bakanı Eyüp Aşık bu konuda niçin Çakıcı'ya ısrarla birşeyleri ispat etmeye çalışıyor. Çay-
Kur, Millî Piyango ve Tekelden sorumlu bir Bakanın İçişleri Bakanlığının faaliyetleri ile bu kadar 
ilgili olmasının sebebi nedir. Eyüp Aşık tecrübeli bir politikacıdır, Çakıcı'nın da kim olduğunu tüm 
kamuoyu bilmektedir. 

Aşık Komisyonumuza verdiği ifadede telefon görüşmesinde adı geçen Enis'le haber gönder
dim. Enis'i hatırlayamamıştır. Ancak haber gönderdiğini de inkâr etmemiştir. Bu telefon görüşme
si herkesin anlayacağı netliktedir. 

En önemli görevi çetelerle mücadele olan bir hükümetin bir Sayın Bakanın çetelerle mücade
leyi kendi kendine durumdan vazife çıkararak üstlenen birisinin bu telefon görüşmesini izah etme 
si gerçekten zordur. 

Öte yandan Emniyet Amiri Şentürk Demiralp'in ifadesinde, Çakıcı'nın yakalanması için Ame
rika'ya gittiklerinde ilk üç gün Lonegle'de Türk Compani Şirketinde ve bu şirketle bağlantılı oldu
ğunu tahmin ettiğimiz bir villa arasında düzenli olarak gelip gidiyordu. Ancak, bizim Türkiye'den 
eksik evrakları istediğimiz 16-17.7.1997 tarihinden itibaren belirttiğimiz bu yerlere gelmedi, Nevv-
york Manhattan ve o civardaki muhtelif yerlerde dolaşmaya başladı. Bu arada Çakıcı'nın Türki
ye'de bulunan annesinin telefonu da teknik takip altındaydı. Yapılan bir tespitte Çakıcı'nın annesi 
ile telefon konuşmasında buralara da gelmişler, ama bizim AUahımız var, Allaha şükür hiç bir şey 
olmaz, gibi konuşmalar yaptığını söylemiştir. 

Tüm bunlar ortada iken; Eyüp Aşık'ın Yüce Divan'a gönderilmesini hem kendisi hem siyase
tin üzerindeki gölgelerin ortadan kalkması için ve bu nedenlerle TCK'nun 230,240 ve 296 ncı mad
deleri doğrultusunda Yüce Divan'da yargılanması gerekir kanaatindeyim. 

Soruşturma komisyonumuzun Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Eyüp Aşık ile ilgili Yüce Divan'a 
gerek bulunmadığına yönelik kararma karşıyım. 

Cezmi Polat 
MHP Erzurum 

Soruşturma Komisyonu Kâtip Üyesi 
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9/40-41 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU 

DİZİ PUSULASI 

EK 
1 
2 
3 
4 
4/1 

4/2 

4/3 

4/4 

4/1 

4/II 

4/III 

4/IV 

4/V 

4/VI 

4/VII 

4/VIII 

4/DC 

4/X 

5 
6 
7 

8 
9 

TARİH 

06.03.2000 

06.03.2000 

06.03.2000 

06.03.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

25.04.2000 

— 
— 

— 
— 

SAYI 
— 
---
— 

2000/764 

2000/764 

2000/764 

2000/764 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

SAYFA 
79 
14 
11 

— 

— 

— 

Toplam: 1747 

.. . . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

205 
318 
3 Adet Kaset 

1 
1 

ÖZÜ 
Komisyon Yazılan (Giden Evrak) 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararları 
Komisyona gelen Evrak (Dosya No.l) 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanlığından 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanlığından 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanlığından 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanlığından 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma 
Kurulu Başkanlığından (Gelen 10 Klasör) 
Gelen Evrak (Dosya No.2) 
Komisyon Tutanakları 
Erol EVGlL,Alaattin ÇAKICI'ın İst. 
Kapalı Kartal Cezaevinde alman 
ifadelerinin ses banttan 
Gelen-Giden Evrak 
Zimmet Defteri 

t, 

TOPLAM 2374 sayfadan ibarettir.(02.06.2000) 

(Bu sayının içerisine Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulunun 25.04.2000 tarihli 
ekinde gelen 10 adet klasör ,Gelen-Giden Evrak , Zimmet Defteri ve 3 adet ses bandı dahil 
değildir.) 

© 
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